
Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 20/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

A Câmara Municipal de Londrina torna público que realizará licitação na
modalidade pregão presencial do tipo menor preço  global mensal, visando a contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem,
manutenção predial,  telefonista,  portaria,  motorista  e  jardinagem,  objeto  da Requisição nº
2626/2018, cujas despesas correrão por conta de dotação própria, na classificação: Funcional
programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa:  3.3.90.37.02.99 – Limpeza e
Conservação demais setores da administração.

O procedimento  licitatório reger-se-á pela  Lei  10.520 de 17 de  julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa nº. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE LIMPEZA,  CONSERVAÇÃO,  COPEIRAGEM,  MANUTENÇÃO PREDIAL,  TELEFONIA,
PORTARIA, MOTORISTA E JARDINAGEM.

PREÇO MÁXIMO: R$ 1.209.722,16 (UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVE MIL E SETECENTOS E
VINTE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

Atuará  como  Pregoeiro  do  presente  certame  o  servidor  Luiz  Fernando
Moraes Marendaz ou, substitutivamente, o servidor Felipe Werlang Paim, ambos designados e
autorizados pela Portaria nº. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio. 

Os envelopes serão abertos no dia 7 de novembro de 2018, às 9h e 15min,
na sala de reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot
de Souza, nº. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

O  Edital  e  as  especificações  estarão  à  disposição  dos  interessados  no  site da  Câmara
Municipal  de  Londrina:  http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx  -  “Licitações”,  ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.

O Edital encontra-se no mural público da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local – gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 13H ÀS

18H): FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1273) E LUIZ MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SEÇÃO I – DO OBJETO

1 O objeto desta  licitação é contratação de empresa especializada para a  prestação de
serviços  de  limpeza  e  conservação,  copeiragem,  manutenção  predial,  telefonista,
portaria, motorista e jardinagem para atender às necessidades da Câmara Municipal de
Londrina.

2 O preço máximo da presente licitação é de R$ 1.209.722,16 (Um milhão, duzentos e
nove mil, setecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) e corresponde à soma do
preço máximo total  definido na tabela do subitem 2.3 abaixo com o valor estimado
referente à previsão de horas extras anuais, conforme definido na Seção III do Termo de
Referência (Anexo I deste edital).

2.1 O valor da previsão anual de horas extras é de R$ 61.173,36 (Sessenta e um mil,
cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos) e foi obtido com base no preço
máximo  definido  na  tabela  do  subitem 2.3  abaixo  para  cada  posto  de  serviços,
multiplicando-se o valor/hora pela quantidade estimada de horas extras definida na
Seção III do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

2.2 O  preço  total  da  contratação  será  formado  pela  soma  da  proposta  da  empresa
Contratada com o valor das horas extras estimadas obtido pela Contratante a partir da
Planilha de Custos e Formação de Preços final apresentada pela Contratada.

2.3  O preço máximo a ser pago pelos serviços obedecerá aos seguintes parâmetros:

Posto Descrição Nº de
funcionários

Preço máximo
mensal

1 Posto  de  limpeza geral,  30 h Semanais,  segunda  à  sexta-feira,  das
06:30 às 12:30

6 R$ 20.652,75

2 Posto  de  limpeza geral,  30 h Semanais,  segunda  à  sexta-feira,  das
13:00 às 19:00

2 R$ 6.884,25

3 Posto de inspeção e distribuição de serviços de limpeza, atendido por
um  encarregado,  40 h semanais,  segunda à sexta-feira, das 08:00 às
11:00 e das 13:00 às 18:00

1 R$ 4.762,14

4 Posto de copa, 30 h semanais, segunda à sexta-feira, das 7:00 às 13:00 1 R$ 3.155,86

5 Posto de copa, 30 h semanais, segunda à sexta-feira, das 11:00 às 17:00 1 R$ 3.155,86

6 Posto de copa, 30 h semanais, segunda à sexta-feira, das 13:00 às 19:00 1 R$ 3.155,86

7 Posto de copa, 30 h semanais, segunda à sexta-feira, das 14:00 às 20:00 1 R$ 3.155,86

8 Posto de recepção,  30 h semanais, segunda à sexta-feira, das 07:30 às
13:30

2 R$ 6.725,82
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9 Posto de recepção,  30 h semanais, segunda à sexta-feira, das 13:30 às
19:30

2 R$ 6.725,82 

10 Posto de manutenção geral, 40 h semanais, segunda à sexta-feira, das
8:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00

1 R$ 5.011,69

11 Posto de manutenção geral, 40 h semanais, segunda à sexta-feira, das
9:00 às 12:00 e das 14:00 às 19:00

1 R$ 5.011,69

12 Posto de telefonista, 30 h semanais, segunda à sexta-feira, das  8:00 às
14:00

1 R$ 3.739,22

13 Posto de telefonista,  30 h semanais,  segunda à sexta-feira, das  13:00
às 19:00

1 R$ 3.739,22 

14 Posto de  portaria,  30 h semanais, segunda à sexta-feira, das   7:30 às
13:30

1 R$ 3.784,98

15 Posto de portaria, 30 h semanais, segunda à sexta-feira, das  13:30 às
19:30

1 R$ 3.784,98 

16 Posto de motorista, 40 h semanais, segunda à sexta-feira, das  09:00 às
12:00 e das 14:00 às 19:00

1 R$ 4.354,36

17 Posto de motorista, 40 h semanais, segunda à sexta-feira, das  8:00 às
11:00 e das 13:00 às 18:00

1 R$ 4.354,36 

18 Posto de jardineiro, 30 h semanais, segunda à sexta-feira, das  07:30 às
13:30

1 R$ 3.557,69

Preço máximo total mensal R$ 95.712,40

Preço máximo anual R$ 1.148.548,80

3 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta do Contrato
Administrativo (Anexo IX deste Edital).

3.1 A data de início da prestação dos serviços será comunicada à empresa Contratada, e
será,  no mínimo,  60 dias  corridos  após a  homologação do resultado do presente
certame.

SEÇÃO II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza  da  despesa:  3.3.90.37.02.99  –  Limpeza  e  Conservação  demais  setores  da
administração.

SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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5 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.

6 É vedada a participação nesta licitação de:

6.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
6.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Câmara;
6.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002;
6.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

6.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país;
6.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei  Municipal  4.928/1992  -  Estatuto  do  Regime  Jurídico  Único  dos  Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina – PR.

6.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

6.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

6.9 Sociedades cooperativas.

SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO

7 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data,  horário e local
indicados  no  preâmbulo  deste  Edital,  quando  o  representante  do  licitante  deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

7.1 Fora  de  qualquer  envelope,  para  imediata  apresentação  na  ocasião  do
credenciamento:
7.1.1 Documento de identificação do representante – oficial com foto;
7.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em

nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
7.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo III).
7.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá

constar também:
7.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
7.2.2 Certidão  emitida  pela  Junta  Comercial,  conforme  o  art.  8°  da  Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

7.3 O envelope nº. 1 (Proposta); 
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7.4 O envelope nº. 2 (Documentação).

SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO

8 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

9 O representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste  Edital,  apresentar-se  ao  Pregoeiro  para  efetuar  seu  credenciamento  como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

10 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

10.1O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

10.2O documento  do  subitem  anterior,  acompanhado  de  procuração  por  instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

11 Cada  credenciado  poderá  representar  apenas  uma empresa  licitante  e  cada  empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

12 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

12.1 O credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
12.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

13 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

13.1“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano],
Envelope nº1: Proposta,  Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]”.

13.2“À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano],
Envelope  nº2:  Documentação,  Proponente  (nome da  empresa),  CNPJ:  [CNPJ da
empresa licitante]”.
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14 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

14.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
14.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
14.1.2 A declaração de que  a  empresa  cumpre  com todos os  requisitos  de

habilitação do Edital (anexo III);
14.1.3 A declaração  e  de  que  se  enquadra  como  Microempresa  (ME)  ou

Empresa  de  Pequeno  Porte  (EPP)  (Anexo  IV),  acompanhada  da  certidão  da
Junta Comercial, 

14.2Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante não usufruirá dos benefícios relativos a tal condição. 

14.3O invólucro único  deve ser  endereçado diretamente  à  Comissão,  com a seguinte
identificação: “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do
pregão]/[ano],  Sessão  em  [data  da  sessão,  com  dia,  mês  e  ano],  às  [hora  da
realização da sessão]”.

14.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

15 A proposta comercial constante do Envelope nº. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre,  carimbo ou outra inscrição que a caracterize),  em
língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras,  datada,  assinada,  e  rubricada  em todas  as  suas  folhas  pelo  licitante  ou  seu
representante, e devem apresentar: 

15.1As  características  do  objeto  de  forma  clara  e  precisa  e  todas  as  informações
necessárias  para  verificação  da  adequação  da  cotação  com o  objeto  do  certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

15.2O preço em algarismo, unitário e global, expresso em moeda corrente nacional (real),
no qual devem estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual,
tais  como  despesas  com  impostos,  taxas,  materiais,  equipamentos,  uniformes,
encargos trabalhistas,  previdenciários e fiscais e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Câmara
Municipal de Londrina, dos materiais, uniformes e equipamentos.

16 Deverão acompanhar a proposta de preços da licitante os seguintes documentos:

16.1Planilha de custos e formação de preços, que será disponibilizada para download,
onde conste necessariamente o custo unitário de mão de obra (valor unitário homem/
mês), fundamental para a revisão do preço, estimativa de custo e outros detalhes que
forem necessários à prestação dos serviços, levando-se em conta o período mensal.
16.1.1 A planilha a ser utilizada é a do Anexo VI deste Edital estará disponível no

endereço  eletrônico  http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/downloads/planilha-
custos.xls ou  no  endereço  http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml
no campo próprio do Pregão Presencial nº 20/2018, e corresponde à Planilha
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constante da Instrução Normativa nº 05/2017, sendo de total responsabilidade da
empresa o seu preenchimento.

16.1.2 No Anexo  VII  deste  Edital  constam orientações  gerais  para  o  auxílio  no
preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços e apresentação da
proposta.

16.1.3 As licitantes poderão incluir  nas planilhas de custos e formação de preços
novos itens que sejam essenciais à demonstração do preço proposto, bem como
deverão incluir itens obrigatórios pela Convenção Coletiva de Trabalho ou pela
legislação  que  eventualmente  não  constem  no  modelo  disponibilizado  para
download. 

16.1.4 Na  formulação  de  sua  proposta,  a  empresa  deverá  observar  o  regime  de
tributação a que estará submetida durante a execução do contrato, considerando
inclusive as possíveis alterações com o novo faturamento decorrente de eventual
contratação.

16.2A indicação dos componentes do preço que consistam em custos não renováveis,
que serão pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação, a fim de serem
eliminados  quando  da  possível  prorrogação  da  vigência  do  contrato,  conforme
orientações do Anexo VII do Edital

16.3Documento  hábil  da  Previdência  Social  que  demonstre  o  multiplicador  do  Fator
Acidentário de Prevenção – FAP.

16.4 A indicação da(s) Convenção(ões) Coletivas que embasaram a proposta.
16.5O Atestado de Vistoria referido na Seção X do Termo de Referência ou a declaração

correlata (modelo do Anexo V).

17 Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar o regime de tributação a que
estará submetida durante a execução do contrato, considerando inclusive as possíveis
alterações com o novo faturamento decorrente de eventual contratação.

17.1Considerando tratar–se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra,
conforme previsto no art. 31 da Lei 8.212/91 e alterações, e nos arts. 112, 115, 117 e
118, da Instrução Normativa – RFB 971/2009 e alterações, o licitante Microempresa
(ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) optante pelo Simples Nacional, que por
ventura  venha  a  ser  contratado,  não  poderá  se  beneficiar  da  condição  de
optante e estará sujeito à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na
forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples
Nacional  a  contar  do  mês  seguinte  ao  da  contratação,  em consequência  do  que
dispõem o art. 17, XII, art. 30, II e art. 31, II, da Lei Complementar 123/2006.

17.2A empresa optante pelo Simples Nacional que, porventura, venha a ser contratada,
deverá apresentar ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovantes de
entrega  e  recebimento,  comunicando  a  assinatura  do  contrato  de  prestação  de
serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal
regime tributário) até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência da situação
de vedação.
17.2.1 A cópia do ofício deverá ser apresentada à Câmara Municipal de Londrina no

prazo de até 90 (noventa) dias da assinatura do contrato.
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17.2.2Caso a empresa contratada não cumpra a comunicação à Receita Federal no
prazo,  a  própria  Câmara  Municipal  de  Londrina  efetuará  a  comunicação  à
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB para que esta efetue a exclusão de
ofício, conforme disposto no inc. I do artigo 29 da Lei Complementar 123/2006.

17.3 Ainda que,  conforme previsão  do  §  5º–C do art.  18  da  Lei  123/06,  a  vedação
constante  do  item 17.1  acima  não se  aplique  às  empresas  que  se  dediquem aos
serviços de vigilância, limpeza ou conservação, com exclusividade ou em conjunto
com  outras  atividades  não  vedadas  pelo  art.  17  da  LC  123,  a  vedação  acima
especificada se mantém porque o presente certame engloba serviços com cessão de
mão  de  obra  que  extrapolam  o  âmbito  de  limpeza  e  conservação  (copeiragem,
jardinagem, portaria, etc).

17.4O disposto no presente item e seus subitens não exclui das Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) os benefícios de tratamento do Capítulo V, Seção
I da Lei Complementar 123/2006, em especial os referentes ao empate ficto e aos
prazos para comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista

18 A apresentação da proposta implica:

18.1O conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
18.2Validade  de  90  (noventa)  dias,  se  outra,  de  maior  prazo,  não  for  designada  na

proposta; 
18.3Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
18.4Submissão  ao  regime  de  penalidades  estabelecido  na  minuta  do  Contrato

Administrativo (Anexo IX), em especial a referente à recusa em assinar o Contrato
Administrativo no prazo de 5 (cinco) dias após regularmente convocada.

19 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os  interessados,  desde  que  não  haja  comprometimento  de  interesse  da  Câmara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

20 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o  intuito  de  esclarecer  dúvidas  quanto  à  adequação  do  objeto  apresentado  na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

21 Em  hipótese  alguma  poderá  haver  alteração  no  conteúdo  da  proposta  apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo
Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.

22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

SEÇÃO  VII  –  DA  CLASSIFICAÇÃO,  DA  ANÁLISE  PRELIMINAR  DE
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ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

23 O  Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificará  aquelas  que  não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam  omissas,  apresentem  irregularidades  ou  defeitos  capazes  de  dificultar  o
julgamento.

24 A compatibilidade  do  objeto  será  verificada  em  face  das  exigências  mínimas  de
especificação impostas às propostas e,  ainda,  pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

25 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

25.1Caso não haja  no mínimo 3 (três)  propostas  na condição do item anterior,  serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três). 

25.2Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

26 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

27 O julgamento será realizado pelo valor  global  mensal  e  somente serão aceitas  duas
casas decimais.

28 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

29 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII  – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

30 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei
Complementar  123/2006  (Estatuto  Nacional  da  Microempresa  e  da  Empresa  de
Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na
etapa de lances. 

31 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele
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classificado  em  primeiro  lugar,  no  prazo  de  5  minutos,  passando,  se  assim  a
Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  proceder,  à  condição  de  primeira
colocada.

32 A não  apresentação  da  proposta  indicada  acima  implicará  decadência  do  direito
conferido  pela  Lei  Complementar  123/2006,  sendo  convocadas  as  demais
microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas
condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.

33 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o
objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

34 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras
colocadas terão o prazo de 1 (um) dia útil para enviar a planilha de custo e composição
de preço devidamente recomposta com sua oferta final na etapa de lances.

34.1A nova planilha poderá ser enviada por fac-símile ou e-mail, desde que as originais
sejam apresentadas na sessão indicada no subitem abaixo.

34.2Para a continuidade dos trabalhos o Pregoeiro marcará nova reunião, convocando os
licitantes.

34.3O não  encaminhamento  da  planilha  recomposta  implicará  na  desclassificação  da
licitante.

34.4O Pregoeiro poderá requerer a apresentação, junto com a nova planilha, de cópia
da(s)  Convenção(ões)  Coletiva(s)  de  Trabalho  que  embasaram  a  proposta  da
licitante.

35 O  Pregoeiro  examinará  a  proposta  classificada  em  primeiro  lugar  quanto  à
exequibilidade, ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

36 Erros  no  preenchimento  da  Planilha  não  constituem  motivo  suficiente  para  a
desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar
com todos os custos da contratação.

37 Será desclassificada a proposta final que:

37.1Contenha vícios ou ilegalidades.
37.2Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
37.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
37.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
37.5Apresentar  preços  manifestamente  inexequíveis,  assim  considerados  aqueles  que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.
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37.6Não vier  a  comprovar  sua  exequibilidade,  em especial  em relação  ao  preço  e  à
produtividade apresentada.

38 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

39 Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

40 Se a  proposta  não for  aceitável,  o  pregoeiro  examinará as  ofertas  subsequentes  e  a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,  até a
apuração de uma que atenda ao edital.

41 O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações: 

41.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
41.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar. 

42 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua  substância,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  na  Ata  da  Sessão  e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

43 Aceita  a  proposta  classificada  em primeiro  lugar  o  licitante  deverá  comprovar  sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO

44 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação” (envelope nº.  2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

45 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência,  ressalvadas  as  faculdades  conferidas  pelo  art.  43 da  Lei
Complementar nº 123/2006.

46 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.
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47 Para  a  habilitação  jurídica  deve-se  apresentar  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato
social  em  vigor  e  atualizado  (original  e  todas  as  alterações  ou  consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

47.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos,  é facultada a não
apresentação dentro do envelope nº. 2 (Documentos).

48 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:

48.1Prova  de  regularidade  perante  a  Fazenda  Federal  e  Seguridade  Social  (Certidão
Conjunta – conforme Portaria RFB/PGFN nº. 1.751/2014);

48.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
48.3Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
48.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal – CEF); 

48.5Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio  da  apresentação  da  certidão  negativa,  nos  termos  do  art.  642-A da  CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

49 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar:

49.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida
pelo cartório distribuidor da sede do licitante.

49.2Balanço  patrimonial  registrado  e  demonstrações  contábeis  do  exercício  social  de
2017, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, para atendimento de um dos
subitens abaixo: 
49.2.1 Comprovação da obtenção de valores iguais ou superiores a 1,0 nos Índices de

Liquidez  Geral,  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),
calculados conforme as seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo
LG (Liquidez Geral) = -----------------------------------------------------------

 Passivo Circulante + Passivo não Circulante

Ativo Total
SG (Solvência Geral) = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo não Circulante
Ativo Circulante

LC (Liquidez Corrente) = -------------------------------------------------------
Passivo Circulante
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49.2.2 Ou, comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do
valor máximo da contratação.

49.2.3 A licitante deverá comprovar o atendimento de um dos subitens anteriores por
meio de apresentação de memória de cálculo.

50 Para  a  qualificação  técnica a  empresa  deverá  apresentar  atestado  de  capacidade
técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem que
a empresa prestou serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação.

50.1.Para a aferição da compatibilidade com relação às características,  será exigida a
comprovação  da  prestação  de  serviços  terceirizados  de  limpeza  e  conservação,
copeiragem, manutenção predial, telefonia, portaria, motorista e jardinagem.

50.2Para  a  aferição  da  compatibilidade  com  relação  às  quantidades,  será  exigida  a
comprovação da prestação de serviços referidos no item anterior com a alocação de
mão  de  obra  de,  no  mínimo,  4  (quatro)  serventes,  2  (duas)  copeiras,  2  (duas)
recepcionistas, 1 (um) auxiliar de manutenção predial, 1 (uma) telefonista, 1 (um)
porteiro, 1 (um) motorista e 1 (um) jardineiro (50% do quantitativo exigido neste
certame, arredondado para cima).

50.3Para  a  aferição  da  compatibilidade  com  relação  ao  prazo,  será  exigida  a
comprovação da prestação de todos os serviços referidos nos dois subitens acima
pelo período mínimo de 2 (dois) anos.

50.4É permitida a comprovação dos tipos de serviços em atestados distintos, respeitadas
as  regras  relacionadas  à  contagem  do  prazo  de  execução  e  à  somatória  de
quantitativos.

50.5É  permitido  o  somatório  de  quantitativos  em  atestados  de  capacidade  técnica
distintos, desde que se refiram a serviços executados em períodos simultâneos.

50.6Os atestados de capacidade técnica deverão conter a identificação da pessoa jurídica
emitente, o nome e o cargo do signatário, a data de expedição, o prazo contratual,
com  data  de  início  e  de  término  da  execução  dos  serviços,  o  quantitativo  de
funcionários alocados, descrição do(s) serviço(s) e a caracterização do desempenho
do licitante.

50.7Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão
do contrato ou decorrido, no mínimo, 2 (dois) anos do início de sua execução.

50.8Em  resumo  dos  três  primeiros  subitens  acima,  as  exigências  de  serviços,
quantitativos e prazos são como na tabela abaixo:

Serviço Quantidade de funcionários alocados Período da prestação de serviço

Limpeza e conservação 4 funcionários 2 anos

Copeiragem 2 funcionários 2 anos

Recepção 2 funcionários 2 anos

Manutenção Predial 1 funcionário 2 anos
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Telefonista 1 funcionário 2 anos

Portaria 1 funcionário 2 anos

Motorista 1 funcionário 2 anos

Jardinagem 1 funcionário 2 anos

51 A empresa  deverá  apresentar  uma  declaração  de  que  não  há  em  seu  quadro  de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme Anexo VIII deste Edital.

52 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação específica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por  tabelião  ou  por  integrante  da  Equipe  de  Apoio  do  Pregoeiro,  por  servidor  do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

53 Caso alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte esteja com alguma restrição
na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  será  assegurado  o  prazo  de  5
(cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.

53.1A não  inserção  da  certidão  no  envelope  de  habilitação,  mesmo  que  apresente
restrição, no Envelope nº. 2 impede a concessão do benefício acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.

53.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Câmara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

54 Os documentos  emitidos  via  internet estão sujeitos  à  confirmação no site  do órgão
emissor.

55 As  certidões  ou  certificados  que  não  contenham  prazo  de  validade  somente  serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite
para  o  recebimento  das  propostas,  ressalvado  o  ato  constitutivo,  cuja  aceitação
independe do prazo de expedição.

SEÇÃO XI – DOS RECURSOS

56 Declarado  o  licitante  vencedor,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias  para  a  apresentação  das  razões  do  recurso,  os  demais  licitantes  consideram-se
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desde  logo  intimados  para  apresentar  contrarrazões  em  igual  número  de  dias,  que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

57 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.

58 Não serão conhecidos:

58.1O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

58.2O recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo. 

58.3Os recursos imotivados ou insubsistentes. 

59 As  razões  recursais  podem  ser  enviadas  via  fac-símile  ou  no  e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três)
dias após o registro do recebimento.

60 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro poderá reconsiderar  sua decisão  ou encaminhar  os  autos,  com as  devidas
informações,  para  a  análise  do  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

61 O provimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

SEÇÃO  XII  –  DA  ADJUDICAÇÃO  DO  OBJETO  E  HOMOLOGAÇÃO  DO
PROCEDIMENTO

62 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor: 

62.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
62.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

63 O Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas: 

63.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
63.2Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/2006. 
63.3Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.
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64 Constatado  o  impedimento  de  licitar,  o  Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente,
verificará  sua  aceitabilidade  e  procederá  à  habilitação  do  proponente,  e  assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

65 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais  licitantes,  pelo  prazo  de  15  (quinze)  dias  corridos  após  a  homologação  do
certame.

66 Encerrado  o  prazo  do  item anterior,  automaticamente  se  dará  início  ao  prazo  de  5
(cinco)  dias  corridos  para  os  interessados  retirarem  a  documentação,  sob  pena  de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO  XIII  –  DA FORMALIZAÇÃO  E  DO  CONTEÚDO  DO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO

67 Após  a  homologação  do  certame,  o  vencedor  será  convocado  para,  no  prazo  de  5
(cinco) dias, assinar o Contrato Administrativo (Anexo IX deste edital).

68 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

69 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002. 

69.1O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar  documentação falsa  exigida para o certame ou se comportar  de modo
inidôneo.

70 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato Administrativo (Anexo
IX),  partes  integrantes  do presente Edital,  a  disciplina  detalhada sobre:  vigência  do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e  condições  de  pagamento,  rescisões,  obrigações  das  partes,  fiscalização  contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

71 Qualquer  cidadão é  parte  legítima para impugnar  edital  de licitação,  cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
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propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

71.1A impugnação  protocolada  intempestivamente  será  admitida  como  exercício  do
direito de petição.

71.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

72 Qualquer  modificação  no  Edital  exige  divulgação  pelo  mesmo  instrumento  de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

73 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

74 Todos  os  fechos  de  envelopes,  documentos  e  propostas  serão  necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

75 Se não  houver  expediente  ou  se  ocorrer  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia  útil  subsequente,  no mesmo horário e local  anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

76 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

77 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

78 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

79 As  normas  que  disciplinam  este  Pregão  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

80 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
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ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  ato  escrito  e
devidamente fundamentado.

81 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Câmara Municipal de Londrina não será,  em nenhum caso,  responsável  por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

82 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Câmara Municipal de Londrina. 

83 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XV – DOS ANEXOS

84 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

84.1Anexo I: Termo de Referência;
84.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
84.3Anexo  III:  Modelo  declaração  de  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação  do

Edital;
84.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
84.5Anexo  V:  Modelo  de  declaração  de  suficiência  dos  elementos  apresentados  pela

CML para o correto dimensionamento da proposta;
84.6Anexo VI: Modelo de Planilhas de Custos e Composição de Preços;
84.7Anexo VII: Orientações gerais acerca do preenchimento das Planilhas de Custos e

Formação de Preços e de apresentação das propostas.
84.8Anexo VIII: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº

9.854/99);
84.9Anexo IX: Minuta do Contrato Administrativo.

Londrina, em 18 de outubro de 2018.

Mark Almeida

Diretor-Geral
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I – DO OBJETO

1 Constitui  objeto do presente certame a contratação de empresa especializada  para a
prestação  de  serviços  de  limpeza  e  conservação,  copeiragem,  manutenção  predial,
telefonia, portaria, motorista e jardinagem com cessão de mão de obra.

1.1 A prestação dos serviços se dará no prédio da Câmara Municipal de Londrina e suas
dependências, situado à rua Governador Parigot de Souza, 145, Londrina – PR.

1.2 A data de início da prestação dos serviços será comunicada à empresa Contratada, e
será,  no mínimo,  60 dias  corridos  após a  homologação do resultado do presente
certame.

2 A contratação é  necessária,  pois  o  contrato  atual  objeto  deste  Termo de  Referência
vencerá e não é mais possível a sua prorrogação, somado a isto, a Câmara Municipal de
Londrina não dispõe de recursos humanos para o atendimento destes serviços. Assim, o
preenchimento  da  lacuna  e  atendimento  da  demanda  instalada  torna  necessária  a
terceirização dos serviços, que tem como objetivo:

2.1 Assegurar a continuidade dos serviços de limpeza, conservação e higienização da
Câmara Municipal  de Londrina com a contratação dos  serventes  e do jardineiro,
incluindo suas áreas interna e externa, assim como dos seus bens móveis, mantendo-
os limpos, higienizados e em bom estado de conservação, garantindo um ambiente
higiênico e saudável para os servidores, colaboradores e público externo.

2.2 Assegurar  a  continuidade do serviço  de copa na Câmara,  com a  contratação das
copeiras e assim a manutenção do preparo de café, do preparo de alimentos e do
atendimento as sessões ordinárias, sessões solenes, entre outras.

2.3 Assegurar e manter o imóvel em perfeito estado de funcionamento, com a realização
de manutenções preventivas e corretivas correlatas às instalações prediais, por meio
da contratação  dos  auxiliares  de  serviços  de  Manutenção  Predial,  visando ainda,
garantir  a  segurança  de  toda  a  comunidade  usuária  das  Câmara  Municipal  de
Londrina e ainda a oferta de um ambiente adequado.

2.4 Assegurar  os  padrões  mínimos  de  qualidade  no  atendimento  ao  cidadão  com  a
contratação  de  postos  de  recepcionista,  telefonista  e  de  porteiro,  uma  vez  que
compreendem as atividades de informação, orientação, triagem, controle de acesso e
trânsito nas dependências da Câmara de todo o público, garantindo dessa forma um
atendimento personalizado e de qualidade ao cidadão.

2.5 Assegurar a continuidade do exercício das atribuições institucionais, realizadas fora
da  dependência  da  Câmara,  dos  vereadores,  como  audiências  públicas,  sessões
itinerantes,  reuniões  comunitárias  e  congressos,  e  o  exercício  das  atribuições
institucionais dos servidores por meio da contratação dos motoristas.

3 A quantidade de mão de obra deverá ser alocada conforme abaixo:
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3.1 Posto de  limpeza geral, atendido por  seis serventes,  devidamente uniformizados,
com carga  horária  de  06  horas  diárias,  compreendidas  entre  06:30  às  12:30 de
segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais; 

3.2 Posto de  limpeza geral, atendido por  dois serventes, devidamente uniformizados,
com carga  horária  de  06  horas  diárias,  compreendidas  entre  13:00  às  19:00 de
segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais;

3.3 Posto  de  inspeção  e  distribuição  de  serviços,  atendido  por  um  encarregado,
devidamente uniformizado, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas
entre 08:00 às 11:00 e entre 13:00 as 18:00 de segunda a sexta-feira – Total de 40 h
semanais;

3.4 Posto de copa,  atendido por  uma copeira,  devidamente uniformizada,  com carga
horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 7:00 às 13:00 de Segunda a Sexta
Feira – Total de 30 h semanais;

3.5 Posto de copa,  atendido por  uma copeira,  devidamente uniformizada,  com carga
horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 11:00 às 17:00 de segunda a sexta-
feira – Total de 30 h semanais;

3.6 Posto de copa,  atendido por  uma copeira,  devidamente uniformizada,  com carga
horária de 06 horas diárias, compreendidas entre  13:00 às 19:00 segunda a sexta-
feira – Total de 30 h semanais;

3.7 Posto de copa,  atendido por  uma copeira,  devidamente uniformizada,  com carga
horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 14:00 às 20:00 de segunda a sexta-
feira – Total de 30 h semanais;

3.8 Posto de recepção, atendido por  duas recepcionistas, devidamente uniformizadas,
com  carga  horária  de  06  horas  diárias,  compreendidas  entre  7:30  às  13:30 de
segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais;

3.9 Posto de recepção, atendido por  duas recepcionistas, devidamente uniformizadas,
com carga  horária  de  06  horas  diárias,  compreendidas  entre  13:30  às  19:30 de
segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais;

3.10Posto de manutenção geral, atendido por um auxiliar de serviços de manutenção,
devidamente uniformizado, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas
entre 8:00 às 11:00 e entre 13:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira – Total de 40 h
semanais; 

3.11Posto de manutenção geral, atendido por um auxiliar de serviços de manutenção,
devidamente uniformizado, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas
entre 9:00 às 12:00 e entre 14:00 às 19:00 de segunda a sexta-feira – Total de 40 h
semanais; 

3.12Posto de telefonia, atendido por  uma telefonista, devidamente uniformizada, com
carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 8:00 às 14:00 de segunda a
sexta-feira – Total de 30 h semanais, 

3.13Posto de telefonia, atendido por  uma telefonista, devidamente uniformizada, com
carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 13:00 às 19:00 de segunda a
sexta-feira – Total de 30 h semanais;
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3.14Posto de portaria, atendido por um porteiro, devidamente uniformizado, com carga
horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 7:30 às 13:30 de segunda a sexta-
feira – Total de 30 h semanais; 

3.15Posto de portaria, atendido por um porteiro, devidamente uniformizado, com carga
horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 13:30 às 19:30 de segunda a sexta-
feira – Total de 30 h semanais;

3.16Posto  de  motorista,  atendido  por  um  motorista de  automóvel,  carteira  “B”,
devidamente uniformizado, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas
entre 09:00 às 12:00: e das 14:00 às 19:00 de segunda a sexta-feira – Total de 40 h
semanais;

3.17Posto  de  motorista,  atendido  por  um  motorista de  automóvel,  carteira  “B”,
devidamente uniformizado, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas
entre  8:00 às 11:00 e das  13:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira – Total de 40 h
semanais;

3.18Posto de jardinagem, atendido por um jardineiro, devidamente uniformizado, com
carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 07:30 às 13:30 de segunda a
sexta-feira – Total de 30 h semanais.

SEÇÃO II – DAS ATRIBUIÇÕES E ROTINAS DOS SERVIÇOS

4 Para os serviços de copa e de limpeza descritos, a Contratada deverá fornecer todos os
equipamentos,  utensílios  e  materiais  de  limpeza  necessários  à  sua  execução,
excetuando-se  papel  toalha  em  bobina,  papel  higiênico  e  sabonete  líquido  e  os
alimentos  e  bebidas  serem  preparados  e  servidos  que  são  de  responsabilidade  do
Contratante.

5  Especificação dos serviços de copa:

5.1 Preparação e distribuição de bebidas e lanches para 200 pessoas aproximadamente,
tanto na cantina quanto no plenário, no período matutino, vespertino e eventualmente
noturno (em razão das sessões solenes).

5.2 Higienização de todos os materiais, equipamentos e utensílios utilizados e das áreas
colocadas à disposição da Contratada para a execução dos serviços;

5.3 Limpeza e higienização interna e externa de 2 geladeiras, 2 freezeres, 1 micro-ondas
e 1 fogão industrial quinzenalmente e outros que forem adquiridos pela Contratante;

5.4 Limpar internamente a copa com produtos adequados;
5.5 Limpeza de 7 mesas de fórmica e outras que forem adquiridas pela Contratante;
5.6 Limpeza dos armários da cozinha;
5.7 Execução de outros serviços necessários à frequência diária.

6  Nos serviços de limpeza estão compreendidos:

6.1 Pisos internos e externos (inclusive o estacionamento):  varrição,  aspiração de pó,
limpeza, lavagem esmerada, etc;
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6.2 Porta  e  paredes  internas  e  externas:  limpeza,  lavagem  esmerada,  espanação,
aplicação de lustra-móveis, etc;

6.3 vidros e esquadrias (inclusive da Sala das Sessões) e das respectivas esquadrias de
alumínio ou ferro;

6.4 Cortinas,  persianas verticais/horizontais e painéis de tecido: limpeza,  espanação e
aspiração do pó;

6.5 Mobiliário:  espanação  e  passagem  de  flanela  nos  móveis,  balcões,  máquinas  e
aparelhos diversos, incluindo aplicação de lustra-móveis e álcool;

6.6 Metais:  limpeza  e  polimento  dos  metais  que  guarnecem móveis,  portas,  janelas,
corrimões, letreiros, brasão e demais elementos decorativos que necessitarem;

6.7 Lixo: coleta e remoção de detritos e papéis usados das caixas coletoras para a lixeira;
6.8 Geladeiras e bebedouros: limpeza e higienização interna e externa;
6.9 Sanitários:  limpeza  e  desinfecção  permanente  das  peças  sanitárias  (pias,  vasos,

mictórios, ralos) e dependências dos sanitários e copas;
6.10Quatro  caixas  d'água  (uma  de  500L,  uma  de  20.000L e  duas  de  7.000Lcada):

lavagem a cada seis meses com fornecimento de laudo técnico;
6.11Enceramento dos pisos internos e externos dos pavimentos inferiores e superiores,

duas vezes por ano;
6.12Higienização de aparelhos telefônicos.

7  O serviço de limpeza se dará conforme as seguintes rotinas:

7.1 Rotina diária na área interna:
7.1.1 Retirar com pano úmido o pó de mesas (removendo livros e demais objetos),

cadeiras, armários, arquivos, prateleiras e demais móveis existentes, tais como
aparelhos elétricos, aparelhos telefônicos, extintores de incêndio entre outros;

7.1.2 Remover, movimentar, transportar, mobiliário, equipamentos e outros quando
necessário, para a boa execução do serviço e ainda sempre quando solicitado
pelo fiscal do contrato;

7.1.3 Retirar  com flanela  e  quando necessário,  com produto apropriado,  o  pó de
microcomputadores, impressoras e outros similares;

7.1.4 Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;
7.1.5 Varrer, passar pano úmido no piso de granito, paviflex, emborrachados e outros

(inclusive  escadarias),  sinalizando  com  placa  de  advertência  adequada  (piso
escorregadio ou cuidado);

7.1.6 Limpeza  geral  no  mínimo  02  (duas)  vezes  ao  dia,  com  desinfecção  das
instalações  sanitárias:  azulejos,  cerâmicas,  espelhos,  vasos,  pias  e  pisos,
sinalizando com placa de advertência adequada (piso escorregadio, cuidado ou
não entre);

7.1.7 Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários
privativos e públicos, de modo a evitar sua falta;

7.1.8 Retirar o lixo, fazendo a coleta seletiva, acondicionando-o em sacos plásticos e
removendo-o para local indicado pela administração;

7.1.9 Limpar bebedouros;
7.1.10 Limpar espelhos com pano umedecido em produto apropriado;
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7.1.11 Limpar trincos, fechaduras, tomadas, torneiras de todas as dependências;
7.1.12 Limpeza das portas de vidro de acesso às galerias;
7.1.13 Executar serviços considerados necessários à frequência diária.

7.2 Rotina quinzenal na área interna:
7.2.1 Remover com pano úmido o pó de portas e batentes;
7.2.2 Limpar com produtos adequados divisórias, portas e batentes;
7.2.3 Limpar forrações de couro/vinil e tecidos de cadeiras, poltronas e sofás;
7.2.4 Retirar  o  pó  de  quadros  em  geral  e  passar  pano  úmido  com  produtos

apropriados nas molduras;
7.2.5 Limpeza  de  peitoris,  divisórias  e  rodapés  que  guarneçam  as  dependências

internas;
7.2.6 Limpar  vidros,  com  altura  não  superior  a  dois  (2)  metros,  aplicando-lhes

produtos apropriados;
7.2.7 Limpeza do piso das galerias: 4 vezes por quinzena;
7.2.8 Limpeza dos depósitos, sala das câmeras e almoxarifado; 
7.2.9 Executar serviços considerados necessários à frequência quinzenal.

7.3  Rotina mensal na área interna:
7.3.1 Limpeza  e  polimento  dos  metais  que  guarnecem  móveis,  portas,  janelas,

corrimões, letreiros e brasões, com produtos adequados.
7.3.2 Limpeza interna e externa do elevador, conforme indicação do fabricante
7.3.3 Limpeza do pó em persianas verticais;
7.3.4 Limpar e remover manchas de qualquer natureza que surjam nas paredes e

áreas pintadas com produtos apropriados para cada tipo de superfície;
7.3.5 Executar serviços considerados necessários à frequência mensal.

7.4 Rotina  trimestral  na  área  interna  realizada  fora  do  horário  de  expediente  da
Contratante:
7.4.1 Lavagem das portas de vidro de acesso da rampa oficial e entrada de serviço.

7.5 Rotina semestral na área interna, no segundo e no oitavo mês da execução contratual:
7.5.1 Aplicação  de  lustra-móveis  ou  equivalente  em  todas  as  portas  e  batentes

internos de madeira.
7.6 Rotina  semestral  na  área  interna  realizada  fora  do  horário  de  expediente  da

Contratante,  nos  meses  de  janeiro  e  julho  de  cada  ano,  em  virtude  do  recesso
legislativo:
7.6.1 Proceder  a  lavagem  e  enceramento  do  piso  dos  halls,  corredores,  sala  de

sessões, galerias e escadas; 
7.6.2  Lavagem de quatro caixas de água (uma de 500l, uma de 20.000l e duas de

7.000l cada), com fornecimento de laudo técnico.
7.7 Rotina diária na área externa:

7.7.1 Varrição parcial (frente) do estacionamento e das calçadas pavimentadas em
frente e ao redor do prédio e rampa oficial;

7.7.2 Retirar  o lixo,  recolhendo todo e qualquer  objeto,  detritos e  folhagens,  das
áreas  pavimentadas,  fazendo  a  coleta  seletiva  acondicionando-o  em  sacos
plásticos apropriados, removendo-os para local indicado pela administração;

7.7.3 Executar serviços considerados necessários à frequência diária.
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7.8 Rotina mensal na área externa:
7.8.1 Proceder a varrição completa do estacionamento;
7.8.2 Limpeza completa de todos os vidros e esquadrias dos pavimentos superiores e

inferiores, inclusive da Sala de Sessões.
7.8.3 Deverá  ser  efetuado,  a  critério  da  Contratante,  todo  e  qualquer  serviço  de

limpeza que não conste neste contrato mas de cuja execução dependa o perfeito
estado de limpeza, conservação e higiene das dependências da Contratante.

8 Ao funcionário, a quem cumprir a função de encarregado de serviços gerias, caberá o
seguinte:

8.1 Fiscalizar  e  orientar  os  serviços  desenvolvidos  pelos  demais  funcionários,
controlando  a  frequência,  relatando  as  ocorrências  relativas  ao  desempenho  dos
funcionários e utilização dos materiais;

8.2 Manter  contato  com o fiscal  do  contrato  para  recebimento  de  tarefas  e  assuntos
relativos aos serviços contratados; 

8.3 Repassar  aos  postos  de  serviço  as  informações  e  orientações  da  contratante  que
forem transmitidas pela Administração;

8.4 Informar para o fiscal  do Contrato e para a  empresa as ocorrências relativas aos
serviços; 

8.5 Comunicar  atrasos,  faltas,  alterações  de horário  e  realização de  horas  extras  dos
funcionários à Administração;

8.6 Coordenar a execução dos serviços;
8.7 Executar outros serviços pertinentes.

9  São atribuições do serviço de recepção:

9.1 Recepção, cadastro e encaminhamento de visitantes; 
9.2 Realizar o controle de entrada e saída de bens, realizando anotações em formulário

próprio, definido pelo departamento competente da Contratante.
9.3 Atendimento de ligações telefônicas e fornecimento de informações ao público;
9.4 Recebimento de correspondências e de documentos;
9.5 Comunicar qualquer anormalidade ao vigilante da respectiva portaria ou ao preposto

responsável pelo controle do contrato;
9.6 Atentar para a movimentação de pessoas e volumes quando da entrada e saída das

dependências do prédio;
9.7 Manter o local em ordem e sem aglomeração;
9.8 Entregar os jornais;
9.9 Acompanhamento do registro da saída dos veículos oficiais em documento próprio;
9.10Executar outros serviços pertinentes.

10 São atribuições do serviço de telefonista:

10.1Atendimento da central telefônica e transferência das chamadas telefônicas;
10.2Anotar  recados  de  visitantes  ou  de  chamadas  telefônicas  e  enviá-los  para  os

funcionários;
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10.3Efetuar  ligações  quando  solicitadas  pelos  gabinetes  ou  funcionários  dos
departamentos;

10.4Manter  registro  de  ligações  particulares  em  formulário  próprio  fornecido  pela
Contratante;

10.5Manter em ordem e limpo o local da PABX;
10.6Registrar diariamente as ligações telefônicas interurbanas realizadas  em formulário

próprio fornecido pela Contratante;
10.7Atuar com ética no exercício da função: imagem profissional, imagem da empresa,

sigilo profissional, relacionamento com colegas e superiores;
10.8Executar outros serviços pertinentes.

11 São atribuições e requisitos do serviço de motorista:

11.1Dirigir  veículos  automotores  oficiais  e  utilizados  no  transporte  de  servidores  da
Administração pública ou de pessoas, cargas e encomendas, quando empregados no
interesse do serviço;

11.2Vistoriar os veículos oficiais, verificando o estado geral de segurança do veículo a
ele  confiado, devendo diariamente inspecionar os componentes que impliquem em
segurança, tais como: pneus, o nível do combustível, água e óleos lubrificantes, e
testando  freios  e  parte  elétrica,  para  certificar-se  de  suas  condições  de
funcionamento; 

11.3Examinar as ordens de serviço, verificando a localização dos estabelecimentos onde
se processarão carga e descarga, para dar cumprimento à programação estabelecida; 

11.4Zelar pela manutenção e conservação do veículo, comunicando falhas e solicitando
reparos, para assegurar seu perfeito estado. 

11.5Cumprir todas as normas da legislação de trânsito e, portar-se sempre de maneira
defensiva quando em circulação com  veículo. 

11.6Dar conhecimento imediato ao empregador acerca de eventuais multas ou qualquer
outra penalidade por infração de trânsito. 

11.7Cumprir  a  escala  de  serviço,  observando  pontualmente  os  horários  de  entrada  e
saída,  apresentando-se sempre barbeado,  cabelos  aparados e limpos,  devidamente
uniformizado e limpo,  sapatos  engraxados e,  somente,  ausentar-se do posto após
autorização da Administração. 

11.8Preencher o relatório de controle dos veículos, registrando  as informações como:
hora de saída e chegada, quilometragem percorrida, destino, requisitante do serviço e
outras informações necessárias.

11.9Portar documentação pessoal e profissional própria, estando habilitado com carteira
de motorista B;

11.10Os itinerários serão definidos de acordo com as necessidades de serviços, limitando-
se ao âmbito da cidade de Londrina;

11.11Executar outros serviços pertinentes.

12 São atribuições do serviço de oficial de serviços gerais (manutenção predial):
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12.1Executar pequenos serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria
e  alvenaria,  substituindo,  trocando,  limpando,  reparando  e  instalando  peças,
componentes e equipamentos;

12.2Trabalhar  seguindo normas  de  segurança,  higiene,  qualidade  e  proteção ao  meio
ambiente;

12.3Devem  possuir  noções  mínimas  de  manutenção  elétrica,  hidráulica  e  as  demais
necessárias  para  auxiliar  o  serviço  de  profissionais  contratados  e,  em  situações
emergenciais, saber efetuar procedimentos básicos que evitem problemas graves nas
dependências da Câmara; 

12.4Executar pequenos reparos em mesas, cadeiras e outros mobiliários; 
12.5Acompanhar a execução de serviços de outras empresas; 
12.6Transporte interno de materiais, bens e mobiliários; 
12.7Efetuar pequenos serviços com piso e pintura de paredes sempre que necessário;
12.8Troca das luminárias fluorescentes, dos sensores de presença e dos reatores;
12.9Reparo, remanejamento e instalação de tomadas elétricas e luzes de emergência;
12.10 Instalação, substituição e remanejamento de interruptores e espelhos;
12.11Limpeza geral do telhado, lajes e sistemas de escoamentos;
12.12 Reparo de janelas, trincos, fechaduras, maçanetas, puxadores, e dobradiças;
12.13 Executar outros serviços pertinentes.

13 São atribuições do serviço de jardinagem:

13.1Varrer o gramado para a retirada de lixo e folhas secas diariamente; 
13.2Capinar os gramados para retirada de ervas daninhas semanalmente;
13.3Realizar  a  catação  manual  de  lixo,  flores  e  folhas  secas  dos  jardins  internos

diariamente;
13.4Realizar a roçagem sempre que a grama ultrapassar a altura padrão de 5/6 cm;
13.5Plantar novas espécies vegetais, sempre que necessária a substituição daquelas já

existentes;
13.6Manutenção dos vasos ornamentais internos da Câmara, com adubação, irrigação e

limpeza; e
13.7Executar outros serviços pertinentes.

14  São atribuições do serviço de portaria:

14.1Orientar a entrada de visitantes; 
14.2Controlar a abertura e o fechamento de cancelas e portões;
14.3Organizar as entradas e saídas de veículos orientando sobre a localização de vagas

específicas;
14.4Controlar o fluxo de visitantes e prestadores de serviços;
14.5Preencher controle de entrada e saída de visitantes e prestadores de serviços;
14.6Acompanhar o movimento de carga e descarga de mercadorias;
14.7Verificar a identificação de veículos autorizados;
14.8Executar outros serviços pertinentes.
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15 Os  requisitos  mínimos  exigidos  dos  empregados  que  prestarão  serviços  nas
dependências da Contratante são:

15.1I instrução primária;
15.2Boa apresentação; e
15.3Idade mínima de 18 anos.

SEÇÃO III – DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS

16 A Contratante possui em seu histórico atividades que são realizadas fora do seu horário
oficial,  por conta de sessões solenes e extraordinárias.  Considerando que a data e o
horário em que serão realizadas tais atividades são imprevisíveis,  foi elaborada uma
estimativa para realização de possíveis horas extraordinárias anuais, conforme segue:

Posto Valor

Serventes 200 horas

Encarregada 20 horas

Copeira 200 horas

Recepcionista 20 horas

Auxiliar de serviço de manutenção 40 horas

Telefonista 20 horas

Porteiro 20 horas

Motorista 20 horas

Jardineiro 20 horas

Total 560 horas

17 Tal  estimativa  não  dá  direito  a  Contratada  ao  recebimento  dos  valores  previstos.
Constituem  apenas  uma  previsão  e  vão  ser  pagos  conforme  utilização  das  horas
extraordinárias.

18 O valor da hora extra incluirá todas as despesas trabalhistas, obrigações previdenciárias,
fiscais  e  despesas de alimentação. O valor da hora extra  será calculado conforme a
legislação e/ou acordo, convenção ou dissídios coletivos pertinentes.

19 Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas extras serão
pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou dissídio
coletivo, devidamente comprovado pela Contratada.

20 O valor do quantitativo de 560 (quinhentas e sessenta) horas anuais, referente às horas
extraordinárias estimadas, será obtido pela Contratante com base na Planilha de Custos
e  Formação de  Preços  da  proposta  final  da  Contratada  e  serão  pagas  mediante  sua
efetiva execução. 
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SEÇÃO  IV  –  DOS  MATERIAIS  A  SEREM  DISPONIBILIZADOS  PELA
CONTRATADA

21 Todo o material  de consumo, utensílios e equipamentos necessários à execução dos
serviços  serão  fornecidos  pela  Contratada  em  quantidade  e  qualidade  e  em
conformidade com a lista a seguir estabelecida, metragem fornecida pela Contratante e
conforme quantidade estimada após vistoria na Câmara Municipal de Londrina,  que
poderá  recusar  aqueles  cuja  qualidade  não  satisfaça  as  necessidades  e  o  padrão  da
Câmara Municipal de Londrina.

21.1A lista  abaixo  é  apenas  uma  estimativa  realizada  com  base  nos  produtos  mais
utilizados no ano de 2017:

Consumo estimado mensal Quantidade mensal

Água sanitária embalagem de 5 litros 6

Álcool líquido 1 litro 11

Detergente 5 L 2

Detergente líquido 500ml 15

Desinfetante 5 L 5

Esponja dupla face 20

Esponja lã de aço pacote com 5 unidades 4

Fibra para limpeza 3

Flanela 6

Limpador multiuso 500 ml 11

Luva de borracha P 1

Luva de borracha M 3

Luva de borracha G 3

Odorizador de ar aerossol 360 ml 15

Sabão em barra 200 g 7

Saca 10

Saco 60 L com 100 unidades 5

Saco 40 L com 100 unidades 5

Saco 100L com 100 unidades 5

Saco 100 L verde com 100 unidades 5

Vassoura nylon 2

Vassoura palha 4

Vassoura sanitária 1
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Consumo estimado semestral Quantidade semestral

Aplicador de cera com cabo 3

Cera 5 L 7

Disco verde para enceradeira 5

Removedor 5 L 5

Selador 5 L 3

22 Além dos insumos da lista acima colacionada, deverão ser fornecidos os seguintes itens
de limpeza, equipamentos e equipamentos e materiais de segurança:

22.1Deverão ser fornecidos os seguintes itens de limpeza: pano de chão, pano de copa,
vassouras de piaçava, baldes de tamanhos diversos, rodos para pia, rodos para pisos,
rodos  para  vidros  com  extensores,  espanadores,  lustra  moveis,  limpa  vidros,
mangueiras, pás para lixo, escovas de mão, esponjas de espuma, desentupidores de
pia,  desentupidores  de  vasos  sanitários,  estopas  de  primeira  qualidade,  extensões
para equipamento,  vassouras de gari,  sacos descartáveis para aspiradores de pó e
regador.

22.2Deverão ser fornecidos os seguintes equipamentos e ferramentas com as respectivas
quantidades: alicate bomba d´água (2 unidades), alicate de corte (2 unidades), alicate
de bico (2 unidades), alicate tradicional (2 unidades), aspirador de pó (2 unidades),
carrinho de coleta de lixo (2 unidades), carrinho de mão (1 unidade), enceradeira
industrial (2 unidades),  jogo de chaves allen (2 unidades),  máquina de alta pressão
para lavar vidros, calçadas, rampa, etc (1 unidade), roçadeira com rodas para aparar a
grama (1 unidade), máquina de fita para acabamento dos jardins (1 unidade), tesoura
para poda das plantas (2 unidades), enxada, enxadão e pá de construção (2 unidades
de cada) e multímetro (2 unidades).

22.3Deverão ser fornecidos os seguintes equipamentos e materiais de segurança:  cintos
de  segurança  do  tipo  cordão  umbilical,  luvas  de  borracha,  botas  de  borracha,
calçados antiderrapantes, luvas plásticas e protetor solar.
22.3.1 O material de segurança individual exigido pela legislação em vigor e não

previsto neste Termo de Referência deverá ser fornecido pela Contratada, sem
ônus para a Contratante.

23 O fornecimento  de  materiais  e  utensílios,  conforme  listagem  acima,  observará  as
seguintes condições:

23.1As quantidades relacionadas são estimativas e  podem sofrer alterações de acordo
com as necessidades da Contratante e da realização do serviço.

23.2Para execução do serviço contratado, serão necessários, no mínimo os materiais de
limpeza  e  utensílios  citados  no  item  acima,  ficando  sob  responsabilidade  da
Contratada o fornecimento de quaisquer outros materiais e equipamentos necessários
a execução dos serviços, que não estejam relacionados.

23.3Os materiais de consumo deverão ser de boa qualidade e durabilidade, bem como
serem aprovados previamente pela Contratante.
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23.4Caso a Contratante não aprove os materiais a serem utilizados pela Contratada, esta
deverá substituí-los em até 5 dias, sem nenhum ônus para a Contratante.

23.5Os materiais deverão atender aos requisitos especificados para seu respectivo uso e
aplicação.

23.6Os materiais deverão ser guardados no local da execução dos serviços, devendo a
Contratante disponibilizar local para guarda.

23.7Os equipamentos fornecidos pela Contratada deverão ser preferencialmente novos
(primeiro uso), sendo facultado o fornecimento de equipamentos usados, desde que
em bom estado de conservação.

23.8Os equipamentos a serem fornecidos pela Contratada deverão ser disponibilizados
com antecedência  ao  início  da  execução  dos  serviços  e  deverão  ser  substituídos
sempre que apresentarem defeito e necessitarem de manutenção corretiva.

23.9Os materiais de limpeza deverão ser fornecidos mensalmente, sendo que o primeiro
fornecimento deverá ser efetivado com antecedência a data de início da execução dos
serviços.

23.10 Manter  todos  os  equipamentos  e  utensílios  necessários  a  execução  dos
serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos
até 5 dias úteis.

23.11Os materiais e equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção,
de modo a evitar danos à rede elétrica;

23.12 A Contratada deverá promover o registro de ingresso na Entrada de Serviço da
Contratante de todos os bens particulares da contratada de que necessitarem para a
prestação  de  serviços  (equipamentos,  ferramentas  e  utensílios)  e   entregar  ao
Departamento de Suprimentos e Patrimônio relação com identificação detalhada dos
bens particulares da contratada de que necessitarem para a prestação de serviços; 

23.13 A empresa deverá fazer seus levantamentos e incluir os valores mensais estimados
em sua planilha de custos e formação de preços.

23.14 Ressalte-se que materiais como papel toalha em bobina, papel higiênico, sabonete
líquido,  serão  fornecidos  pela  Contratante,  não  devendo,  portanto,  constar  na
estimativa feita pela empresa.

 SEÇÃO V – DOS UNIFORMES

24 A Contratada  deverá  fornecer  uniformes  completos  aos  seus  funcionários,  mediante
recibo, com relação nominal e especificada, cuja cópia deverá ser enviada ao fiscal de
execução do contrato para conferência, fiscalização e comprovação do cumprimento das
obrigações do contrato.

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial nº 20/2018 32

25 Os  prestadores  dos  serviços,  obrigatoriamente,  devem  apresentar-se  devidamente
munidos de crachás de identificação da empresa contendo nome, foto e função exercida,
bem como utilizando uniformes, os quais devem ser substituídos imediatamente quando
apresentarem defeitos ou desgastes ou quando o contratante verificar a necessidade de
troca e, obrigatoriamente, a cada 06 (seis) meses.

25.1O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 5 (cinco)
dias, a contar do início da prestação dos serviços.

26 Todos  os  modelos  de  uniforme  deverão  ter  corte  adequado  a  cada  profissional,
masculino  ou feminino,  conforme descrito  no quadro abaixo,  devendo a  Contratada
providenciar  as  devidas  adaptações  quando  necessárias,  inclusive  quanto  às
profissionais  gestantes,  que  deverão  ter  seus  uniformes  substituídos  sempre  que
estiverem apertados. 

27 A Contratada  deverá  submeter  amostras  dos  uniformes  ao  Fiscal  do  Contrato  para
aprovação do modelo, material e cor, estando resguardado à Contratante o direito de
exigir a substituição daqueles julgados inadequados, frente às especificações exigidas; 

28 Nos casos em que o empregado não puder utilizar o calçado especificado, a Contratado
deverá fornecer calçado alternativo, dentro dos padrões e normas de segurança exigidos,
além de fornecer  relação nominal  desses  empregados,  acompanhada dos  respectivos
atestados médicos. 

29 Para cada tipo de serviço, os uniformes fornecidos pela Contratada deverão obedecer as
seguintes diretrizes:

29.1Para os postos de jardineiro, limpeza e manutenção predial:
29.1.1 Camiseta  confeccionada  em algodão,  com gola  esporte,  com emblema da

empresa, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização,
na quantidade de 03 (três) a cada semestre.

29.1.2 Jaleco de manga curta, com bolsos confeccionados em gabardine, na cor azul-
marinho  ou  outra  devidamente  aprovada  pela  fiscalização,  com emblema da
empresa, 02 (dois) a cada semestre.

29.1.3 Jaqueta para inverno em nylon forrada internamente, na cor azul-marinho ou
outra  devidamente aprovada pela  fiscalização,  com identificação da empresa,
com tamanho  adequado  ao  perfil  de  cada  colaborador,  na  quantidade  de  02
(dois) a cada semestre.

29.1.4 Calça comprida com elástico, cordão e bolso, em brim, na cor azul-marinho
ou  outra  devidamente  aprovada  pela  fiscalização,  na  quantidade  de  2  por
semestre.

29.1.5 Par de botina ou sapato de segurança, na cor preta, fabricada em couro, com
solado de bi densidade, de primeira qualidade, com tamanho adequado ao perfil
de  cada  colaborador,  na  quantidade  de  02  na  primeira  entrega  e  01  a  cada
semestre. 
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29.1.6 Os profissionais que realizarem tarefa de lavagem de pisos, além do uniforme
específico da categoria, deverão receber, individualmente, 01 (um) par de botas
de borracha, cano médio;

29.2 Para os postos de Encarregada, Motorista, Porteiro, Recepção e Telefonista:
29.2.1 Camisa social, confeccionada em algodão com elastano, manga curta, na cor

azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização, com emblema da
empresa, com tamanho adequado ao perfil do colaborador 02 a cada semestre

29.2.2 Camisa social, confeccionada em algodão com elastano, manga longa, na cor
azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização, com emblema da
empresa, com tamanho adequado ao perfil do colaborador 02 a cada semestre.

29.2.3 Calça  social,  em  Oxford  com  elastano,  na  cor  azul-marinho  ou  outra
devidamente aprovada pela  fiscalização,  com tamanho adequado ao perfil  de
cada colaborador na quantidade de 02 a cada semestre.

29.2.4 Blazer  social,  em  Oxford  com  elastano,  na  cor  azul-marinho  ou  outra
devidamente aprovada pela  fiscalização,  com tamanho adequado ao perfil  de
cada colaborador na quantidade de 02 a cada semestre, exceto para os postos de
motorista e porteiro.

29.2.5 Exclusivamente para os postos de motorista e porteiro, jaqueta para inverno
em  nylon  forrada  internamente,  na  cor  azul-marinho  ou  outra  devidamente
aprovada  pela  fiscalização,  com  identificação  da  empresa,  com  tamanho
adequado  ao  perfil  de  cada  colaborador,  na  quantidade  de  02  (dois)  a  cada
semestre.

29.2.6 Suéter em lã, gola V, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela
fiscalização,  com  tamanho  adequado  ao  perfil  de  cada  colaborador  na
quantidade de 02 a cada semestre.

29.2.7 Sapato social masculino, na cor preta, com tamanho adequado ao perfil de
cada colaborador na quantidade de 02 a cada semestre.

29.2.8 Sapatilha com salto de no máximo 2 cm, na cor preta, com tamanho adequado
ao perfil de cada colaborador na quantidade de 02 a cada semestre.

29.3Para o posto de Copeira:
29.3.1 Camisa conforme foto abaixo, em Oxford com elastano, na cor azul-marinho

ou outra  devidamente  aprovada pela  fiscalização com tamanho  adequado ao
perfil de cada colaborador, na quantidade de 03 na primeira entrega e 2 a cada
semestre.

29.3.2 Calça conforme foto abaixo, em Oxford com elastano, na cor azul-marinho ou
outra devidamente aprovada pela fiscalização com tamanho adequado ao perfil
de cada colaborador, na quantidade de  2 a cada semestre.

29.3.3 Vestido com avental  manga curta,  conforme foto abaixo,  em Oxford com
elastano, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização
com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador, na quantidade de 01 a
cada semestre para as funcionárias que servirem o plenário com frequência, que,
na prática atual, são duas funcionárias, e 1 por ano para as demais.

29.3.4 Vestido com avental  manga longa,  conforme foto abaixo,  em Oxford com
elastano, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização
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com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador, na quantidade de 1 por
ano.

29.3.5 Suéter em lã, gola V, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela
fiscalização, de primeira qualidade, com tamanho adequado ao perfil de cada
colaborador  02 a cada semestre.

29.3.6 Sapatilha com salto de no máximo 2 cm, na cor preta, com tamanho adequado
ao perfil de cada colaborador, na quantidade de 02 a cada semestre..

30 Para o posto da copa deverão ser fornecidos dois uniformes diferenciados: um para
realizar as atividades diárias na copa e um para servir o plenário e sessões solenes. Os
uniformes devem ser similares as fotos abaixo:
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SEÇÃO VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

31 Na execução do contrato, são responsabilidades da Contratada: 

31.1Executar os serviços em conformidade com as especificações contidas neste Termo
de Referência e por meio de funcionários com quem tenha vínculo empregatício.

31.2Comunicar à fiscalização da Contratante qualquer anormalidade verificada.
31.3Cumprir e fazer cumprir as obrigações contratuais, em conformidade com as normas

e regulamentos internos da Contratante e de acordo com a Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho da Categoria. 

31.4Manter  sede,  filial,  escritório  ou  preposto  em  Londrina  –  PR  com  capacidade
operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, conforme
artigo 68 da Lei nº 8.666/93, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à
seleção,  treinamento,  admissão  e  demissão  dos  funcionários,  bem  como  indicar
preposto. 
31.4.1A Contratada deverá comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do início

da prestação dos serviços, o cumprimento desta obrigação. 
31.4.2O preposto indicado deverá manter permanente contato com a fiscalização do

Contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços
pelos empregados. 
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31.4.3 Se  a  fiscalização  do  Contrato  requerer  a  presença  do  preposto  na
administração da Contratante, deverá ele comparecer em até 48 (quarenta e oito)
horas. 

31.4.4 O preposto deverá indicar e manter atualizados seus números de telefone fixo
e  celular,  endereço  e  e-mail,  para  que  a  Contratante  efetue  quaisquer
comunicações oficiais. 

31.5Encaminhar ao fiscal do Contrato relação nominal de todos os seus funcionários que
trabalharão nas  dependências  da Câmara  Municipal  de Londrina,  contendo nome
completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF, 2 (dois) dias
úteis antes do início da prestação dos serviços. 
31.5.1 Sempre que houver necessidade, a atualização da mencionada lista de nomes

deverá ser encaminhada à Contratante. 
31.5.2 Encaminhar  à  Contratante,  mensalmente,  se  for  o  caso,  relação  dos

empregados que fruirão de férias no mês subsequente, assim como daqueles que
irão substituí-los.

31.5.3 No  caso  de  substituição  de  funcionário  em  situações  urgentes  ou
imprevisíveis, a empresa poderá comunicar a substituição verbalmente,  desde
que encaminhe a documentação do subitem 31.5 acima em até 3 dias úteis.

31.6Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados. 
31.6.1 Orientar  e  supervisionar  seus  empregados,  tomando  as  providências

pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, reportando-se à
Contratante quando houver necessidade. 

31.7Refazer, sem ônus adicionais, os serviços julgados inadequados pela Contratante.
31.8Orientar  seus  empregados  quanto  à  conduta  adequada  no  trato  com  servidores,

público em geral e patrimônio público.
31.9Fazer  com  que  seus  empregados  se  apresentem  para  o  trabalho  devidamente

uniformizados  e  identificados  e  cumpram  rigorosamente  as  determinações  e
instruções  de  serviços  emanadas  pelo  Departamento  de  Administração  Predial,
notadamente com relação aos horários a serem cumpridos, sob pena do desconto de
faltas e atrasos na fatura mensal subsequente. 

31.10 Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados. 
31.11  Tomar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de

acidentes  de  trabalho,  quando,  em ocorrência  da  espécie,  forem vítimas  os  seus
empregados durante a execução deste contrato. 

31.12 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo bom comportamento de seu pessoal, e
ainda,  por  quaisquer  prejuízos  que  sejam causados  à  Contratante  ou  a  terceiros
decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento dos trabalhos
determinados pela Contratante.

31.13 Orientar  os  seus  empregados  a  entregar  imediatamente  à  fiscalização  da
Contratante,  os  objetos  particulares  e  de  uso  pessoal  porventura  esquecidos  no
interior das instalações pelos seus servidores, com anotações dos respectivos locais e
datas;
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31.14 Responsabilizar-se pelo bom desempenho de seu pessoal, podendo a Contratante
exigir  imediata  substituição  de  qualquer  funcionário,  cuja  permanência  seja
considerada inconveniente ou incapaz.

31.15 Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal,
bem como as ocorrências havidas, permitindo à Contratante o acesso a este controle. 

31.16 Manter quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços, conforme
previsto neste  Termo de Referência,  sem interrupções,  seja por  motivo de férias,
descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados. 
31.16.1 Efetuar  a  reposição  dos  empregados,  em  casos  de  ausência  de  qualquer

natureza, no prazo máximo de até 2 (duas) horas, a partir do comunicado do fato
à empresa.

31.16.2 Haverá uma tolerância de 30 minutos de atraso por empregado no mês, não
ultrapassando 10 minutos em um único dia;

31.16.3 Caso o empregado atrase mais do que 30 minutos no mês, será descontado o
valor correspondente aos atrasos excedentes na fatura mensal da Contratada.

31.17 Responder  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  aos  bens  da
Contratante,  ou ainda a  terceiros,  decorrente culpa ou dolo de seus  funcionários,
durante a execução deste contrato. 

31.18 Garantir que os danos e prejuízos causados à Contratante ser-lhe-ão ressarcidos no
prazo de 48 horas, contado da sua notificação administrativa, sob pena de multa de
10% sobre o valor do contrato.

31.19 Responsabilizar-se, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas
as  despesas  decorrentes  da  execução  do serviço  por  outras  correlatas,  tais  como
obrigações trabalhistas, sociais e relacionadas à segurança e medicina do trabalho,
em conformidade  com a  legislação  e  com o  Acordo  ou  Convenção  Coletiva  de
Trabalho que estiver submetida. 

31.20 O descumprimento das obrigações acima citadas não transfere a responsabilidade
por seu pagamento à Contratante e nem pode servir de motivo para aumento no valor
do contrato, salvo nas hipóteses de revisão e repactuação. 

31.21 Oferecer os meios necessários aos seus empregados para que possam conferir e
acompanhar o recolhimento das Contribuições previdenciárias e o cumprimento de
encargos trabalhistas. 

31.22 Para possibilitar aos empregados a conferência do efetivo recolhimento de suas
respectivas contribuições previdenciárias, a Contratada deverá viabilizar o acesso de
seus  empregados,  via  internet,  por  meio  de  senha  própria,  aos  sistemas  da
Previdência Social e da Receita Federal. 
31.22.1 A Contratada deverá viabilizar a emissão do Cartão do Cidadão pela Caixa

Econômica Federal para todos os empregados de modo a possibilitar a eles a
conferência do efetivo recolhimento do FGTS. 

31.23 Efetuar  o  pagamento  de  seus  funcionários  via  depósito  bancário  na  conta  do
trabalhador,  de  modo  a  possibilitar  a  conferência  do  pagamento  por  parte  da
Administração. 

31.24 Autorizar  a  Contratante  a  fazer  o  desconto na fatura e o pagamento direto dos
salários  e  demais  verbas  trabalhistas  aos  trabalhadores,  quando  houver  falha  no
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cumprimento  dessas  obrigações  por  parte  da  Contratada,  até  o  momento  da
regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

31.25 Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser
solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato, inclusive extratos
de recolhimento de contribuições previdenciárias e de encargos trabalhistas. 

31.26 Fornecer à Contratante, quando solicitado, atestado de saúde ocupacional relativo
à  capacidade  física  e  mental  de  todos  os  empregados  que  prestarão  os  serviços
contratados.

31.27 Efetuar os serviços de lavagem e enceramento do piso,  lavagem das caixas de
água, lavagem das portas de vidro de acesso da rampa oficial e entrada de serviço do
prédio fora do horário de expediente da Contratante, não sendo permitida a dispensa
de empregados para compensação;
31.27.1 Os serviços referidos no subitem acima não serão objeto de pagamento de

horas  extras,  pois  o  custo  de  sua  execução  deverá  estrar  contemplado  na
proposta da Contratada; 

31.28 Na hipótese de não aceitação dos serviços prestados após a verificação realizada
pelo fiscal da execução do contrato, a Contratada se obriga a modificar a forma de
prestação do serviço, em conformidade com o solicitado pela Contratante, servindo a
não aceitação como aviso, sem prejuízo, em caso de reincidência, da aplicação das
penalidades cabíveis. 

31.29 Manter  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

31.30 Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos
quantitativos de sua proposta.

31.31 Fornecer,  por  sua  exclusiva  conta,  a  mão  de  obra  e  todos  os  uniformes,
equipamentos, utensílios e materiais de limpeza que se façam necessários à perfeita
execução dos serviços contratados e outros equipamentos ou materiais considerados
indispensáveis  à  boa  execução  dos  serviços,  os  quais  deverão  ser  de  primeira
qualidade,  em  quantidade  adequada  e  suficiente,  devendo  ser  submetidos  à
aprovação do representante da Contratante,  não cabendo qualquer indenização ou
pagamento complementar por parte desta.
31.31.1 Os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e  acessórios  deverão  ser

substituídos quando necessário. 
31.31.2 A Contratada  não  poderá  repassar  os  custos  de  qualquer  um  dos  itens

mencionados no capítulo dos uniformes a seus empregados, salvo em caso de
extravio ou comprovado uso inadequado.

31.32 Exercer os serviços objeto deste contrato com funcionários de seu quadro efetivo,
devidamente registrados e qualificados, ficando estabelecido que a Contratante não
aceitará funcionários contratados por prazo determinado.

32 É vedado à Contratada:

32.1A veiculação de publicidade relacionada ao contrato com a Câmara Municipal de
Londrina, salvo expressa autorização da Contratante.
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33 São deveres dos funcionários alocados pela Contratada para a execução dos serviços:

33.1Apresentar-se no local de trabalho pontualmente, manter boa aparência (barbeados,
cabelos aparados e limpos) e postura correta, trajando o uniforme completo e limpo,
portando crachá de identificação em local visível. 

33.2Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito. 
33.3Assumir o posto de posse dos equipamentos e acessórios necessários para o bom

desempenho das atividades, mantendo atualizada a documentação a ser utilizada no
posto. 

33.4Utilizar o sistema de telefonia no estrito cumprimento de suas atividades. 
33.5Zelar pelos móveis, instalações, equipamentos e utensílios que lhes forem entregues

para uso.
33.6Cumprir  a  escala  de serviço,  observando os  horários  de entrada e  saída de cada

posto. 
33.7Manter-se no posto, não deixando seus afazeres para atender chamados ou cumprir

tarefas solicitadas por terceiros não autorizados, afastando-se do posto somente após
ser substituído. 

33.8Respeitar o preposto designado pela Contratada, encaminhando-lhe todas as questões
relativas à execução do serviço. 

33.9Não praticar  quaisquer  outras atividades  alheias  ao objeto do Contrato durante o
horário em que estiver prestando os serviços. 

33.10 Zelar pela manutenção da limpeza do local onde estiver exercendo sua função. 
33.11Não  permitir  a  utilização  do  posto  para  guarda  de  objetos  estranhos  ao  local,

inclusive bens de servidores ou terceiros.

SEÇÃO VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

34 A Contratante obriga-se a:

34.1Acompanhar  e  fiscalizar  os  serviços  por  meio  de  representante  especialmente
designado.

34.2Efetuar o pagamento do objeto deste instrumento à Contratada, dentro das condições
e dos prazos acordados.

34.3Efetuar a conferência do registro das frequências dos funcionários da Contratada,
comunicando-lhe os  atrasos e faltas para efeito  de desconto,  bem como as  horas
extraordinárias para efeito de acréscimos na fatura mensal.

34.4Fornecer instruções à Contratada para o perfeito desempenho do serviço objeto deste
contrato.

34.5Manter contatos sempre por escrito com a Contratada, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados
por escrito, no prazo de três dias úteis.
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SEÇÃO VIII – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

35 A fiscalização dos serviços contratados será realizada por funcionário designado pela
gerência do Departamento de Administração Predial – DAP da Contratante.

35.1Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser
prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para o Contratante e nos prazos
estabelecidos.

36 Sem prejuízo da obrigação da Contratada de fiscalizar a frequência e a pontualidade de
seu  pessoal,  o  Departamento  de  Administração  Predial  da  Contratante  fará  o
acompanhamento da frequência dos funcionários da Contratada  por meio do sistema
interno de ponto eletrônico e encaminhará relatório mensal à Contratada.

36.1O relatório mensal será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente pelo fiscal
do contrato.

37 A fiscalização do cumprimento dos encargos sociais  e trabalhistas ficará a cargo do
Departamento Financeiro.

38 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da
Gestão  e  Fiscalização  dos  Contratos,  do  Ato  da  Mesa  nº.  11/2013,  as  seguintes
atribuições: 

38.1Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a
prestação dos serviços. 

38.2Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato. 
38.3Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja

necessária à execução dos serviços. 
38.4Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação

da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive
com relação a valores. 

38.5Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito. 
38.6Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas  ou  defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  ao  Gestor  do
Contrato para as providências cabíveis. 

39 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada. 

39.1O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em
que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência. 

40 A Gestão do Contrato caberá ao gerente Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou
a servidor por ele designado, que receberá relatório dos casos de execução irregular do
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objeto  e  conduzirá  procedimento  administrativo  para  a  eventual  aplicação  de
penalidade, bem como os de renovação do contrato e de repactuação. 

41 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou dano, ainda que
resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material
inadequado  ou  de  qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

SEÇÃO IX – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

42 O  prazo  para  pagamento  será  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
definitivo,  pelo  servidor  designado  a  atuar  como  Fiscal  do  Contrato,  da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

42.1A Contratada  deverá  apresentar  as  faturas  mensais  até  o  quinto  dia  útil  do  mês
subsequente ao mês da prestação dos serviços, descontando os valores relativos a
atrasos e faltas ou acrescendo aqueles referentes a horas extras de seus funcionários.

42.2Quando  necessário,  em  virtude  de  realização  de  serviços  extraordinários,  a
Contratada  deverá  emitir  notas  fiscais  distintas,  contemplando  em  uma  delas  a
prestação  normal  do  serviço  e  na(s)  outra(s),  se  for  o  caso,  o(s)  serviço(s)
extraordinário(s), conforme cada situação.

42.3O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em
conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos
relativos à execução do contrato. 

42.4O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente ao faturado. 

42.5A Contratada  deverá  informar  o  número  da  Nota  de  Empenho  em  sua  Nota
Fiscal/Fatura. 

43 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor
devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido
realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.

44 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos: 

44.1Cópia da folha de pagamento 
44.2Cópia da folha ponto ou documento similar. 
44.3Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados. 
44.4Certidão negativa de débitos FGTS (CRF). 
44.5Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF). 
44.6Certidão negativa de débitos INSS (CND). 
44.7Comprovante de pagamento do INSS (GPS). 
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44.8Cópia  do  Protocolo  de  Envio  de  Arquivos,  emitido  pela  Conectividade  Social
(GFIP). 

44.9Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP. 
44.10  Prova de regularidade perante a Fazenda Federal. 
44.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual.. 
44.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários

e Imobiliários). 
44.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11. 

45 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos
indicados nos subitens 40.3, 40.5, 40.7, 40.8 e 40.9 acima. 

45.1Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês
dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado. 

45.2Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se
referir ao mês imediatamente anterior ao faturado. 

45.3Certidões  ou  documentos  com  prazo  de  validade  superior  a  1  (um)  mês  serão
conferidos mensalmente. 

46 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará  pendente  até  que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta
hipótese,  o  prazo  para  recebimento  definitivo  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante 

47 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente. 

48 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento. 

49 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato. 

50 No  caso  de  falha  no  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias,  a
Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento
direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis. 

51 A Contratante  poderá  motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive
retendo  o  pagamento,  como  forma  de  prevenir  a  ocorrência  de  dano  de  difícil  ou
impossível reparação. 
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52 Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de  liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência,  podendo  a  Contratante  deduzir  do  montante  a  pagar  os  valores
correspondentes à multa e indenizações devidas pela Contratada, que foram constituídas
após  procedimento  administrativo  que  lhe  tenha  sido  assegurada  a  ampla  defesa  e
contraditório.

 SEÇÃO X – DA VISITA E VISTORIA

53 Fica  facultado  às  empresas  interessadas  em oferecer  proposta  visitar  e  vistoriar  as
dependências da Câmara Municipal de Londrina, local da prestação dos serviços, com o
objetivo de proporcionar o conhecimento necessário à elaboração da proposta. 

53.1A vistoria deverá ser agendada com a Administração Predial da CML, pelo telefone
(43) 3374-1253, no horário compreendido entre as 13:00 e as 18:00, com a servidora
Bruna Lonni.

53.2Caso haja dúvidas quanto aos serviços a serem desempenhados, a empresa deverá
entrar em contato com o departamento indicado acima, para obter as informações
necessárias para a elaboração da proposta.

54 À empresa que realizar a visita e vistoria será fornecido atestado, em que constará a
identificação da empresa (Razão social e CNPJ), o nome do representante que realizou a
visita/vistoria, a indicação das dependências da Câmara Municipal o local vistoriado, a
data da vistoria e o nome do servidor da CML que acompanhou a vistoria.

54.1O atestado deverá ser anexado à proposta de preços da empresa.

55 A empresa que não realizar a visita e a vistoria do local da prestação dos serviços deverá
apresentar  declaração  de  que  os  elementos  fornecidos  pela  Câmara  Municipal  de
Londrina  foram  suficientes  para  o  correto  dimensionamento  dos  serviços  a  serem
prestados,  bem  como  para  o  levantamento  dos  materiais  e  equipamentos  a  serem
fornecidos (modelo Anexo V).

55.1A declaração deverá ser anexada à proposta escrita apresentada pela empresa.

SEÇÃO XI – DA GARANTIA CONTRATUAL

56 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
anual do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do
contrato, como condição para emissão da nota de empenho e início da prestação do
serviço. 

56.1O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por
igual  período,  quando,  durante  o  seu  transcurso,  for  solicitado  pelo  licitante
convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.

56.2A não  apresentação  da  garantia  devida  implicará  na  rescisão  do  contrato,  sem
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prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

57 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

57.1Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
57.2Seguro-garantia.
57.3Fiança bancária.

58 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica
Federal,  mediante depósito  identificado a crédito da Contratante,  em conta que será
informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato,  para fins de atualização
monetária, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93

59 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia  autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  e  avaliados  pelos  seus  valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

60 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.

61 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento
de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:

61.1Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
61.2Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da

Contratada.
61.3Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da

Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.
61.4Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
61.5Obrigações  trabalhistas,  fiscais,  sociais  e  previdenciárias  não  honradas  pela

Contratada.
61.6Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta)

dias após o término da vigência ou rescisão contratual. 

62 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada, nas mesmas condições do disposto neste capítulo,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do ato que formalizar a modificação do
valor ou a prorrogação.

63 Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado,  total  ou  parcialmente,  pela  Contratante,  para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

64 A garantia,  independentemente da modalidade,  deverá vigorar por 90 (noventa) dias
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além  do  período  da  execução  do  Contrato,  devendo  ser  complementada
proporcionalmente  ou  renovada  nos  casos  de  aumento  no  preço  pactuado  ou  de
renovação do contrato.

64.1Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos
eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou
restituída, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.

64.2Se a garantia for prestada em dinheiro,  será restituída monetariamente atualizada,
sem prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.

SEÇÃO  XII  –  DA  VIGÊNCIA  DO  CONTRATO  E  DAS  DISPOSIÇÕES
RELATIVAS À REPACTUAÇÃO E AO REAJUSTE

65 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data que será
indicada pela Contratante, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por
períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso
II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

65.1 O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará
90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

66 As  condições  para  a  prorrogação  do contrato  e  as  disposições  sobre  repactuação  e
reajuste constam da minuta de Contrato Administrativo do Anexo IX deste Edital.

SEÇÃO XIII – DAS PENALIDADES

67 A vencedora  do  certame  que  descumprir  quaisquer  das  cláusulas  ou  condições  do
presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à
ampla defesa. 

68 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução
total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às
seguintes sanções: 

68.1Advertência. 
68.2Multa. 
68.3Impedimento de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.

69 A penalidade  de  advertência  será  aplicada  nos  casos  de  falhas  leves,  nas  quais  a
Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante. 

70 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória. 

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial nº 20/2018 46

71 As  multas  moratórias  serão  aplicadas  quando  se  verificar  atraso  injustificado  da
Contratada ao cumprir suas obrigações e são condutas que podem ensejar sua aplicação
as seguintes: 

71.1Atraso  injustificado  no  início  da  prestação  dos  serviços:  multa  de  0,5%  (cinco
décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado no
início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o máximo de 10 (dez)
dias (5% do valor total do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato. 

71.2Atraso injustificado no pagamento das verbas trabalhistas (salário, vale-alimentação,
vale-transporte,  etc)  e  encargos  sociais  e  previdenciários:  multa  de  0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso
injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (10% do valor
mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato. 

71.3Atraso injustificado na entrega dos uniformes, materiais e equipamentos definidos no
Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da
ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de
20  (vinte)  dias  (6% do  valor  mensal  do  contrato),  sem prejuízo  de  rescisão  do
contrato. 

71.4Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de funcionários no posto
de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da
ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na reposição do
posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de vacância no
posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato. 

71.5Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual devida:
multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência,
por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte)
dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato. 

71.6Atraso injustificado na entrega de documentos solicitados ou devidos por força do
Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de 0,1% (um
décimo por cento)  sobre o valor  da fatura do mês da ocorrência,  por  dia  atraso,
limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor mensal do
contrato). 

72 Se  a  empresa  se  recusar  a  assinar  o  contrato,  será  aplicada  multa  compensatória
correspondente  a  10% (dez  por  cento)  do  valor  total  da  proposta  final  da  empresa
penalizada. 

73 A aplicação da penalidade de multa não exclui a possibilidade da aplicação das outras
penalidades previstas. 

73.1Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia
do contrato. 

73.2Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente
será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto. 
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74 São  ocorrências  que  podem  ensejar  o  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o
Município  de  Londrina,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem prejuízo  das  multas
previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002: 

74.1Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o
certame,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu  objeto  ou  não  mantiver  a
proposta. 

74.2Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

75 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade
de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa. 

75.1A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da
data de sua notificação.  

75.2A não  apresentação  de  defesa  no  prazo  designado  importará  na  presunção  de
veracidade dos fatos imputados pela Administração. 

76 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e
se dará da seguinte maneira: 

76.1O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e
circunstâncias e pedirá providências. 

76.2Autorizado pela Diretoria-Geral, o Gestor do Contrato notificará a Contratada para
se defender. 

76.3Apresentada  a  defesa,  o  Gestor  encaminhará  relatório  à  Presidência  da  Câmara
Municipal  de  Londrina  que  decidirá  se  aplicará  ou  não  a  penalidade  e  em que
medida. 

76.4Após a  aplicação de quaisquer  das penalidades  previstas,  far-se-á a  comunicação
escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando
ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente. 

 

Bruna Fernandes Lonni Hipólito

Departamento de Administração Predial

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial nº 20/2018 48

ANEXO I-A – METRAGEM E DESCRIÇÃO DOS ESPAÇOS E ROTINAS

LOCAL Área m² Piso Tarefas a serem executadas Períodicidade

Estacionamento 4250 Pavimentado
- Varrição parcial (frente)
- Varrição (completa)

Diária
Mensal

Calçada externa

494

148

Paver

Pavimentado

- Varrição da entrada pelo estacionamento
- Varrição em redor do prédio
- Lavagem com máquina de alta pressão

Diária
diária
Semestral

Rampa oficial 142
Emborrachad
o

-Varrição 
- Lavagem com máquina de alta pressão

Diaria
Semestral

Corredores 
laterais 90 Paviflex

- Limpeza do piso e bebedouros;
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes
- Lavagem e enceramento do piso;

Diária
Mensal

Semestral

Hall serviço 112,65 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza das longarinas,  
limpeza dos elementos decorativos e 
bebedouros;
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes;
- Lavagem das portas de vidro de acesso 
do estacionamento;
- Limpeza do elevador interna e externa 
conforme indicação do fabricante;
- Lavagem e enceramento do piso.

Diária

Mensal

Trimestral

Mensal
Semestral

Hall oficial 141 Granito

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza das longarinas,  
limpeza dos elementos decorativos e 
bebedouros;
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes
- Lavagem das portas de vidro de acesso 
da rampa oficial

Diária

Mensal

Trimestral

Refeitório 35,57 Piso frio
- Limpeza do piso, das mesas, cadeiras e 
armários Diária

Assessoria 
comunicação

31,67 Paviflex - Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpar e remover manchas de qualquer 

Diária

Mensal
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natureza que surjam nas paredes
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais Mensal

Dep. Internet 16,39 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Assessoria 
Jurídica 25,77 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Procuradoria 15,87 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Diretoria 
Legislativa 15,51 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Secretaria 
Presidência

29,54 Paviflex - Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpar e remover manchas de qualquer 

Diária

Mensal
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natureza que surjam nas paredes

Diretoria 13,6 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Presidência 49,75 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Sanitário 8,98 Piso frio

- Limpeza e desinfecção com desinfetante
líquido das peças sanitárias (pias, vasos,   
mictórios e ralos) e piso e bebedouros;
- Abastecer com papel toalha, papel 
higiênico e sabonete líquido de modo a 
evitar a falta Diária

Administração 
Predial 21,53 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Sala de Reuniões 
Presidência 10,6 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

PABX 10,39 Paviflex
- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 

Diária
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equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Mensal

Mensal

ASCML 12,84 Granito

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza dos equipamentos 
e coleta do lixo recilável e orgânico;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Financeiro 28,28 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Xerox 14,03 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Assessoria 
Tecnica 44,45 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Departamento 
Legislativo 23,16 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 

Diária
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aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Mensal

Mensal

Apoio Comissões 25,18 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais

Diária

Mensal

Atas e Redação de
Ofícios 25,03 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais

Diária

Mensal

Documentação/
Informação 43,34 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais

Diária

Mensal

Recursos 
Humanos 32,18 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Sala de Reuniões 32,25 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Vigilância 7,69 Paviflex - Limpeza do piso, passagem de flanela Diária
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no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais Mensal

Sanitários (cinco) 43,53 Piso

- Limpeza e desinfecção com desinfetante
líquido das peças sanitárias (pias, vasos, 
mictórios e ralos) e piso
- Abastecer com papel toalha, papel 
higiênico e sabonete líquido de modo a 
evitar a falta

Diária

Depósito 7,65 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Plenário 300 Paviflex

- Varrição do piso, limpeza do mobiliário,
limpeza de máquinas e equipamentos 
diversos limpeza das portas de vidro de 
acesso, higienização de aparelhos 
telefônicos e coleta do lixo;
- Limpeza do piso, limpeza das cadeiras e
longarinas, limpeza do piso das galerias;
- Limpeza e polimento dos metais que 
guarnecem móveis, portas, janelas, 
corrimões, letreiros, brazão e demais 
elementos decorativos que o 
necessitarem;
- Lavagem e enceramento do piso 
semestralmente

Diária

Quinzenal

Semestral

Semestral

Sanitários do 
Plenário (Quatro) 32,8 Piso frio

- Limpeza e desinfecção com desinfetante
líquido das peças sanitárias (pias, vasos, 
mictórios e ralos) e piso
- Abastecer com papel toalha, papel 
higiênico e sabonete líquido de modo a 
evitar a falta Diária

ANDAR SUPERIOR

Galerias 120 Paviflex

- Limpeza do piso;
- Limpeza do corrimão;
- Limpeza das portas de vidro de acesso;

2 x semana
semestral
diária
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- Lavagem e enceramento do piso semestral

Hall e corredores 225,3 Paviflex

- Limpeza do piso e bebedouros;
- Lavagem e enceramento do piso
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária
Semestral
Mensal

Mensal

Controladoria 24,32 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Sala do servidor 7,75 Paviflex

- Limpeza do piso e passagem de flanela 
no mobiliário (acompanhado de 
funcionário responsável pelo Dep. De 
informática) Semanal

Almoxarifado 32,63 Paviflex

- Limpeza do piso (quando solicitado 
pelo funcionário responsável do 
departamento) Mensal

Suprimentos 
Patrimônio 36,47 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Dep.Informática 37,22 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Gabinete 
Parlamentar 27,37 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 

Diária
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reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Mensal

Mensal

Gabinete 
Parlamentar 28,11 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Gabinete 
Parlamentar 28,11 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Gabinete 
Parlamentar 26 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Biblioteca 47,44 Piso frio

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;

Diária

Gabinete 
Parlamentar

25,64 Piso frio - Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais

Diária

Mensal

Mensal
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- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Gabinete 
Parlamentar 21,73 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Gabinete 
Parlamentar 21,73 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Sanitários 
fem/masc 25,26 Piso frio

- Limpeza e desinfecção com desinfetante
líquido das peças sanitárias (pias, vasos,   
mictórios e ralos) e piso;
- Abastecer com papel toalha, papel 
higiênico e sabonete líquido de modo a 
evitar a falta Diária

Sala Câmeras 
vigias 4,76 Piso frio

- Limpeza do piso (quando solicitado 
pelo funcionário responsável do 
departamento)

Sala ar 
condicionado 10,17 Paviflex - Limpeza do piso Diária

Gabinete 
Parlamentar 25,39 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Gabinete 
Parlamentar 21,83 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 

Diária
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aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Mensal

Mensal

Gabinete 
Parlamentar 24,41 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Gabinete 
Parlamentar 24,02 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Depósito 4 4,82 Paviflex

- Limpeza do piso (quando solicitado 
pelo funcionário responsável do 
departamento)

Gabinete 
Parlamentar 24,02 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal
Mensal

Gabinete 
Parlamentar 24,02 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal
Mensal

Gabinete 24,02 Paviflex - Limpeza do piso, passagem de flanela Diária
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Parlamentar

no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Mensal

Mensal

Gabinete 
Parlamentar 24,41 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Gabinete 
Parlamentar 23,37 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Gabinete 
Parlamentar 26,59 Paviflex

- Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza, do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 
natureza que surjam nas paredes

Diária

Mensal

Mensal

Sala ar 
condicionado 7,75 Paviflex - Limpeza do piso Diária

Gabinete 
Parlamentar

24,32 Paviflex - Limpeza do piso, passagem de flanela 
no mobiliário, limpeza de máquinas e 
equipamentos diversos, coleta do lixo 
reciclável e orgânico e higienização de 
aparelhos telefônicos com álcool;
- Limpeza do pó em persianas 
verticais/horizontais
- Limpar e remover manchas de qualquer 

Diária

Mensal

Mensal
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natureza que surjam nas paredes

Escadas de acesso 35 Paviflex
- Limpeza do piso;
- Lavagem e enceramento do piso

Diária
Semestral

Vidros e 
esquadrias 490

- Limpeza completa de todos os vidros 
internos e externos dos pavimentos 
superiores e inferiores (inclusive da Sala 
de Sessões) e das respectivas esquadrias 
de alumínio ou ferro

Portas e batentes 
internas 90 Madeira

- Aplicação de lustra-móveis ou 
equivalente
- Retirar com pano úmido o pó

Semestral
Quinzenal

Caixas d’agua 4
- Quatro caixas d'água (uma de 500l, uma
de 20.000 L e duas de 7.000l cada) Semestral
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

À Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial nº. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) nº. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social),  pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o nº.  [número].  Para tanto,  outorgo à pessoa física supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

________________,___de__________de [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:
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ANEXO  III  –  DECLARAÇÃO  DE  CUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro  Nacional  das  Pessoas  Jurídicas  do  Ministério  da  Fazenda (CNPJ/MF) sob o  nº.
[número],  para  fins  de  participação  no  Pregão  Presencial  nº  [número  do  pregão]/[ano]
realizado pela Câmara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4º, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial nº.  [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em ______ de ________________________ [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:
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ANEXO  IV  –  DECLARAÇÃO  DE  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. [número], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4º do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a)  Esta  declaração  deve  ser  preenchida  somente  por  empresa  que  se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos benefícios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

b)  A  não  apresentação  desta  declaração  será  interpretada  como  não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS
APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro  Nacional  das  Pessoas  Jurídicas  do  Ministério  da  Fazenda (CNPJ/MF) sob o  nº.
[número], declara, sob as penas da Lei, que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal
de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da
proposta para a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção
predial,  telefonia,  portaria,  motorista  e jardinagem, conforme previso no Edital  de Pregão
Presencial nº. [número/ano]

Local e data.

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente se a empresa optar por não realizar vistoria,
nos termos da Seção X do Termo de Refência.

b) Esta declaração deverá constar do Envelope nº 1 – Proposta.
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ANEXO VI – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

________________________________________________________________
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:

Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Limpeza 30 horas 06:30 às 12:30
1. MÓDULOS

Mão de obra

Mão de obra vinculada à execução contratual

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00

4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário-Base 0,00

B Adicional de Periculosidade

C Adicional de Insalubridade

D Adicional Noturno

E Adicional de Hora Noturna Reduzida

F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado

G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

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

A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00

B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00

Notas:

1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do

colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

Submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)

A INSS 20,00% 0,00

B Salário Educação 2,50% 0,00

C SAT 0,00% 0,00

D SESC ou SESI 1,50% 0,00

E SENAI – SENAC 1,00% 0,00

F SEBRAE 0,60% 0,00

G INCRA 0,20% 0,00

H FGTS 8,00% 0,00

Total 33,80% 0,00

Notas:

1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte 0,00

B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00

C Assistência Médica e Familiar 0,00

D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00

2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00

D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00

Total 7,48% 0,00

Notas:

1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.

2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 – Ausências Legais

4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)

A Férias 8,33% 0,00

B Ausências Legais 0,27% 0,00

C Licença Paternidade 0,02% 0,00

D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00

E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00

F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00

Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00

Notas:

1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada

4.2 Intrajornada Valor (R$)

A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Ausências Legais 0,00

4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos

5 Insumo Diversos Valor (R$)

A Uniformes 0,00

B Materiais 0,00

C Equipamentos 0,00

D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)

A Custos Indiretos 2,00% 0,00

B Lucro 2,00% 0,00

C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00

C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00

C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00

B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00

C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00

D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00

E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Limpeza 30 horas 13:00 às 19:00
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encarregado 40 horas 08:00 às 11:00 e 13:00 às 18:00
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Copeira 30 horas 07:00 às 13:00

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Copeira 30 horas 11:00 às 17:00

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Copeira 30 horas 13:00 às 19:00

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Copeira 30 horas 14:00 às 20:00

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Recepção 30 horas 07:30 às 13:30

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Recepção 30 horas 13:30 às 19:30

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Predial 40 horas 08:00 às 11:00 e 13:00 às 18:00
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Manutenção Predial 40 horas 09:00 às 12:00 e 14:00 às 19:00
1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)



Pregão Presencial nº 20/2018 96

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Telefonista 30 horas 08:00 às 14:00

Férias e Adicional de Férias



Pregão Presencial nº 20/2018 98

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Telefonista 30 horas 13:00 às 19:00

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Portaria 30 horas 07:30 às 13:30

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Portaria 30 horas 13:30 às 19:30

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00



Pregão Presencial nº 20/2018 109

________________________________________________________________
Rua Gov. Parigot de Souza, 145

Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Motorista 40 horas 09:00 às 12:00 e 14:00 às 19:00

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Motorista 40 horas 08:00 às 11:00 e 13:00 às 18:00

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. MÓDULOS
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional 0,00
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)

Módulo 1 – Composição da Remuneração
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário-Base
B Adicional de Periculosidade
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado
G Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Submódulo 2.1 – 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 0,00
B 2,78% 0,00

Total 11,11% 0,00
Notas:
1 – Verificando a estrutura conceitual da planilha, o correto aqui é só o adicional de férias. O pagamento do salário do
colaborador que trabalhará durante as férias deste está alocada no Módulo 4.1 Letra A.

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

Total 33,80% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1 e Submódulo 2.1.

Jardinagem 30 horas 07:30 às 13:30

Férias e Adicional de Férias
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Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários
2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte 0,00
B Auxílio-Refeição/Alimentação 0,00
C Assistência Médica e Familiar 0,00
D Outros (especificar) Ass. Social, Fundo Formação, Seguro 0,00

Total 0,00

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

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias 0,00
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 0,00
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00

Total 0,00

Módulo 3 – Provisão para Rescisão
3 Provisão para Rescisão Percentual (%) Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado (2) 0,42% 0,00
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (3) 0,03% 0,00
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado (4) 4,35% 0,00
D Aviso Prévio Trabalhado (5) 1,94% 0,00

E 0,66% 0,00

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,08% 0,00
Total 7,48% 0,00

Notas:
1 – Base de cálculo das Letras A, B e C, soma dos Módulos 1 e 2.1.
2 – Base de cáluclo das Letras D, E e F, soma do Módulo 1.

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Submódulo 4.1 – Ausências Legais
4.1 Ausências Legais Percentual (%) Valor (R$)
A Férias 8,33% 0,00
B Ausências Legais 0,27% 0,00
C Licença Paternidade 0,02% 0,00
D Ausência por acidente de trabalho 0,33% 0,00
E Afastamento Maternidade (2) 0,06% 0,00
F Outros (especificar) Afastamento por doença 1,63% 0,00

Subtotal 10,65% 0,00
Incidência do Sub-módulo 2.2 3,60% 0,00

Total 14,24% 0,00
Notas:
1 – Base de cálculo: soma do Módulo 1.

Submódulo 4.2 – Intrajornada
4.2 Intrajornada Valor (R$)
A Intervalo para repouso ou alimentação 0,00% 0,00

Total 0,00

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

4.1 Ausências Legais 0,00
4.2 Intrajornada 0,00

Total 0,00

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado (6)
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Módulo 5 – Insumos Diversos
5 Insumo Diversos Valor (R$)
A Uniformes 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos 0,00
D Outros (especificar)

Total 0,00

Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,00% 0,00
B Lucro 2,00% 0,00
C Tributos 14,65% 0,00

C.1. Tributos Federais (especificar) 9,65% 0,00
C.2. Tributos Estaduais (especificar) 0,00% 0,00
C.3. Tributos Municipais (especificar) 5,00% 0,00

Total 18,65% 0,00

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 0,00
B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 0,00
C Módulo 3 – Provisão para Rescisão 0,00
D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 0,00
E Módulo 5 – Insumo Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D + E) 0,00
F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro 0,00

Valor total por empregado 0,00
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Tipo de Valor Proposto Qtde. De Valor Proposto Qtde. De Valor Total
Serviço por Empregado Empregados por Posto Postos do Serviço

(A) (B) por Posto (D) = (B x C) (E) (F) = (D x E)
( C)

I Limpeza 30 horas 06:30 às 12:30 0,00 6 0,00 1 0,00
II Limpeza 30 horas 13:00 às 19:00 0,00 2 0,00 1 0,00
III Encarregado 40 horas 08:00 às 11:00 e 13:00 às 18:00 0,00 1 0,00 1 0,00
IV Copeira 30 horas 07:00 às 13:00 0,00 1 0,00 1 0,00
V Copeira 30 horas 11:00 às 17:00 0,00 1 0,00 1 0,00
VI Copeira 30 horas 13:00 às 19:00 0,00 1 0,00 1 0,00
VII Copeira 30 horas 14:00 às 20:00 0,00 1 0,00 1 0,00

VIII Recepção 30 horas 07:30 às 13:30 0,00 2 0,00 1 0,00
IX Recepção 30 horas 13:30 às 19:30 0,00 2 0,00 1 0,00
X Manutenção Predial 40 horas 08:00 às 11:00 e 13:00 às 18:00 0,00 1 0,00 1 0,00
XI Manutenção Predial 40 horas 09:00 às 12:00 e 14:00 às 19:00 0,00 1 0,00 1 0,00
XII Telefonista 30 horas 08:00 às 14:00 0,00 1 0,00 1 0,00
XIII Telefonista 30 horas 13:00 às 19:00 0,00 1 0,00 1 0,00
XIV Portaria 30 horas 07:30 às 13:30 0,00 1 0,00 1 0,00

XV Portaria 30 horas 13:30 às 19:30 0,00 1 0,00 1 0,00
XVI Motorista 40 horas 09:00 às 12:00 e 14:00 às 19:00 0,00 1 0,00 1 0,00
XVII Motorista 40 horas 08:00 às 11:00 e 13:00 às 18:00 0,00 1 0,00 1 0,00
XVIII Jardinagem 30 horas 07:30 às 13:30 0,00 1 0,00 1 0,00

Valor Mensal dos Serviços 0,00
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ANEXO VII – ORIENTAÇÕES GERAIS ACERCA DO PREENCHIMENTO DAS
PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E APRESENTAÇÃO DAS

PROPOSTAS

A planilha disponibilizada tem por base a Instrução Normativa n.º 05/2017.

a) Os percentuais dos itens “A”, “B”, “D”, “E”, “F”, “G” e “H”, do submódulo 2.2 são
fixos, em virtude de serem percentuais definidos em lei.

b) O percentual do item “C”, do submódulo 2.2 é variável a depender do grau de risco,
devendo o mesmo ser comprovado pela empresa, conforme consta do item 16.3 do edital.

c) Os percentuais dos itens “A” a “F” do Módulo 3, representam índices máximos, 
calculados segundo estimativas do MPOG, que estipulam uma provisão para fazer frente as 
demissões que podem ocorrer durante a execução contratual e ao final do contrato.

Para que todas as empresas possam concorrer em condições iguais e receber o mesmo 
tratamento no momento da prorrogação contratual, os custos com os itens “A”, “B”, “D” e 
“E”, serão calculados de tal maneira que, ao final do primeiro ano de execução contratual, 
sejam totalmente provisionados, pois no momento da prorrogação do contrato os mesmos 
serão suprimidos, sendo considerados como custos não renováveis.

d) Os valores dos itens “B” a “F” do submódulo 4.1 deverão ser calculados pela 
empresa segundo estimativas próprias devendo ser encaminhada a memória de cálculo para a 
contratante aferir os valores. No momento que antecede a prorrogação deverá ser verificada 
como ocorreu a utilização destes itens durante a execução contratual, para que os mesmos 
possam ser adequados à realidade, nunca ultrapassando os valores indicados pela empresa 
para cada item, podendo inclusive serem suprimidos caso observe-se que são custos não 
renováveis.

e) Os custos com materiais, equipamentos e uniformes do Módulo 5 deverão ser 
apresentados conforme as orientações abaixo:

e.1) O custo com equipamentos, constante do item “C” do Módulo 5, será considerado
como custo não renovável e será suprimido no momento da primeira prorrogação contratual. 
Assim, de modo a possibilitar a igualdade de condições entre os interessados, os 
equipamentos a serem utilizados na execução do contrato devem ser novos e no item 
equipamentos da planilha de custos o valor deve corresponder à fração (1/12 avos) do total de 
equipamentos a ser utilizado na execução anual do contrato, dividido pelo número de postos 
que utilizarão o respectivo equipamento, de forma que todo o custo com equipamentos seja 
pago no primeiro ano do contrato, sendo que, na prorrogação contratual, tais custos serão 
excluídos por se tratarem de custos não renováveis.

e.2) O valor do custo de equipamentos deverá ser acompanhado de memória de 
cálculo, como no exemplo abaixo:

Limpeza 30 hs: 08 postos
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Relação de 
Equipamentos

Qtde. Valor Unitário Valor Total

Item A 2 100,00 200,00

Item B 1 50,00 50,00

Item C 2 1.200,00 2.400,00

Valor Total 2.650,00

Valor mensal 
(1/12avos)

R$ 220,83
(Resultado da divisão do valor total 
por 12)

Valor por posto
R$ 27,60
(Valor mensal dividido pelo total de 
postos que utilizam o equipamento)

e.3) A empresa também deverá preencher quadro análogo ao acima que demonstre o 
dimensionamento dos seus custos com materiais e uniformes.

f) Não há necessidade da empresa apresentar proposta em separado para as horas 
extras, pois com base na sua proposta principal, respeitado os parâmetros nela fixados, serão 
deduzidos apenas os módulos não incidentes, sendo apurado o valor total a ser gasto com 
horas extras, cujo montante deverá constar do valor total do contrato, de modo que não seja 
necessário a realização de termos de aditamento durante a vigência contratual.

Para o cálculo das horas extras não haverá incidência do submódulo 2.3 (a não ser que 
o serviço seja em data diferente do expediente normal ou que a convenção coletiva estabeleça 
tratamento diferenciado para esses casos), módulo 4 e módulo 5 (no caso destes dois últimos 
módulos o valor constante destas rubricas no contrato original já devem ser suficiente para 
suportar o valor nos casos de horas extras). Incidirá sobre o pagamento de horas extras valores
exigidos mediante lei ou convenção coletiva, tais como: DSR, Adicionais de horas extras, 
adicionais noturnos e outros que por ventura existirem).
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ANEXO  VIII  –  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  RELATIVA  À  PROIBIÇÃO  DO
TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) nº.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o  nº.  [número]  interessada  em  participar  da  licitação  modalidade  Pregão  presencial  nº
[número  do  pregão]/[ano],  da  Câmara  Municipal  de  Londrina,  Estado  do  Paraná,  em
cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

(cidade, data).

________________,___de__________de [ano].

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope nº 2 ‘Documentação’)
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ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. [número sequencial de atas e contratos]/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2018

OBJETO:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,  COPEIRAGEM,
MANUTENÇÃO PREDIAL, TELEFONIA, PORTARIA, MOTORISTA E JARDINAGEM

VALOR: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

A  CÂMARA MUNICIPAL DE  LONDRINA,  com  sede  na  Rua  Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina – PR, inscrita
no CNPJ sob o nº  78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes,  portador  da Cédula de Identidade nº [número do RG]  e  CPF nº
[número  do  CPF],  em  face  do  resultado  final  do  Pregão  Presencial  em  epígrafe,  já
homologado,  resolve firmar Contrato Administrativo com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o nº [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP nº.
[número  do  cep],  no  Município  de  [município],  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato],  portador(a) da Cédula de
Identidade nº [número do RG] e CPF nº [número do CPF], nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 O objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, telefonia, portaria,
motorista e jardinagem para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina,
conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo
de Referência (Anexo I do Pregão Presencial nº 20/2018), no Edital do certame e em
seus Anexos.

2 A descrição  dos  serviços  e  suas  rotinas,  as  exigências  relacionadas  a  uniforme  e
insumos  e  a  disciplina  das  obrigações  da  Contratada  estão  previstas  no  Termo  de
Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 20/2018 constante das fls….. dos
autos  do  Processo  Administrativo  nº  23/2018),  documento  que  integra  o  presente
instrumento, como se nele estivesse transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 As despesas com a execução do contrato decorrentes do presente instrumento, correrão
à  conta  da  dotação  Funcional  programática:  01.010.01.031.0001.2001,  Natureza  da
despesa: 3.3.90.37.02.99 – Limpeza e Conservação demais setores da administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

4 Após a assinatura do contrato e da prestação de garantia contratual referida na Seção XI
do  Termo  de  Referência,  a  Fiscal  do  Contrato  solicitará  a  Nota  de  Empenho  e
encaminhará ao Contratado para que este dê início à execução contratual.

5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

5.1 O valor a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento. 

5.2 O Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

6 A  Contratada  deverá  manter  durante  toda  a  execução  da  contratação,  em
compatibilidade  com as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

7 O  prazo  de  execução  do  Contrato  será  de  12  (doze)  meses,  a  partir  do  dia
……………………….. (o dia de início será indicado pela Contratante nos termos do
item  3.1  do  Edital  de  Pregão  Presencial  nº  20/2018),  podendo,  por  interesse  da
Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos,  limitado a sua duração a 60
(sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
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7.1 O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará
90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

8 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se
for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à
realização de uma nova licitação.

8.1 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual..

9 O contrato não poderá ser prorrogado quando:

9.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou
contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os
efeitos.

9.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.3 A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos
ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro
ano de vigência da contratação.

10 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de
mercado  ou  de  preços  contratados  por  outros  órgãos  e  entidades  da  Administração
Pública,  visando  a  assegurar  a  manutenção  da  contratação  mais  vantajosa  para  a
Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.

11 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA  QUINTA  –  DO  PREÇO  E  DO  VALOR  DO  CONTRATO
ADMINISTRATIVO

12 O valor total do presente contrato é de R$ … (...) e corresponde à soma do preço anual
final da Contratada definido na tabela do subitem 12.2 abaixo com o valor estimado
referente à previsão de horas extras anuais, conforme definido na Seção III do Termo de
Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 20/2018).

12.1O valor da previsão anual de horas extras é de R$ …... (...) e foi obtido com base no
valor/hora para cada posto a partir da planilha de custos e formação de preços da
proposta final da Contratada, multiplicado pela quantidade estimada de horas extras
definida  na  Seção  III  do  Termo  de  Referência  (Anexo  I  do  Edital  de  Pregão
Presencial nº 20/2018).

12.2O preço dos serviços contratados exposto na tabela abaixo:

Posto Descrição Nº de
funcionários

Preço mensal do
posto
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1 Posto de limpeza geral, 30 h Semanais, segunda à sexta-feira, das
06:30 às 12:30

6 R$ 

2 Posto de limpeza geral, 30 h Semanais, segunda à sexta-feira, das
13:00 às 19:00

2 R$ 

3 Posto de inspeção e distribuição de serviços de limpeza, atendido
por um  encarregado,  40 h semanais,  segunda à sexta-feira,  das
08:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00

1 R$ 

4 Posto de copa, 30 h semanais, de segunda à sexta-feira, das 7:00 às
13:00

1 R$ 

5 Posto de copa, 30 h semanais, segunda à sexta-feira, das 11:00 às
17:00

1 R$ 

6 Posto de copa, 30 h semanais, segunda à sexta-feira, das 13:00 às
19:00

1 R$ 

7 Posto de copa, 30 h semanais, segunda à sexta-feira, das 14:00 às
20:00

1 R$ 

8 Posto de recepção, 30 h semanais, segunda à sexta-feira, das 07:30
às 13:30

2 R$ 

9 Posto de recepção, 30 h semanais, segunda à sexta-feira, das 13:30
às 19:30

2 R$ 

10 Posto de manutenção geral, 40 h semanais, segunda à sexta-feira,
das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00

1 R$ 

11 Posto de manutenção geral, 40 h semanais, segunda à sexta-feira,
das  9:00 às 12:00 e das 14:00 às 19:00

1 R$ 

12 Posto  de  telefonista,  30 h semanais,  segunda  à  sexta-feira,  das
8:00 às 14:00

1 R$ 

13 Posto  de  telefonista,  30 h semanais,  segunda  à  sexta-feira,  das
13:00 às 19:00

1 R$ 

14 Posto de portaria, 30 h semanais, segunda à sexta-feira, das  7:30
às 13:30

1 R$ 

15 Posto de portaria, 30 h semanais, segunda à sexta-feira, das  13:30
às 19:30

1 R$ 

16 Posto  de  motorista,  40  h  semanais,  segunda  à  sexta-feira,  das
09:00 às 12:00 e das 14:00 às 19:00

1 R$ 

17 Posto  de  motorista,  40  h  semanais,  segunda  à  sexta-feira,  das
8:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00

1 R$ 

18 Posto  de  jardineiro,  30 h  semanais,  segunda  à  sexta-feira,  das
07:30 às 13:30

1 R$ 
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Preço  total mensal R$ 

Preço total anual R$ 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

13 O  prazo  para  pagamento  será  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
definitivo,  pelo  servidor  designado  a  atuar  como  Fiscal  do  Contrato,  da  Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

13.1A Contratada  deverá  apresentar  as  faturas  mensais  até  o  quinto  dia  útil  do  mês
subsequente ao mês da prestação dos serviços, descontando os valores relativos a
atrasos e faltas ou acrescendo aqueles referentes a horas extras de seus funcionários.

13.2Quando  necessário,  em  virtude  de  realização  de  serviços  extraordinários,  a
Contratada  deverá  emitir  notas  fiscais  distintas,  contemplando  em  uma  delas  a
prestação  normal  do  serviço  e  na(s)  outra(s),  se  for  o  caso,  o(s)  serviço(s)
extraordinário(s), conforme cada situação.

13.3O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em
conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos
relativos à execução do contrato. 

13.4O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto)
dia útil do mês subsequente ao faturado. 

13.5A Contratada  deverá  informar  o  número  da  Nota  de  Empenho  em  sua  Nota
Fiscal/Fatura. 

14 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor
devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido
realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.

15 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos: 

15.1Cópia da folha de pagamento 
15.2Cópia da folha ponto ou documento similar. 
15.3Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados. 
15.4Certidão negativa de débitos FGTS (CRF). 
15.5Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF). 
15.6Certidão negativa de débitos INSS (CND). 
15.7Comprovante de pagamento do INSS (GPS). 
15.8Cópia  do  Protocolo  de  Envio  de  Arquivos,  emitido  pela  Conectividade  Social

(GFIP). 
15.9Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP. 
15.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal. 
15.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual.. 
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15.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários
e Imobiliários). 

15.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11. 

16 Bo primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos
indicados nos subitens 16.3, 16.5, 16.7, 16.8 e 16.9 acima. 

16.1Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês
dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado. 

16.2Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se
referir ao mês imediatamente anterior ao faturado. 

16.3Certidões  ou  documentos  com  prazo  de  validade  superior  a  1  (um)  mês  serão
conferidos mensalmente. 

17 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará  pendente  até  que  a  Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta
hipótese,  o  prazo  para  recebimento  definitivo  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante 

18 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente. 

19 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento. 

20 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato. 

21 No  caso  de  falha  no  cumprimento  das  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias,  a
Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento
direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das
sanções cabíveis. 

22 A Contratante  poderá  motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive
retendo  o  pagamento,  como  forma  de  prevenir  a  ocorrência  de  dano  de  difícil  ou
impossível reparação. 

23 Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de  liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência,  podendo  a  Contratante  deduzir  do  montante  a  pagar  os  valores
correspondentes à multa e indenizações devidas pela Contratada, que foram constituídas
após  procedimento  administrativo  que  lhe  tenha  sido  assegurada  a  ampla  defesa  e
contraditório.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

24 A fiscalização dos serviços contratados será realizada por funcionário designado pela
gerência do Departamento de Administração Predial – DAP da Contratante.

24.1Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser
prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para o Contratante e nos prazos
estabelecidos.

25 Sem prejuízo da obrigação da Contratada de fiscalizar a frequência e a pontualidade de
seu  pessoal,  o  Departamento  de  Administração  Predial  da  Contratante  fará  o
acompanhamento da frequência dos funcionários da Contratada  por meio do sistema
interno de ponto eletrônico e encaminhará relatório mensal à Contratada.

25.1O relatório mensal será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente pelo fiscal
do contrato.

26 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da
Gestão  e  Fiscalização  dos  Contratos,  do  Ato  da  Mesa  nº.  11/2013,  as  seguintes
atribuições: 

26.1Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a
prestação dos serviços. 

26.2Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato. 
26.3Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja

necessária à execução dos serviços. 
26.4Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação

da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive
com relação a valores. 

26.5Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito. 
26.6Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
faltas  ou  defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  ao  Gestor  do
Contrato para as providências cabíveis. 

27 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada. 

27.1O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em
que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência. 

28 A Gestão do Contrato caberá ao gerente Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou
a servidor por ele designado, que receberá relatório dos casos de execução irregular do
objeto  e  conduzirá  procedimento  administrativo  para  a  eventual  aplicação  de
penalidade, bem como os de renovação do contrato e de repactuação. 

29 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da
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Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou dano, ainda que
resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material
inadequado  ou  de  qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA  OITAVA  –  DAS  INFRAÇÕES  E  DAS  SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

30 A vencedora  do  certame  que  descumprir  quaisquer  das  cláusulas  ou  condições  do
presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à
ampla defesa. 

31 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução
total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às
seguintes sanções: 

31.1Advertência. 
31.2Multa. 
31.3Impedimento de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.

32 A penalidade  de  advertência  será  aplicada  nos  casos  de  falhas  leves,  nas  quais  a
Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante. 

33 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória. 

34 As  multas  moratórias  serão  aplicadas  quando  se  verificar  atraso  injustificado  da
Contratada ao cumprir suas obrigações e são condutas que podem ensejar sua aplicação
as seguintes: 

34.1Atraso  injustificado  no  início  da  prestação  dos  serviços:  multa  de  0,5%  (cinco
décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado no
início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o máximo de 10 (dez)
dias (5% do valor total do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato. 

34.2Atraso injustificado no pagamento das verbas trabalhistas (salário, vale-alimentação,
vale-transporte,  etc)  e  encargos  sociais  e  previdenciários:  multa  de  0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso
injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (10% do valor
mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato. 

34.3Atraso injustificado na entrega dos uniformes, materiais e equipamentos definidos no
Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da
ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de
20  (vinte)  dias  (6% do  valor  mensal  do  contrato),  sem prejuízo  de  rescisão  do
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contrato. 
34.4Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de funcionários no posto

de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da
ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na reposição do
posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de vacância no
posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato. 

34.5Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual devida:
multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência,
por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte)
dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato. 

34.6Atraso injustificado na entrega de documentos solicitados ou devidos por força do
Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de 0,1% (um
décimo por cento)  sobre o valor  da fatura do mês da ocorrência,  por  dia  atraso,
limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor mensal do
contrato). 

35 Se  a  empresa  se  recusar  a  assinar  o  contrato,  será  aplicada  multa  compensatória
correspondente  a  10% (dez  por  cento)  do  valor  total  da  proposta  final  da  empresa
penalizada. 

36 A aplicação da penalidade de multa não exclui a possibilidade da aplicação das outras
penalidades previstas. 

36.1Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia
do contrato. 

36.2Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente
será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto. 

37 São  ocorrências  que  podem  ensejar  o  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o
Município  de  Londrina,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem prejuízo  das  multas
previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002: 

37.1Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o
certame,  ensejar  o  retardamento  da  execução  de  seu  objeto  ou  não  mantiver  a
proposta. 

37.2Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

38 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade
de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa. 

38.1A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da
data de sua notificação.  

38.2A não  apresentação  de  defesa  no  prazo  designado  importará  na  presunção  de
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veracidade dos fatos imputados pela Administração. 

39 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e
se dará da seguinte maneira: 

39.1O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e
circunstâncias e pedirá providências. 

39.2Autorizado pela Diretoria-Geral, o Gestor do Contrato notificará a Contratada para
se defender. 

39.3Apresentada  a  defesa,  o  Gestor  encaminhará  relatório  à  Presidência  da  Câmara
Municipal  de  Londrina  que  decidirá  se  aplicará  ou  não  a  penalidade  e  em que
medida. 

39.4Após a  aplicação de quaisquer  das penalidades  previstas,  far-se-á a  comunicação
escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando
ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente. 

40 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da  conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como  o  dano  causado  à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

40.1Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos  suspensivos  em  relação  à  decisão  proferida,  contudo  não  desobriga  a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

41 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei nº
9.784, de 1999.

42 O  prazo  para  pagamento  da  multa  será  de  10  (dez)  dias  após  o  recebimento  da
notificação para recolhimento do valor. 

42.1A importância  relativa  ao  valor  da  multa  será  corrigida  pelo  Índice  Nacional  de
Preços  ao  Consumidor  (INPC),  ou  outro  que  venha  substituí-lo,  divulgado  pela
instituição Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – com aplicação da
regra “pro-rata die” para períodos fracionados.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

43 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666,
de 1993. 

44 A  Contratada  ficará  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

45 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
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limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL

46 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993. 

47 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

48 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80,
da Lei nº 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO

49 O valor do presente contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso
salarial dos funcionários da contratada, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo,
acordo ou convenção coletiva  de  trabalho,  e  na  hipótese  de  alteração da  legislação
trabalhista, na exata medida da repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados
direta ou indiretamente pela ocorrência do fato ou ato novo. 

49.1A solicitação  deverá  ser  imediata  e  acompanhada  de  cálculos  e  documentação
comprobatória, inclusive de aumento salarial concedido à categoria profissional, não
incidindo correção monetária na demora da solicitação.

49.2As  repactuações  a  que  o  contratado  fizer  jus  e  não  forem solicitadas  durante  a
vigência  do  contrato  serão  objeto  de  preclusão  com a  assinatura  da  prorrogação
contratual ou com o encerramento do contrato.

50 O preço dos insumos poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses contados do início
da vigência contratual, com base na variação do IPC-FIPE, ou outro índice que venha a
substituí-lo,  conforme  as  disposições  previstas  na  Lei  nº  9069/1995,  devendo  ser
solicitado por pedido escrito pela Contratada acompanhado de planilhas de cálculos e
documentação  comprobatória  e  somente  será  devido  a  partir  da  protocolização  do
pedido, não sendo aplicado retroativamente.

51 A decisão sobre o pedido de repactuação ou de reajuste deve ser feita no prazo máximo
de sessenta dias,  contados a partir  da solicitação e  da entrega dos comprovantes  de
variação dos custos, interrompendo-se este prazo se a Contratada não cumprir os atos ou
apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação
dos custos.

51.1A Contratante deverá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada
pela Contratada.

52 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:
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52.1Da  data  limite  para  apresentação  das  propostas  constante  do  instrumento
convocatório,  em relação  aos  custos  com a  execução  do  serviço  decorrentes  do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do
serviço; ou 

52.2Da  data  do  acordo,  convenção  ou  dissídio  coletivo  de  trabalho  ou  equivalente,
vigente  à  época  da  apresentação  da  proposta,  quando  a  variação  dos  custos  for
decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

53 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DOZE – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

54 Consoante  o  artigo  45  da  Lei  n°  9.784,  de  1999,  a  Administração  Pública  poderá
motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive  retendo  o  pagamento,
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA TREZE – DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

55 Constituem documentos anexos a este instrumento: 

55.1O Edital do Pregão Pregão Presencial  nº 20/2018 e os anexos que o compõem –
principalmente o Termo de Referência (Anexo I do Edital);

55.2A proposta final da Contratada e a sua respectiva planilha de custos e formação de
preços.

56 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123,
de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO

57 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial  do Município de Londrina,  até  o quinto dia  útil  do mês seguinte  ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUINZE – DO FORO

58 O foro para dirimir questões relativas ao presente  instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
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forma, para um só efeito. 

Londrina, [dia, mês e ano].

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

[nome completo da signatária]
[cargo]
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	SEÇÃO I – DO OBJETO
	1 O objeto desta licitação é contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, telefonista, portaria, motorista e jardinagem para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina.
	2 O preço máximo da presente licitação é de R$ 1.209.722,16 (Um milhão, duzentos e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) e corresponde à soma do preço máximo total definido na tabela do subitem 2.3 abaixo com o valor estimado referente à previsão de horas extras anuais, conforme definido na Seção III do Termo de Referência (Anexo I deste edital).
	2.1 O valor da previsão anual de horas extras é de R$ 61.173,36 (Sessenta e um mil, cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos) e foi obtido com base no preço máximo definido na tabela do subitem 2.3 abaixo para cada posto de serviços, multiplicando-se o valor/hora pela quantidade estimada de horas extras definida na Seção III do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).
	2.2 O preço total da contratação será formado pela soma da proposta da empresa Contratada com o valor das horas extras estimadas obtido pela Contratante a partir da Planilha de Custos e Formação de Preços final apresentada pela Contratada.
	2.3 O preço máximo a ser pago pelos serviços obedecerá aos seguintes parâmetros:

	3 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta do Contrato Administrativo (Anexo IX deste Edital).
	3.1 A data de início da prestação dos serviços será comunicada à empresa Contratada, e será, no mínimo, 60 dias corridos após a homologação do resultado do presente certame.


	SEÇÃO II – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	4 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3.3.90.37.02.99 – Limpeza e Conservação demais setores da administração.

	SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
	5 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
	6 É vedada a participação nesta licitação de:
	6.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
	6.2 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela Câmara;
	6.3 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de Londrina, nos termos do artigo 7º da lei 10.520/2002;
	6.4 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
	6.5 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no país;
	6.6 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina – PR.
	6.7 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores ou em dissolução.
	6.8 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
	6.9 Sociedades cooperativas.


	SEÇÃO IV – DA ABERTURA DA SESSÃO
	7 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
	7.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do credenciamento:
	7.1.1 Documento de identificação do representante – oficial com foto;
	7.1.2 Documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
	7.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação do Edital (Anexo III).

	7.2 Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte, fora dos envelopes, deverá constar também:
	7.2.1 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
	7.2.2 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender do modo de constituição da licitante.

	7.3 O envelope nº. 1 (Proposta);
	7.4 O envelope nº. 2 (Documentação).


	SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO
	8 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.
	9 O representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.
	10 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante:
	10.1 O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar o licitante isoladamente.
	10.2 O documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador capaz de representar o administrador isoladamente.

	11 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa licitante poderá ter apenas um representante.
	12 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:
	12.1 O credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
	12.2 A desistência das propostas apresentadas.


	SEÇÃO VI – DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
	13 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:
	13.1 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Envelope nº1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa licitante]”.
	13.2 “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Envelope nº2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da empresa licitante]”.

	14 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.
	14.1 Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
	14.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
	14.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação do Edital (anexo III);
	14.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da Junta Comercial,

	14.2 Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de habilitação, o licitante não usufruirá dos benefícios relativos a tal condição.
	14.3 O invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: “À Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial nº [número do pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da realização da sessão]”.
	14.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como proposta.

	15 A proposta comercial constante do Envelope nº. 1 deverá ser redigida em papel com identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devem apresentar:
	15.1 As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
	15.2 O preço em algarismo, unitário e global, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como despesas com impostos, taxas, materiais, equipamentos, uniformes, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Câmara Municipal de Londrina, dos materiais, uniformes e equipamentos.

	16 Deverão acompanhar a proposta de preços da licitante os seguintes documentos:
	16.1 Planilha de custos e formação de preços, que será disponibilizada para download, onde conste necessariamente o custo unitário de mão de obra (valor unitário homem/mês), fundamental para a revisão do preço, estimativa de custo e outros detalhes que forem necessários à prestação dos serviços, levando-se em conta o período mensal.
	16.1.1 A planilha a ser utilizada é a do Anexo VI deste Edital estará disponível no endereço eletrônico http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/downloads/planilha-custos.xls ou no endereço http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml no campo próprio do Pregão Presencial nº 20/2018, e corresponde à Planilha constante da Instrução Normativa nº 05/2017, sendo de total responsabilidade da empresa o seu preenchimento.
	16.1.2 No Anexo VII deste Edital constam orientações gerais para o auxílio no preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços e apresentação da proposta.
	16.1.3 As licitantes poderão incluir nas planilhas de custos e formação de preços novos itens que sejam essenciais à demonstração do preço proposto, bem como deverão incluir itens obrigatórios pela Convenção Coletiva de Trabalho ou pela legislação que eventualmente não constem no modelo disponibilizado para download.
	16.1.4 Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar o regime de tributação a que estará submetida durante a execução do contrato, considerando inclusive as possíveis alterações com o novo faturamento decorrente de eventual contratação.

	16.2 A indicação dos componentes do preço que consistam em custos não renováveis, que serão pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação, a fim de serem eliminados quando da possível prorrogação da vigência do contrato, conforme orientações do Anexo VII do Edital
	16.3 Documento hábil da Previdência Social que demonstre o multiplicador do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.
	16.4 A indicação da(s) Convenção(ões) Coletivas que embasaram a proposta.
	16.5 O Atestado de Vistoria referido na Seção X do Termo de Referência ou a declaração correlata (modelo do Anexo V).

	17 Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar o regime de tributação a que estará submetida durante a execução do contrato, considerando inclusive as possíveis alterações com o novo faturamento decorrente de eventual contratação.
	17.1 Considerando tratar–se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei 8.212/91 e alterações, e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB 971/2009 e alterações, o licitante Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) optante pelo Simples Nacional, que por ventura venha a ser contratado, não poderá se beneficiar da condição de optante e estará sujeito à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem o art. 17, XII, art. 30, II e art. 31, II, da Lei Complementar 123/2006.
	17.2 A empresa optante pelo Simples Nacional que, porventura, venha a ser contratada, deverá apresentar ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.
	17.2.1 A cópia do ofício deverá ser apresentada à Câmara Municipal de Londrina no prazo de até 90 (noventa) dias da assinatura do contrato.
	17.2.2 Caso a empresa contratada não cumpra a comunicação à Receita Federal no prazo, a própria Câmara Municipal de Londrina efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inc. I do artigo 29 da Lei Complementar 123/2006.

	17.3 Ainda que, conforme previsão do § 5º–C do art. 18 da Lei 123/06, a vedação constante do item 17.1 acima não se aplique às empresas que se dediquem aos serviços de vigilância, limpeza ou conservação, com exclusividade ou em conjunto com outras atividades não vedadas pelo art. 17 da LC 123, a vedação acima especificada se mantém porque o presente certame engloba serviços com cessão de mão de obra que extrapolam o âmbito de limpeza e conservação (copeiragem, jardinagem, portaria, etc).
	17.4 O disposto no presente item e seus subitens não exclui das Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) os benefícios de tratamento do Capítulo V, Seção I da Lei Complementar 123/2006, em especial os referentes ao empate ficto e aos prazos para comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista

	18 A apresentação da proposta implica:
	18.1 O conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
	18.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na proposta;
	18.3 Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
	18.4 Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta do Contrato Administrativo (Anexo IX), em especial a referente à recusa em assinar o Contrato Administrativo no prazo de 5 (cinco) dias após regularmente convocada.

	19 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Câmara Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.
	20 É facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro, com o intuito de esclarecer dúvidas quanto à adequação do objeto apresentado na proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação posterior.
	21 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada, ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que será avaliada pelo Pregoeiro quanto à sua admissibilidade.
	22 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso, poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.

	SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES
	23 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
	24 A compatibilidade do objeto será verificada em face das exigências mínimas de especificação impostas às propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a especificação incompatível com o Termo de Referência.
	25 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.
	25.1 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
	25.2 Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

	26 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.
	27 O julgamento será realizado pelo valor global mensal e somente serão aceitas duas casas decimais.
	28 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
	29 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos itens anteriores.

	SEÇÃO VIII – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
	30 Encerrada a etapa de lances, caso o vencedor não seja um licitante enquadrado na lei Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), o Pregoeiro verificará se alguma microempresa ou empresa de pequeno porte ofertou preço não superior a 5% (cinco por cento) do menor preço apurado na etapa de lances.
	31 Caso tenha ofertado, o Pregoeiro a convocará a apresentar novo lance, inferior àquele classificado em primeiro lugar, no prazo de 5 minutos, passando, se assim a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte proceder, à condição de primeira colocada.
	32 A não apresentação da proposta indicada acima implicará decadência do direito conferido pela Lei Complementar 123/2006, sendo convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura estiverem nas mesmas condições, respeitada a ordem de classificação, a também renovar suas propostas.
	33 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte exercer o referido direito, o objeto será adjudicado à empresa originalmente classificada em primeiro lugar.

	SEÇÃO IX – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
	34 Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, as 3 (três) primeiras colocadas terão o prazo de 1 (um) dia útil para enviar a planilha de custo e composição de preço devidamente recomposta com sua oferta final na etapa de lances.
	34.1 A nova planilha poderá ser enviada por fac-símile ou e-mail, desde que as originais sejam apresentadas na sessão indicada no subitem abaixo.
	34.2 Para a continuidade dos trabalhos o Pregoeiro marcará nova reunião, convocando os licitantes.
	34.3 O não encaminhamento da planilha recomposta implicará na desclassificação da licitante.
	34.4 O Pregoeiro poderá requerer a apresentação, junto com a nova planilha, de cópia da(s) Convenção(ões) Coletiva(s) de Trabalho que embasaram a proposta da licitante.

	35 O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à exequibilidade, ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
	36 Erros no preenchimento da Planilha não constituem motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
	37 Será desclassificada a proposta final que:
	37.1 Contenha vícios ou ilegalidades.
	37.2 Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
	37.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
	37.4 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o respectivo item.
	37.5 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.
	37.6 Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade apresentada.

	38 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.
	39 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
	40 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital.
	41 O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor nas seguintes situações:
	41.1 Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
	41.2 Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em primeiro lugar.

	42 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
	43 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

	SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO
	44 O Pregoeiro procederá à abertura do envelope “Documentação” (envelope nº. 2) do licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.
	45 Será inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
	46 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que se encontre licitante em condições de ser habilitado.
	47 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação), devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.
	47.1 Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não apresentação dentro do envelope nº. 2 (Documentos).

	48 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
	48.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão Conjunta – conforme Portaria RFB/PGFN nº. 1.751/2014);
	48.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
	48.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários);
	48.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF);
	48.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

	49 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar:
	49.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório distribuidor da sede do licitante.
	49.2 Balanço patrimonial registrado e demonstrações contábeis do exercício social de 2017, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, para atendimento de um dos subitens abaixo:
	49.2.1 Comprovação da obtenção de valores iguais ou superiores a 1,0 nos Índices de Liquidez Geral, (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), calculados conforme as seguintes fórmulas:
	49.2.2 Ou, comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor máximo da contratação.
	49.2.3 A licitante deverá comprovar o atendimento de um dos subitens anteriores por meio de apresentação de memória de cálculo.


	50 Para a qualificação técnica a empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem que a empresa prestou serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
	50.1 .Para a aferição da compatibilidade com relação às características, será exigida a comprovação da prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, telefonia, portaria, motorista e jardinagem.
	50.2 Para a aferição da compatibilidade com relação às quantidades, será exigida a comprovação da prestação de serviços referidos no item anterior com a alocação de mão de obra de, no mínimo, 4 (quatro) serventes, 2 (duas) copeiras, 2 (duas) recepcionistas, 1 (um) auxiliar de manutenção predial, 1 (uma) telefonista, 1 (um) porteiro, 1 (um) motorista e 1 (um) jardineiro (50% do quantitativo exigido neste certame, arredondado para cima).
	50.3 Para a aferição da compatibilidade com relação ao prazo, será exigida a comprovação da prestação de todos os serviços referidos nos dois subitens acima pelo período mínimo de 2 (dois) anos.
	50.4 É permitida a comprovação dos tipos de serviços em atestados distintos, respeitadas as regras relacionadas à contagem do prazo de execução e à somatória de quantitativos.
	50.5 É permitido o somatório de quantitativos em atestados de capacidade técnica distintos, desde que se refiram a serviços executados em períodos simultâneos.
	50.6 Os atestados de capacidade técnica deverão conter a identificação da pessoa jurídica emitente, o nome e o cargo do signatário, a data de expedição, o prazo contratual, com data de início e de término da execução dos serviços, o quantitativo de funcionários alocados, descrição do(s) serviço(s) e a caracterização do desempenho do licitante.
	50.7 Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido, no mínimo, 2 (dois) anos do início de sua execução.
	50.8 Em resumo dos três primeiros subitens acima, as exigências de serviços, quantitativos e prazos são como na tabela abaixo:

	51 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não há em seu quadro de funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme Anexo VIII deste Edital.
	52 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação específica para apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o certame.
	53 Caso alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	53.1 A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente restrição, no Envelope nº. 2 impede a concessão do benefício acima referido, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
	53.2 Caso a empresa não se regularize, poderá a Câmara Municipal de Londrina, sem prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de classificação.

	54 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos à confirmação no site do órgão emissor.
	55 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação independe do prazo de expedição.

	SEÇÃO XI – DOS RECURSOS
	56 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos autos.
	57 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.
	58 Não serão conhecidos:
	58.1 O recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado na Ata da Sessão.
	58.2 O recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente, ou seja, fora do prazo.
	58.3 Os recursos imotivados ou insubsistentes.

	59 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (três) dias após o registro do recebimento.
	60 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas informações, para a análise do Presidente da Câmara Municipal de Londrina, que decidirá em 5 (cinco) dias úteis.
	61 O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

	SEÇÃO XII – DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
	62 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor:
	62.1 Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
	62.2 Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

	63 O Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:
	63.1 Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
	63.2 Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto ao fisco previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/2006.
	63.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ.

	64 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificará sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
	65 O Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do certame.
	66 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dará início ao prazo de 5 (cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

	SEÇÃO XIII – DA FORMALIZAÇÃO e do conteúdo Do Contrato Administrativo
	67 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias, assinar o Contrato Administrativo (Anexo IX deste edital).
	68 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez, por igual período.
	69 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato Administrativo, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002.
	69.1 O disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo inidôneo.

	70 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato Administrativo (Anexo IX), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual, regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.

	SEÇÃO XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	71 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas e a Administração julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
	71.1 A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do direito de petição.
	71.2 A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão pública para garantir a segurança da contratação.

	72 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em que a alteração afeta a formulação das propostas.
	73 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.
	74 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.
	75 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
	76 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos envelopes.
	77 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
	78 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia, de economia e do interesse público.
	79 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Câmara Municipal de Londrina, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
	80 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
	81 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara Municipal de Londrina não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
	82 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara Municipal de Londrina.
	83 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina, com exclusão de qualquer outro.

	SEÇÃO XV – DOS ANEXOS
	84 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
	84.1 Anexo I: Termo de Referência;
	84.2 Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
	84.3 Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do Edital;
	84.4 Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);
	84.5 Anexo V: MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA;
	84.6 Anexo VI: Modelo de Planilhas de Custos e Composição de Preços;
	84.7 Anexo VII: Orientações gerais acerca do preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços e de apresentação das propostas.
	84.8 Anexo VIII: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99);
	84.9 Anexo IX: Minuta do Contrato Administrativo.


	ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
	SEÇÃO I – DO OBJETO
	1 Constitui objeto do presente certame a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, telefonia, portaria, motorista e jardinagem com cessão de mão de obra.
	1.1 A prestação dos serviços se dará no prédio da Câmara Municipal de Londrina e suas dependências, situado à rua Governador Parigot de Souza, 145, Londrina – PR.
	1.2 A data de início da prestação dos serviços será comunicada à empresa Contratada, e será, no mínimo, 60 dias corridos após a homologação do resultado do presente certame.

	2 A contratação é necessária, pois o contrato atual objeto deste Termo de Referência vencerá e não é mais possível a sua prorrogação, somado a isto, a Câmara Municipal de Londrina não dispõe de recursos humanos para o atendimento destes serviços. Assim, o preenchimento da lacuna e atendimento da demanda instalada torna necessária a terceirização dos serviços, que tem como objetivo:
	2.1 Assegurar a continuidade dos serviços de limpeza, conservação e higienização da Câmara Municipal de Londrina com a contratação dos serventes e do jardineiro, incluindo suas áreas interna e externa, assim como dos seus bens móveis, mantendo-os limpos, higienizados e em bom estado de conservação, garantindo um ambiente higiênico e saudável para os servidores, colaboradores e público externo.
	2.2 Assegurar a continuidade do serviço de copa na Câmara, com a contratação das copeiras e assim a manutenção do preparo de café, do preparo de alimentos e do atendimento as sessões ordinárias, sessões solenes, entre outras.
	2.3 Assegurar e manter o imóvel em perfeito estado de funcionamento, com a realização de manutenções preventivas e corretivas correlatas às instalações prediais, por meio da contratação dos auxiliares de serviços de Manutenção Predial, visando ainda, garantir a segurança de toda a comunidade usuária das Câmara Municipal de Londrina e ainda a oferta de um ambiente adequado.
	2.4 Assegurar os padrões mínimos de qualidade no atendimento ao cidadão com a contratação de postos de recepcionista, telefonista e de porteiro, uma vez que compreendem as atividades de informação, orientação, triagem, controle de acesso e trânsito nas dependências da Câmara de todo o público, garantindo dessa forma um atendimento personalizado e de qualidade ao cidadão.
	2.5 Assegurar a continuidade do exercício das atribuições institucionais, realizadas fora da dependência da Câmara, dos vereadores, como audiências públicas, sessões itinerantes, reuniões comunitárias e congressos, e o exercício das atribuições institucionais dos servidores por meio da contratação dos motoristas.

	3 A quantidade de mão de obra deverá ser alocada conforme abaixo:
	3.1 Posto de limpeza geral, atendido por seis serventes, devidamente uniformizados, com carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 06:30 às 12:30 de segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais;
	3.2 Posto de limpeza geral, atendido por dois serventes, devidamente uniformizados, com carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 13:00 às 19:00 de segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais;
	3.3 Posto de inspeção e distribuição de serviços, atendido por um encarregado, devidamente uniformizado, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas entre 08:00 às 11:00 e entre 13:00 as 18:00 de segunda a sexta-feira – Total de 40 h semanais;
	3.4 Posto de copa, atendido por uma copeira, devidamente uniformizada, com carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 7:00 às 13:00 de Segunda a Sexta Feira – Total de 30 h semanais;
	3.5 Posto de copa, atendido por uma copeira, devidamente uniformizada, com carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 11:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais;
	3.6 Posto de copa, atendido por uma copeira, devidamente uniformizada, com carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 13:00 às 19:00 segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais;
	3.7 Posto de copa, atendido por uma copeira, devidamente uniformizada, com carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 14:00 às 20:00 de segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais;
	3.8 Posto de recepção, atendido por duas recepcionistas, devidamente uniformizadas, com carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 7:30 às 13:30 de segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais;
	3.9 Posto de recepção, atendido por duas recepcionistas, devidamente uniformizadas, com carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 13:30 às 19:30 de segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais;
	3.10 Posto de manutenção geral, atendido por um auxiliar de serviços de manutenção, devidamente uniformizado, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas entre 8:00 às 11:00 e entre 13:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira – Total de 40 h semanais;
	3.11 Posto de manutenção geral, atendido por um auxiliar de serviços de manutenção, devidamente uniformizado, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas entre 9:00 às 12:00 e entre 14:00 às 19:00 de segunda a sexta-feira – Total de 40 h semanais;
	3.12 Posto de telefonia, atendido por uma telefonista, devidamente uniformizada, com carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 8:00 às 14:00 de segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais,
	3.13 Posto de telefonia, atendido por uma telefonista, devidamente uniformizada, com carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 13:00 às 19:00 de segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais;
	3.14 Posto de portaria, atendido por um porteiro, devidamente uniformizado, com carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 7:30 às 13:30 de segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais;
	3.15 Posto de portaria, atendido por um porteiro, devidamente uniformizado, com carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 13:30 às 19:30 de segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais;
	3.16 Posto de motorista, atendido por um motorista de automóvel, carteira “B”, devidamente uniformizado, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas entre 09:00 às 12:00: e das 14:00 às 19:00 de segunda a sexta-feira – Total de 40 h semanais;
	3.17 Posto de motorista, atendido por um motorista de automóvel, carteira “B”, devidamente uniformizado, com carga horária de 08 horas diárias, compreendidas entre 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira – Total de 40 h semanais;
	3.18 Posto de jardinagem, atendido por um jardineiro, devidamente uniformizado, com carga horária de 06 horas diárias, compreendidas entre 07:30 às 13:30 de segunda a sexta-feira – Total de 30 h semanais.

	SEÇÃO II – DAS ATRIBUIÇÕES E ROTINAS DOS SERVIÇOS
	4 Para os serviços de copa e de limpeza descritos, a Contratada deverá fornecer todos os equipamentos, utensílios e materiais de limpeza necessários à sua execução, excetuando-se papel toalha em bobina, papel higiênico e sabonete líquido e os alimentos e bebidas serem preparados e servidos que são de responsabilidade do Contratante.
	5 Especificação dos serviços de copa:
	5.1 Preparação e distribuição de bebidas e lanches para 200 pessoas aproximadamente, tanto na cantina quanto no plenário, no período matutino, vespertino e eventualmente noturno (em razão das sessões solenes).
	5.2 Higienização de todos os materiais, equipamentos e utensílios utilizados e das áreas colocadas à disposição da Contratada para a execução dos serviços;
	5.3 Limpeza e higienização interna e externa de 2 geladeiras, 2 freezeres, 1 micro-ondas e 1 fogão industrial quinzenalmente e outros que forem adquiridos pela Contratante;
	5.4 Limpar internamente a copa com produtos adequados;
	5.5 Limpeza de 7 mesas de fórmica e outras que forem adquiridas pela Contratante;
	5.6 Limpeza dos armários da cozinha;
	5.7 Execução de outros serviços necessários à frequência diária.

	6 Nos serviços de limpeza estão compreendidos:
	6.1 Pisos internos e externos (inclusive o estacionamento): varrição, aspiração de pó, limpeza, lavagem esmerada, etc;
	6.2 Porta e paredes internas e externas: limpeza, lavagem esmerada, espanação, aplicação de lustra-móveis, etc;
	6.3 vidros e esquadrias (inclusive da Sala das Sessões) e das respectivas esquadrias de alumínio ou ferro;
	6.4 Cortinas, persianas verticais/horizontais e painéis de tecido: limpeza, espanação e aspiração do pó;
	6.5 Mobiliário: espanação e passagem de flanela nos móveis, balcões, máquinas e aparelhos diversos, incluindo aplicação de lustra-móveis e álcool;
	6.6 Metais: limpeza e polimento dos metais que guarnecem móveis, portas, janelas, corrimões, letreiros, brasão e demais elementos decorativos que necessitarem;
	6.7 Lixo: coleta e remoção de detritos e papéis usados das caixas coletoras para a lixeira;
	6.8 Geladeiras e bebedouros: limpeza e higienização interna e externa;
	6.9 Sanitários: limpeza e desinfecção permanente das peças sanitárias (pias, vasos, mictórios, ralos) e dependências dos sanitários e copas;
	6.10 Quatro caixas d'água (uma de 500L, uma de 20.000L e duas de 7.000Lcada): lavagem a cada seis meses com fornecimento de laudo técnico;
	6.11 Enceramento dos pisos internos e externos dos pavimentos inferiores e superiores, duas vezes por ano;
	6.12 Higienização de aparelhos telefônicos.

	7 O serviço de limpeza se dará conforme as seguintes rotinas:
	7.1 Rotina diária na área interna:
	7.1.1 Retirar com pano úmido o pó de mesas (removendo livros e demais objetos), cadeiras, armários, arquivos, prateleiras e demais móveis existentes, tais como aparelhos elétricos, aparelhos telefônicos, extintores de incêndio entre outros;
	7.1.2 Remover, movimentar, transportar, mobiliário, equipamentos e outros quando necessário, para a boa execução do serviço e ainda sempre quando solicitado pelo fiscal do contrato;
	7.1.3 Retirar com flanela e quando necessário, com produto apropriado, o pó de microcomputadores, impressoras e outros similares;
	7.1.4 Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;
	7.1.5 Varrer, passar pano úmido no piso de granito, paviflex, emborrachados e outros (inclusive escadarias), sinalizando com placa de advertência adequada (piso escorregadio ou cuidado);
	7.1.6 Limpeza geral no mínimo 02 (duas) vezes ao dia, com desinfecção das instalações sanitárias: azulejos, cerâmicas, espelhos, vasos, pias e pisos, sinalizando com placa de advertência adequada (piso escorregadio, cuidado ou não entre);
	7.1.7 Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários privativos e públicos, de modo a evitar sua falta;
	7.1.8 Retirar o lixo, fazendo a coleta seletiva, acondicionando-o em sacos plásticos e removendo-o para local indicado pela administração;
	7.1.9 Limpar bebedouros;
	7.1.10 Limpar espelhos com pano umedecido em produto apropriado;
	7.1.11 Limpar trincos, fechaduras, tomadas, torneiras de todas as dependências;
	7.1.12 Limpeza das portas de vidro de acesso às galerias;
	7.1.13 Executar serviços considerados necessários à frequência diária.

	7.2 Rotina quinzenal na área interna:
	7.2.1 Remover com pano úmido o pó de portas e batentes;
	7.2.2 Limpar com produtos adequados divisórias, portas e batentes;
	7.2.3 Limpar forrações de couro/vinil e tecidos de cadeiras, poltronas e sofás;
	7.2.4 Retirar o pó de quadros em geral e passar pano úmido com produtos apropriados nas molduras;
	7.2.5 Limpeza de peitoris, divisórias e rodapés que guarneçam as dependências internas;
	7.2.6 Limpar vidros, com altura não superior a dois (2) metros, aplicando-lhes produtos apropriados;
	7.2.7 Limpeza do piso das galerias: 4 vezes por quinzena;
	7.2.8 Limpeza dos depósitos, sala das câmeras e almoxarifado;
	7.2.9 Executar serviços considerados necessários à frequência quinzenal.

	7.3 Rotina mensal na área interna:
	7.3.1 Limpeza e polimento dos metais que guarnecem móveis, portas, janelas, corrimões, letreiros e brasões, com produtos adequados.
	7.3.2 Limpeza interna e externa do elevador, conforme indicação do fabricante
	7.3.3 Limpeza do pó em persianas verticais;
	7.3.4 Limpar e remover manchas de qualquer natureza que surjam nas paredes e áreas pintadas com produtos apropriados para cada tipo de superfície;
	7.3.5 Executar serviços considerados necessários à frequência mensal.

	7.4 Rotina trimestral na área interna realizada fora do horário de expediente da Contratante:
	7.4.1 Lavagem das portas de vidro de acesso da rampa oficial e entrada de serviço.

	7.5 Rotina semestral na área interna, no segundo e no oitavo mês da execução contratual:
	7.5.1 Aplicação de lustra-móveis ou equivalente em todas as portas e batentes internos de madeira.

	7.6 Rotina semestral na área interna realizada fora do horário de expediente da Contratante, nos meses de janeiro e julho de cada ano, em virtude do recesso legislativo:
	7.6.1 Proceder a lavagem e enceramento do piso dos halls, corredores, sala de sessões, galerias e escadas;
	7.6.2 Lavagem de quatro caixas de água (uma de 500l, uma de 20.000l e duas de 7.000l cada), com fornecimento de laudo técnico.

	7.7 Rotina diária na área externa:
	7.7.1 Varrição parcial (frente) do estacionamento e das calçadas pavimentadas em frente e ao redor do prédio e rampa oficial;
	7.7.2 Retirar o lixo, recolhendo todo e qualquer objeto, detritos e folhagens, das áreas pavimentadas, fazendo a coleta seletiva acondicionando-o em sacos plásticos apropriados, removendo-os para local indicado pela administração;
	7.7.3 Executar serviços considerados necessários à frequência diária.

	7.8 Rotina mensal na área externa:
	7.8.1 Proceder a varrição completa do estacionamento;
	7.8.2 Limpeza completa de todos os vidros e esquadrias dos pavimentos superiores e inferiores, inclusive da Sala de Sessões.
	7.8.3 Deverá ser efetuado, a critério da Contratante, todo e qualquer serviço de limpeza que não conste neste contrato mas de cuja execução dependa o perfeito estado de limpeza, conservação e higiene das dependências da Contratante.


	8 Ao funcionário, a quem cumprir a função de encarregado de serviços gerias, caberá o seguinte:
	8.1 Fiscalizar e orientar os serviços desenvolvidos pelos demais funcionários, controlando a frequência, relatando as ocorrências relativas ao desempenho dos funcionários e utilização dos materiais;
	8.2 Manter contato com o fiscal do contrato para recebimento de tarefas e assuntos relativos aos serviços contratados;
	8.3 Repassar aos postos de serviço as informações e orientações da contratante que forem transmitidas pela Administração;
	8.4 Informar para o fiscal do Contrato e para a empresa as ocorrências relativas aos serviços;
	8.5 Comunicar atrasos, faltas, alterações de horário e realização de horas extras dos funcionários à Administração;
	8.6 Coordenar a execução dos serviços;
	8.7 Executar outros serviços pertinentes.

	9 São atribuições do serviço de recepção:
	9.1 Recepção, cadastro e encaminhamento de visitantes;
	9.2 Realizar o controle de entrada e saída de bens, realizando anotações em formulário próprio, definido pelo departamento competente da Contratante.
	9.3 Atendimento de ligações telefônicas e fornecimento de informações ao público;
	9.4 Recebimento de correspondências e de documentos;
	9.5 Comunicar qualquer anormalidade ao vigilante da respectiva portaria ou ao preposto responsável pelo controle do contrato;
	9.6 Atentar para a movimentação de pessoas e volumes quando da entrada e saída das dependências do prédio;
	9.7 Manter o local em ordem e sem aglomeração;
	9.8 Entregar os jornais;
	9.9 Acompanhamento do registro da saída dos veículos oficiais em documento próprio;
	9.10 Executar outros serviços pertinentes.

	10 São atribuições do serviço de telefonista:
	10.1 Atendimento da central telefônica e transferência das chamadas telefônicas;
	10.2 Anotar recados de visitantes ou de chamadas telefônicas e enviá-los para os funcionários;
	10.3 Efetuar ligações quando solicitadas pelos gabinetes ou funcionários dos departamentos;
	10.4 Manter registro de ligações particulares em formulário próprio fornecido pela Contratante;
	10.5 Manter em ordem e limpo o local da PABX;
	10.6 Registrar diariamente as ligações telefônicas interurbanas realizadas em formulário próprio fornecido pela Contratante;
	10.7 Atuar com ética no exercício da função: imagem profissional, imagem da empresa, sigilo profissional, relacionamento com colegas e superiores;
	10.8 Executar outros serviços pertinentes.

	11 São atribuições e requisitos do serviço de motorista:
	11.1 Dirigir veículos automotores oficiais e utilizados no transporte de servidores da Administração pública ou de pessoas, cargas e encomendas, quando empregados no interesse do serviço;
	11.2 Vistoriar os veículos oficiais, verificando o estado geral de segurança do veículo a ele confiado, devendo diariamente inspecionar os componentes que impliquem em segurança, tais como: pneus, o nível do combustível, água e óleos lubrificantes, e testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento;
	11.3 Examinar as ordens de serviço, verificando a localização dos estabelecimentos onde se processarão carga e descarga, para dar cumprimento à programação estabelecida;
	11.4 Zelar pela manutenção e conservação do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu perfeito estado.
	11.5 Cumprir todas as normas da legislação de trânsito e, portar-se sempre de maneira defensiva quando em circulação com veículo.
	11.6 Dar conhecimento imediato ao empregador acerca de eventuais multas ou qualquer outra penalidade por infração de trânsito.
	11.7 Cumprir a escala de serviço, observando pontualmente os horários de entrada e saída, apresentando-se sempre barbeado, cabelos aparados e limpos, devidamente uniformizado e limpo, sapatos engraxados e, somente, ausentar-se do posto após autorização da Administração.
	11.8 Preencher o relatório de controle dos veículos, registrando as informações como: hora de saída e chegada, quilometragem percorrida, destino, requisitante do serviço e outras informações necessárias.
	11.9 Portar documentação pessoal e profissional própria, estando habilitado com carteira de motorista B;
	11.10 Os itinerários serão definidos de acordo com as necessidades de serviços, limitando-se ao âmbito da cidade de Londrina;
	11.11 Executar outros serviços pertinentes.

	12 São atribuições do serviço de oficial de serviços gerais (manutenção predial):
	12.1 Executar pequenos serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos;
	12.2 Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente;
	12.3 Devem possuir noções mínimas de manutenção elétrica, hidráulica e as demais necessárias para auxiliar o serviço de profissionais contratados e, em situações emergenciais, saber efetuar procedimentos básicos que evitem problemas graves nas dependências da Câmara;
	12.4 Executar pequenos reparos em mesas, cadeiras e outros mobiliários;
	12.5 Acompanhar a execução de serviços de outras empresas;
	12.6 Transporte interno de materiais, bens e mobiliários;
	12.7 Efetuar pequenos serviços com piso e pintura de paredes sempre que necessário;
	12.8 Troca das luminárias fluorescentes, dos sensores de presença e dos reatores;
	12.9 Reparo, remanejamento e instalação de tomadas elétricas e luzes de emergência;
	12.10 Instalação, substituição e remanejamento de interruptores e espelhos;
	12.11 Limpeza geral do telhado, lajes e sistemas de escoamentos;
	12.12 Reparo de janelas, trincos, fechaduras, maçanetas, puxadores, e dobradiças;
	12.13 Executar outros serviços pertinentes.

	13 São atribuições do serviço de jardinagem:
	13.1 Varrer o gramado para a retirada de lixo e folhas secas diariamente;
	13.2 Capinar os gramados para retirada de ervas daninhas semanalmente;
	13.3 Realizar a catação manual de lixo, flores e folhas secas dos jardins internos diariamente;
	13.4 Realizar a roçagem sempre que a grama ultrapassar a altura padrão de 5/6 cm;
	13.5 Plantar novas espécies vegetais, sempre que necessária a substituição daquelas já existentes;
	13.6 Manutenção dos vasos ornamentais internos da Câmara, com adubação, irrigação e limpeza; e
	13.7 Executar outros serviços pertinentes.

	14 São atribuições do serviço de portaria:
	14.1 Orientar a entrada de visitantes;
	14.2 Controlar a abertura e o fechamento de cancelas e portões;
	14.3 Organizar as entradas e saídas de veículos orientando sobre a localização de vagas específicas;
	14.4 Controlar o fluxo de visitantes e prestadores de serviços;
	14.5 Preencher controle de entrada e saída de visitantes e prestadores de serviços;
	14.6 Acompanhar o movimento de carga e descarga de mercadorias;
	14.7 Verificar a identificação de veículos autorizados;
	14.8 Executar outros serviços pertinentes.

	15 Os requisitos mínimos exigidos dos empregados que prestarão serviços nas dependências da Contratante são:
	15.1 I instrução primária;
	15.2 Boa apresentação; e
	15.3 Idade mínima de 18 anos.

	SEÇÃO III – DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS
	16 A Contratante possui em seu histórico atividades que são realizadas fora do seu horário oficial, por conta de sessões solenes e extraordinárias. Considerando que a data e o horário em que serão realizadas tais atividades são imprevisíveis, foi elaborada uma estimativa para realização de possíveis horas extraordinárias anuais, conforme segue:
	17 Tal estimativa não dá direito a Contratada ao recebimento dos valores previstos. Constituem apenas uma previsão e vão ser pagos conforme utilização das horas extraordinárias.
	18 O valor da hora extra incluirá todas as despesas trabalhistas, obrigações previdenciárias, fiscais e despesas de alimentação. O valor da hora extra será calculado conforme a legislação e/ou acordo, convenção ou dissídios coletivos pertinentes.
	19 Caso a utilização ocorra em horário noturno ou em dias não úteis, as horas extras serão pagas com os acréscimos previstos na legislação e/ou acordo, convenção ou dissídio coletivo, devidamente comprovado pela Contratada.
	20 O valor do quantitativo de 560 (quinhentas e sessenta) horas anuais, referente às horas extraordinárias estimadas, será obtido pela Contratante com base na Planilha de Custos e Formação de Preços da proposta final da Contratada e serão pagas mediante sua efetiva execução.
	SEÇÃO IV – DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA
	21 Todo o material de consumo, utensílios e equipamentos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada em quantidade e qualidade e em conformidade com a lista a seguir estabelecida, metragem fornecida pela Contratante e conforme quantidade estimada após vistoria na Câmara Municipal de Londrina, que poderá recusar aqueles cuja qualidade não satisfaça as necessidades e o padrão da Câmara Municipal de Londrina.
	21.1 A lista abaixo é apenas uma estimativa realizada com base nos produtos mais utilizados no ano de 2017:

	22 Além dos insumos da lista acima colacionada, deverão ser fornecidos os seguintes itens de limpeza, equipamentos e equipamentos e materiais de segurança:
	22.1 Deverão ser fornecidos os seguintes itens de limpeza: pano de chão, pano de copa, vassouras de piaçava, baldes de tamanhos diversos, rodos para pia, rodos para pisos, rodos para vidros com extensores, espanadores, lustra moveis, limpa vidros, mangueiras, pás para lixo, escovas de mão, esponjas de espuma, desentupidores de pia, desentupidores de vasos sanitários, estopas de primeira qualidade, extensões para equipamento, vassouras de gari, sacos descartáveis para aspiradores de pó e regador.
	22.2 Deverão ser fornecidos os seguintes equipamentos e ferramentas com as respectivas quantidades: alicate bomba d´água (2 unidades), alicate de corte (2 unidades), alicate de bico (2 unidades), alicate tradicional (2 unidades), aspirador de pó (2 unidades), carrinho de coleta de lixo (2 unidades), carrinho de mão (1 unidade), enceradeira industrial (2 unidades), jogo de chaves allen (2 unidades), máquina de alta pressão para lavar vidros, calçadas, rampa, etc (1 unidade), roçadeira com rodas para aparar a grama (1 unidade), máquina de fita para acabamento dos jardins (1 unidade), tesoura para poda das plantas (2 unidades), enxada, enxadão e pá de construção (2 unidades de cada) e multímetro (2 unidades).
	22.3 Deverão ser fornecidos os seguintes equipamentos e materiais de segurança: cintos de segurança do tipo cordão umbilical, luvas de borracha, botas de borracha, calçados antiderrapantes, luvas plásticas e protetor solar.
	22.3.1 O material de segurança individual exigido pela legislação em vigor e não previsto neste Termo de Referência deverá ser fornecido pela Contratada, sem ônus para a Contratante.


	23 O fornecimento de materiais e utensílios, conforme listagem acima, observará as seguintes condições:
	23.1 As quantidades relacionadas são estimativas e podem sofrer alterações de acordo com as necessidades da Contratante e da realização do serviço.
	23.2 Para execução do serviço contratado, serão necessários, no mínimo os materiais de limpeza e utensílios citados no item acima, ficando sob responsabilidade da Contratada o fornecimento de quaisquer outros materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços, que não estejam relacionados.
	23.3 Os materiais de consumo deverão ser de boa qualidade e durabilidade, bem como serem aprovados previamente pela Contratante.
	23.4 Caso a Contratante não aprove os materiais a serem utilizados pela Contratada, esta deverá substituí-los em até 5 dias, sem nenhum ônus para a Contratante.
	23.5 Os materiais deverão atender aos requisitos especificados para seu respectivo uso e aplicação.
	23.6 Os materiais deverão ser guardados no local da execução dos serviços, devendo a Contratante disponibilizar local para guarda.
	23.7 Os equipamentos fornecidos pela Contratada deverão ser preferencialmente novos (primeiro uso), sendo facultado o fornecimento de equipamentos usados, desde que em bom estado de conservação.
	23.8 Os equipamentos a serem fornecidos pela Contratada deverão ser disponibilizados com antecedência ao início da execução dos serviços e deverão ser substituídos sempre que apresentarem defeito e necessitarem de manutenção corretiva.
	23.9 Os materiais de limpeza deverão ser fornecidos mensalmente, sendo que o primeiro fornecimento deverá ser efetivado com antecedência a data de início da execução dos serviços.
	23.10 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos até 5 dias úteis.
	23.11 Os materiais e equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica;
	23.12 A Contratada deverá promover o registro de ingresso na Entrada de Serviço da Contratante de todos os bens particulares da contratada de que necessitarem para a prestação de serviços (equipamentos, ferramentas e utensílios) e entregar ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio relação com identificação detalhada dos bens particulares da contratada de que necessitarem para a prestação de serviços;
	23.13 A empresa deverá fazer seus levantamentos e incluir os valores mensais estimados em sua planilha de custos e formação de preços.
	23.14 Ressalte-se que materiais como papel toalha em bobina, papel higiênico, sabonete líquido, serão fornecidos pela Contratante, não devendo, portanto, constar na estimativa feita pela empresa.

	SEÇÃO V – DOS UNIFORMES
	24 A Contratada deverá fornecer uniformes completos aos seus funcionários, mediante recibo, com relação nominal e especificada, cuja cópia deverá ser enviada ao fiscal de execução do contrato para conferência, fiscalização e comprovação do cumprimento das obrigações do contrato.
	25 Os prestadores dos serviços, obrigatoriamente, devem apresentar-se devidamente munidos de crachás de identificação da empresa contendo nome, foto e função exercida, bem como utilizando uniformes, os quais devem ser substituídos imediatamente quando apresentarem defeitos ou desgastes ou quando o contratante verificar a necessidade de troca e, obrigatoriamente, a cada 06 (seis) meses.
	25.1 O primeiro conjunto de uniforme deverá ser entregue dentro do prazo de 5 (cinco) dias, a contar do início da prestação dos serviços.

	26 Todos os modelos de uniforme deverão ter corte adequado a cada profissional, masculino ou feminino, conforme descrito no quadro abaixo, devendo a Contratada providenciar as devidas adaptações quando necessárias, inclusive quanto às profissionais gestantes, que deverão ter seus uniformes substituídos sempre que estiverem apertados.
	27 A Contratada deverá submeter amostras dos uniformes ao Fiscal do Contrato para aprovação do modelo, material e cor, estando resguardado à Contratante o direito de exigir a substituição daqueles julgados inadequados, frente às especificações exigidas;
	28 Nos casos em que o empregado não puder utilizar o calçado especificado, a Contratado deverá fornecer calçado alternativo, dentro dos padrões e normas de segurança exigidos, além de fornecer relação nominal desses empregados, acompanhada dos respectivos atestados médicos.
	29 Para cada tipo de serviço, os uniformes fornecidos pela Contratada deverão obedecer as seguintes diretrizes:
	29.1 Para os postos de jardineiro, limpeza e manutenção predial:
	29.1.1 Camiseta confeccionada em algodão, com gola esporte, com emblema da empresa, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização, na quantidade de 03 (três) a cada semestre.
	29.1.2 Jaleco de manga curta, com bolsos confeccionados em gabardine, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização, com emblema da empresa, 02 (dois) a cada semestre.
	29.1.3 Jaqueta para inverno em nylon forrada internamente, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização, com identificação da empresa, com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador, na quantidade de 02 (dois) a cada semestre.
	29.1.4 Calça comprida com elástico, cordão e bolso, em brim, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização, na quantidade de 2 por semestre.
	29.1.5 Par de botina ou sapato de segurança, na cor preta, fabricada em couro, com solado de bi densidade, de primeira qualidade, com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador, na quantidade de 02 na primeira entrega e 01 a cada semestre.
	29.1.6 Os profissionais que realizarem tarefa de lavagem de pisos, além do uniforme específico da categoria, deverão receber, individualmente, 01 (um) par de botas de borracha, cano médio;

	29.2 Para os postos de Encarregada, Motorista, Porteiro, Recepção e Telefonista:
	29.2.1 Camisa social, confeccionada em algodão com elastano, manga curta, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização, com emblema da empresa, com tamanho adequado ao perfil do colaborador 02 a cada semestre
	29.2.2 Camisa social, confeccionada em algodão com elastano, manga longa, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização, com emblema da empresa, com tamanho adequado ao perfil do colaborador 02 a cada semestre.
	29.2.3 Calça social, em Oxford com elastano, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização, com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador na quantidade de 02 a cada semestre.
	29.2.4 Blazer social, em Oxford com elastano, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização, com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador na quantidade de 02 a cada semestre, exceto para os postos de motorista e porteiro.
	29.2.5 Exclusivamente para os postos de motorista e porteiro, jaqueta para inverno em nylon forrada internamente, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização, com identificação da empresa, com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador, na quantidade de 02 (dois) a cada semestre.
	29.2.6 Suéter em lã, gola V, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização, com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador na quantidade de 02 a cada semestre.
	29.2.7 Sapato social masculino, na cor preta, com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador na quantidade de 02 a cada semestre.
	29.2.8 Sapatilha com salto de no máximo 2 cm, na cor preta, com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador na quantidade de 02 a cada semestre.

	29.3 Para o posto de Copeira:
	29.3.1 Camisa conforme foto abaixo, em Oxford com elastano, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador, na quantidade de 03 na primeira entrega e 2 a cada semestre.
	29.3.2 Calça conforme foto abaixo, em Oxford com elastano, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador, na quantidade de 2 a cada semestre.
	29.3.3 Vestido com avental manga curta, conforme foto abaixo, em Oxford com elastano, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador, na quantidade de 01 a cada semestre para as funcionárias que servirem o plenário com frequência, que, na prática atual, são duas funcionárias, e 1 por ano para as demais.
	29.3.4 Vestido com avental manga longa, conforme foto abaixo, em Oxford com elastano, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador, na quantidade de 1 por ano.
	29.3.5 Suéter em lã, gola V, na cor azul-marinho ou outra devidamente aprovada pela fiscalização, de primeira qualidade, com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador 02 a cada semestre.
	29.3.6 Sapatilha com salto de no máximo 2 cm, na cor preta, com tamanho adequado ao perfil de cada colaborador, na quantidade de 02 a cada semestre..


	30 Para o posto da copa deverão ser fornecidos dois uniformes diferenciados: um para realizar as atividades diárias na copa e um para servir o plenário e sessões solenes. Os uniformes devem ser similares as fotos abaixo:
	SEÇÃO VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	31 Na execução do contrato, são responsabilidades da Contratada:
	31.1 Executar os serviços em conformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência e por meio de funcionários com quem tenha vínculo empregatício.
	31.2 Comunicar à fiscalização da Contratante qualquer anormalidade verificada.
	31.3 Cumprir e fazer cumprir as obrigações contratuais, em conformidade com as normas e regulamentos internos da Contratante e de acordo com a Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho da Categoria.
	31.4 Manter sede, filial, escritório ou preposto em Londrina – PR com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, conforme artigo 68 da Lei nº 8.666/93, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários, bem como indicar preposto.
	31.4.1 A Contratada deverá comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do início da prestação dos serviços, o cumprimento desta obrigação.
	31.4.2 O preposto indicado deverá manter permanente contato com a fiscalização do Contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados.
	31.4.3 Se a fiscalização do Contrato requerer a presença do preposto na administração da Contratante, deverá ele comparecer em até 48 (quarenta e oito) horas.
	31.4.4 O preposto deverá indicar e manter atualizados seus números de telefone fixo e celular, endereço e e-mail, para que a Contratante efetue quaisquer comunicações oficiais.

	31.5 Encaminhar ao fiscal do Contrato relação nominal de todos os seus funcionários que trabalharão nas dependências da Câmara Municipal de Londrina, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF, 2 (dois) dias úteis antes do início da prestação dos serviços.
	31.5.1 Sempre que houver necessidade, a atualização da mencionada lista de nomes deverá ser encaminhada à Contratante.
	31.5.2 Encaminhar à Contratante, mensalmente, se for o caso, relação dos empregados que fruirão de férias no mês subsequente, assim como daqueles que irão substituí-los.
	31.5.3 No caso de substituição de funcionário em situações urgentes ou imprevisíveis, a empresa poderá comunicar a substituição verbalmente, desde que encaminhe a documentação do subitem 31.5 acima em até 3 dias úteis.

	31.6 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.
	31.6.1 Orientar e supervisionar seus empregados, tomando as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, reportando-se à Contratante quando houver necessidade.

	31.7 Refazer, sem ônus adicionais, os serviços julgados inadequados pela Contratante.
	31.8 Orientar seus empregados quanto à conduta adequada no trato com servidores, público em geral e patrimônio público.
	31.9 Fazer com que seus empregados se apresentem para o trabalho devidamente uniformizados e identificados e cumpram rigorosamente as determinações e instruções de serviços emanadas pelo Departamento de Administração Predial, notadamente com relação aos horários a serem cumpridos, sob pena do desconto de faltas e atrasos na fatura mensal subsequente.
	31.10 Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados.
	31.11 Tomar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato.
	31.12 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo bom comportamento de seu pessoal, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento dos trabalhos determinados pela Contratante.
	31.13 Orientar os seus empregados a entregar imediatamente à fiscalização da Contratante, os objetos particulares e de uso pessoal porventura esquecidos no interior das instalações pelos seus servidores, com anotações dos respectivos locais e datas;
	31.14 Responsabilizar-se pelo bom desempenho de seu pessoal, podendo a Contratante exigir imediata substituição de qualquer funcionário, cuja permanência seja considerada inconveniente ou incapaz.
	31.15 Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, permitindo à Contratante o acesso a este controle.
	31.16 Manter quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, sem interrupções, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.
	31.16.1 Efetuar a reposição dos empregados, em casos de ausência de qualquer natureza, no prazo máximo de até 2 (duas) horas, a partir do comunicado do fato à empresa.
	31.16.2 Haverá uma tolerância de 30 minutos de atraso por empregado no mês, não ultrapassando 10 minutos em um único dia;
	31.16.3 Caso o empregado atrase mais do que 30 minutos no mês, será descontado o valor correspondente aos atrasos excedentes na fatura mensal da Contratada.

	31.17 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da Contratante, ou ainda a terceiros, decorrente culpa ou dolo de seus funcionários, durante a execução deste contrato.
	31.18 Garantir que os danos e prejuízos causados à Contratante ser-lhe-ão ressarcidos no prazo de 48 horas, contado da sua notificação administrativa, sob pena de multa de 10% sobre o valor do contrato.
	31.19 Responsabilizar-se, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço por outras correlatas, tais como obrigações trabalhistas, sociais e relacionadas à segurança e medicina do trabalho, em conformidade com a legislação e com o Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que estiver submetida.
	31.20 O descumprimento das obrigações acima citadas não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Contratante e nem pode servir de motivo para aumento no valor do contrato, salvo nas hipóteses de revisão e repactuação.
	31.21 Oferecer os meios necessários aos seus empregados para que possam conferir e acompanhar o recolhimento das Contribuições previdenciárias e o cumprimento de encargos trabalhistas.
	31.22 Para possibilitar aos empregados a conferência do efetivo recolhimento de suas respectivas contribuições previdenciárias, a Contratada deverá viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal.
	31.22.1 A Contratada deverá viabilizar a emissão do Cartão do Cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados de modo a possibilitar a eles a conferência do efetivo recolhimento do FGTS.

	31.23 Efetuar o pagamento de seus funcionários via depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração.
	31.24 Autorizar a Contratante a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
	31.25 Fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e/ou informações que venham a ser solicitadas pela Contratante relacionados ao objeto desse contrato, inclusive extratos de recolhimento de contribuições previdenciárias e de encargos trabalhistas.
	31.26 Fornecer à Contratante, quando solicitado, atestado de saúde ocupacional relativo à capacidade física e mental de todos os empregados que prestarão os serviços contratados.
	31.27 Efetuar os serviços de lavagem e enceramento do piso, lavagem das caixas de água, lavagem das portas de vidro de acesso da rampa oficial e entrada de serviço do prédio fora do horário de expediente da Contratante, não sendo permitida a dispensa de empregados para compensação;
	31.27.1 Os serviços referidos no subitem acima não serão objeto de pagamento de horas extras, pois o custo de sua execução deverá estrar contemplado na proposta da Contratada;

	31.28 Na hipótese de não aceitação dos serviços prestados após a verificação realizada pelo fiscal da execução do contrato, a Contratada se obriga a modificar a forma de prestação do serviço, em conformidade com o solicitado pela Contratante, servindo a não aceitação como aviso, sem prejuízo, em caso de reincidência, da aplicação das penalidades cabíveis.
	31.29 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	31.30 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta.
	31.31 Fornecer, por sua exclusiva conta, a mão de obra e todos os uniformes, equipamentos, utensílios e materiais de limpeza que se façam necessários à perfeita execução dos serviços contratados e outros equipamentos ou materiais considerados indispensáveis à boa execução dos serviços, os quais deverão ser de primeira qualidade, em quantidade adequada e suficiente, devendo ser submetidos à aprovação do representante da Contratante, não cabendo qualquer indenização ou pagamento complementar por parte desta.
	31.31.1 Os materiais de consumo, equipamentos e acessórios deverão ser substituídos quando necessário.
	31.31.2 A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer um dos itens mencionados no capítulo dos uniformes a seus empregados, salvo em caso de extravio ou comprovado uso inadequado.

	31.32 Exercer os serviços objeto deste contrato com funcionários de seu quadro efetivo, devidamente registrados e qualificados, ficando estabelecido que a Contratante não aceitará funcionários contratados por prazo determinado.

	32 É vedado à Contratada:
	32.1 A veiculação de publicidade relacionada ao contrato com a Câmara Municipal de Londrina, salvo expressa autorização da Contratante.

	33 São deveres dos funcionários alocados pela Contratada para a execução dos serviços:
	33.1 Apresentar-se no local de trabalho pontualmente, manter boa aparência (barbeados, cabelos aparados e limpos) e postura correta, trajando o uniforme completo e limpo, portando crachá de identificação em local visível.
	33.2 Conduzir-se com urbanidade e educação, tratando a todos com respeito.
	33.3 Assumir o posto de posse dos equipamentos e acessórios necessários para o bom desempenho das atividades, mantendo atualizada a documentação a ser utilizada no posto.
	33.4 Utilizar o sistema de telefonia no estrito cumprimento de suas atividades.
	33.5 Zelar pelos móveis, instalações, equipamentos e utensílios que lhes forem entregues para uso.
	33.6 Cumprir a escala de serviço, observando os horários de entrada e saída de cada posto.
	33.7 Manter-se no posto, não deixando seus afazeres para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados, afastando-se do posto somente após ser substituído.
	33.8 Respeitar o preposto designado pela Contratada, encaminhando-lhe todas as questões relativas à execução do serviço.
	33.9 Não praticar quaisquer outras atividades alheias ao objeto do Contrato durante o horário em que estiver prestando os serviços.
	33.10 Zelar pela manutenção da limpeza do local onde estiver exercendo sua função.
	33.11 Não permitir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, inclusive bens de servidores ou terceiros.

	SEÇÃO VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	34 A Contratante obriga-se a:
	34.1 Acompanhar e fiscalizar os serviços por meio de representante especialmente designado.
	34.2 Efetuar o pagamento do objeto deste instrumento à Contratada, dentro das condições e dos prazos acordados.
	34.3 Efetuar a conferência do registro das frequências dos funcionários da Contratada, comunicando-lhe os atrasos e faltas para efeito de desconto, bem como as horas extraordinárias para efeito de acréscimos na fatura mensal.
	34.4 Fornecer instruções à Contratada para o perfeito desempenho do serviço objeto deste contrato.
	34.5 Manter contatos sempre por escrito com a Contratada, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados por escrito, no prazo de três dias úteis.

	SEÇÃO VIII – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
	35 A fiscalização dos serviços contratados será realizada por funcionário designado pela gerência do Departamento de Administração Predial – DAP da Contratante.
	35.1 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para o Contratante e nos prazos estabelecidos.

	36 Sem prejuízo da obrigação da Contratada de fiscalizar a frequência e a pontualidade de seu pessoal, o Departamento de Administração Predial da Contratante fará o acompanhamento da frequência dos funcionários da Contratada por meio do sistema interno de ponto eletrônico e encaminhará relatório mensal à Contratada.
	36.1 O relatório mensal será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente pelo fiscal do contrato.

	37 A fiscalização do cumprimento dos encargos sociais e trabalhistas ficará a cargo do Departamento Financeiro.
	38 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as seguintes atribuições:
	38.1 Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a prestação dos serviços.
	38.2 Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
	38.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja necessária à execução dos serviços.
	38.4 Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive com relação a valores.
	38.5 Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
	38.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao Gestor do Contrato para as providências cabíveis.

	39 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.
	39.1 O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

	40 A Gestão do Contrato caberá ao gerente Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou a servidor por ele designado, que receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade, bem como os de renovação do contrato e de repactuação.
	41 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou dano, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
	SEÇÃO IX – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
	42 O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
	42.1 A Contratada deverá apresentar as faturas mensais até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês da prestação dos serviços, descontando os valores relativos a atrasos e faltas ou acrescendo aqueles referentes a horas extras de seus funcionários.
	42.2 Quando necessário, em virtude de realização de serviços extraordinários, a Contratada deverá emitir notas fiscais distintas, contemplando em uma delas a prestação normal do serviço e na(s) outra(s), se for o caso, o(s) serviço(s) extraordinário(s), conforme cada situação.
	42.3 O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos relativos à execução do contrato.
	42.4 O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao faturado.
	42.5 A Contratada deverá informar o número da Nota de Empenho em sua Nota Fiscal/Fatura.

	43 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.
	44 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:
	44.1 Cópia da folha de pagamento
	44.2 Cópia da folha ponto ou documento similar.
	44.3 Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
	44.4 Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
	44.5 Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
	44.6 Certidão negativa de débitos INSS (CND).
	44.7 Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
	44.8 Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
	44.9 Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
	44.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
	44.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
	44.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários).
	44.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.

	45 No primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos indicados nos subitens 40.3, 40.5, 40.7, 40.8 e 40.9 acima.
	45.1 Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.
	45.2 Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.
	45.3 Certidões ou documentos com prazo de validade superior a 1 (um) mês serão conferidos mensalmente.

	46 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para recebimento definitivo iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante
	47 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
	48 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
	49 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.
	50 No caso de falha no cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, a Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
	51 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
	52 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, podendo a Contratante deduzir do montante a pagar os valores correspondentes à multa e indenizações devidas pela Contratada, que foram constituídas após procedimento administrativo que lhe tenha sido assegurada a ampla defesa e contraditório.
	SEÇÃO X – DA VISITA E VISTORIA
	53 Fica facultado às empresas interessadas em oferecer proposta visitar e vistoriar as dependências da Câmara Municipal de Londrina, local da prestação dos serviços, com o objetivo de proporcionar o conhecimento necessário à elaboração da proposta.
	53.1 A vistoria deverá ser agendada com a Administração Predial da CML, pelo telefone (43) 3374-1253, no horário compreendido entre as 13:00 e as 18:00, com a servidora Bruna Lonni.
	53.2 Caso haja dúvidas quanto aos serviços a serem desempenhados, a empresa deverá entrar em contato com o departamento indicado acima, para obter as informações necessárias para a elaboração da proposta.

	54 À empresa que realizar a visita e vistoria será fornecido atestado, em que constará a identificação da empresa (Razão social e CNPJ), o nome do representante que realizou a visita/vistoria, a indicação das dependências da Câmara Municipal o local vistoriado, a data da vistoria e o nome do servidor da CML que acompanhou a vistoria.
	54.1 O atestado deverá ser anexado à proposta de preços da empresa.

	55 A empresa que não realizar a visita e a vistoria do local da prestação dos serviços deverá apresentar declaração de que os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Londrina foram suficientes para o correto dimensionamento dos serviços a serem prestados, bem como para o levantamento dos materiais e equipamentos a serem fornecidos (modelo Anexo V).
	55.1 A declaração deverá ser anexada à proposta escrita apresentada pela empresa.

	SEÇÃO XI – DA GARANTIA CONTRATUAL
	56 A Contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, como condição para emissão da nota de empenho e início da prestação do serviço.
	56.1 O prazo previsto para a prestação da garantia poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Contratante.
	56.2 A não apresentação da garantia devida implicará na rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

	57 A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:
	57.1 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública.
	57.2 Seguro-garantia.
	57.3 Fiança bancária.

	58 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante, em conta que será informada ao Contratado quando da assinatura do Contrato, para fins de atualização monetária, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93
	59 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
	60 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro.
	61 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade apresentada, o pagamento de prejuízos decorrentes do inadimplemento por parte da Contratada, tais como:
	61.1 Prejuízo advindo do não-cumprimento do objeto ou das obrigações contratuais.
	61.2 Ressarcimento à Contratante, no caso de rescisão contratual ocorrida por culpa da Contratada.
	61.3 Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo da Contratada ou de seus funcionários durante a execução contratual.
	61.4 Multas moratórias e/ou compensatórias aplicadas à Contratada.
	61.5 Obrigações trabalhistas, fiscais, sociais e previdenciárias não honradas pela Contratada.
	61.6 Verbas rescisórias que não tenham sido quitadas pela Contratada em até 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão contratual.

	62 No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada, nas mesmas condições do disposto neste capítulo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do ato que formalizar a modificação do valor ou a prorrogação.
	63 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
	64 A garantia, independentemente da modalidade, deverá vigorar por 90 (noventa) dias além do período da execução do Contrato, devendo ser complementada proporcionalmente ou renovada nos casos de aumento no preço pactuado ou de renovação do contrato.
	64.1 Constatado o regular cumprimento de todas as obrigações da Contratada e deduzidos eventuais valores devidos à Contratante, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término da vigência da garantia.
	64.2 Se a garantia for prestada em dinheiro, será restituída monetariamente atualizada, sem prejuízo da retenção de valores eventualmente devidos pela Contratada.

	SEÇÃO XII – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À REPACTUAÇÃO E AO REAJUSTE
	65 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data que será indicada pela Contratante, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
	65.1 O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará 90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

	66 As condições para a prorrogação do contrato e as disposições sobre repactuação e reajuste constam da minuta de Contrato Administrativo do Anexo IX deste Edital.
	SEÇÃO XIII – DAS PENALIDADES
	67 A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
	68 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:
	68.1 Advertência.
	68.2 Multa.
	68.3 Impedimento de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

	69 A penalidade de advertência será aplicada nos casos de falhas leves, nas quais a Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante.
	70 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.
	71 As multas moratórias serão aplicadas quando se verificar atraso injustificado da Contratada ao cumprir suas obrigações e são condutas que podem ensejar sua aplicação as seguintes:
	71.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias (5% do valor total do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	71.2 Atraso injustificado no pagamento das verbas trabalhistas (salário, vale-alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (10% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	71.3 Atraso injustificado na entrega dos uniformes, materiais e equipamentos definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	71.4 Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de funcionários no posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na reposição do posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de vacância no posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	71.5 Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	71.6 Atraso injustificado na entrega de documentos solicitados ou devidos por força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor mensal do contrato).

	72 Se a empresa se recusar a assinar o contrato, será aplicada multa compensatória correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta final da empresa penalizada.
	73 A aplicação da penalidade de multa não exclui a possibilidade da aplicação das outras penalidades previstas.
	73.1 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia do contrato.
	73.2 Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

	74 São ocorrências que podem ensejar o impedimento de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:
	74.1 Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto ou não mantiver a proposta.
	74.2 Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

	75 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
	75.1 A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da data de sua notificação.
	75.2 A não apresentação de defesa no prazo designado importará na presunção de veracidade dos fatos imputados pela Administração.

	76 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e se dará da seguinte maneira:
	76.1 O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e circunstâncias e pedirá providências.
	76.2 Autorizado pela Diretoria-Geral, o Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
	76.3 Apresentada a defesa, o Gestor encaminhará relatório à Presidência da Câmara Municipal de Londrina que decidirá se aplicará ou não a penalidade e em que medida.
	76.4 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.


	ANEXO I-A – METRAGEM E DESCRIÇÃO DOS ESPAÇOS E ROTINAS
	ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (procuração)
	ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO EDITAL
	ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
	ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS APRESENTADOS PELA CML PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
	ANEXO VI – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
	ANEXO VII – ORIENTAÇÕES GERAIS ACERCA DO PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
	ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (Lei nº 9.854/99)
	ANEXO IX – MINUTA DE Contrato Administrativo
	CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
	1 O objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e conservação, copeiragem, manutenção predial, telefonia, portaria, motorista e jardinagem para atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de Referência (Anexo I do Pregão Presencial nº 20/2018), no Edital do certame e em seus Anexos.
	2 A descrição dos serviços e suas rotinas, as exigências relacionadas a uniforme e insumos e a disciplina das obrigações da Contratada estão previstas no Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 20/2018 constante das fls….. dos autos do Processo Administrativo nº 23/2018), documento que integra o presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.
	CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	3 As despesas com a execução do contrato decorrentes do presente instrumento, correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3.3.90.37.02.99 – Limpeza e Conservação demais setores da administração.
	CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
	4 Após a assinatura do contrato e da prestação de garantia contratual referida na Seção XI do Termo de Referência, a Fiscal do Contrato solicitará a Nota de Empenho e encaminhará ao Contratado para que este dê início à execução contratual.
	5 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
	5.1 O valor a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
	5.2 O Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

	6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
	7 O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir do dia ……………………….. (o dia de início será indicado pela Contratante nos termos do item 3.1 do Edital de Pregão Presencial nº 20/2018), podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
	7.1 O prazo de vigência do Contrato se iniciará na data de sua assinatura e se encerrará 90 (noventa) dias após o término do prazo de execução.

	8 Só poderá haver prorrogação se a Contratada tiver prestado regularmente o serviço e se for verificado que a manutenção do Contrato é economicamente vantajosa, em relação à realização de uma nova licitação.
	8.1 A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual..

	9 O contrato não poderá ser prorrogado quando:
	9.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos.
	9.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	9.3 A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação.

	10 Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Contratante, em relação à realização de uma nova licitação.
	11 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
	CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
	12 O valor total do presente contrato é de R$ … (...) e corresponde à soma do preço anual final da Contratada definido na tabela do subitem 12.2 abaixo com o valor estimado referente à previsão de horas extras anuais, conforme definido na Seção III do Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 20/2018).
	12.1 O valor da previsão anual de horas extras é de R$ …... (...) e foi obtido com base no valor/hora para cada posto a partir da planilha de custos e formação de preços da proposta final da Contratada, multiplicado pela quantidade estimada de horas extras definida na Seção III do Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 20/2018).
	12.2 O preço dos serviços contratados exposto na tabela abaixo:

	CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
	13 O prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
	13.1 A Contratada deverá apresentar as faturas mensais até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês da prestação dos serviços, descontando os valores relativos a atrasos e faltas ou acrescendo aqueles referentes a horas extras de seus funcionários.
	13.2 Quando necessário, em virtude de realização de serviços extraordinários, a Contratada deverá emitir notas fiscais distintas, contemplando em uma delas a prestação normal do serviço e na(s) outra(s), se for o caso, o(s) serviço(s) extraordinário(s), conforme cada situação.
	13.3 O recebimento definitivo é a confirmação de que os serviços foram prestados em conformidade com o que foi contratado e que foram cumpridos todos os encargos relativos à execução do contrato.
	13.4 O recebimento definitivo se dará em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, desde que esta seja entregue pelo contratado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao faturado.
	13.5 A Contratada deverá informar o número da Nota de Empenho em sua Nota Fiscal/Fatura.

	14 No caso de eventual atraso no pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se deveria ter sido realizado até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, aplicado proporcionalmente aos dias de atraso.
	15 A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:
	15.1 Cópia da folha de pagamento
	15.2 Cópia da folha ponto ou documento similar.
	15.3 Comprovantes de pagamento da remuneração dos empregados.
	15.4 Certidão negativa de débitos FGTS (CRF).
	15.5 Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF).
	15.6 Certidão negativa de débitos INSS (CND).
	15.7 Comprovante de pagamento do INSS (GPS).
	15.8 Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
	15.9 Cópia da relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP.
	15.10 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal.
	15.11 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual..
	15.12 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e Imobiliários).
	15.13 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440/11.

	16 Bo primeiro mês da prestação dos serviços não deverão ser apresentados os documentos indicados nos subitens 16.3, 16.5, 16.7, 16.8 e 16.9 acima.
	16.1 Todos os documentos cuja apresentação não tenha sido dispensada no primeiro mês dos serviços, conforme item acima, deverão se referir ao mês do serviço faturado.
	16.2 Os documentos dispensados no primeiro mês da execução do serviço deverão se referir ao mês imediatamente anterior ao faturado.
	16.3 Certidões ou documentos com prazo de validade superior a 1 (um) mês serão conferidos mensalmente.

	17 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para recebimento definitivo iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante
	18 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
	19 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
	20 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.
	21 No caso de falha no cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, a Contratante poderá realizar o desconto no valor da Nota Fiscal/Fatura para o pagamento direto aos empregados da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
	22 A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
	23 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, podendo a Contratante deduzir do montante a pagar os valores correspondentes à multa e indenizações devidas pela Contratada, que foram constituídas após procedimento administrativo que lhe tenha sido assegurada a ampla defesa e contraditório.
	CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
	24 A fiscalização dos serviços contratados será realizada por funcionário designado pela gerência do Departamento de Administração Predial – DAP da Contratante.
	24.1 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para o Contratante e nos prazos estabelecidos.

	25 Sem prejuízo da obrigação da Contratada de fiscalizar a frequência e a pontualidade de seu pessoal, o Departamento de Administração Predial da Contratante fará o acompanhamento da frequência dos funcionários da Contratada por meio do sistema interno de ponto eletrônico e encaminhará relatório mensal à Contratada.
	25.1 O relatório mensal será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente pelo fiscal do contrato.

	26 Ao Fiscal do Contrato ficam designadas, sem prejuízo do previsto no Capítulo IV – Da Gestão e Fiscalização dos Contratos, do Ato da Mesa nº. 11/2013, as seguintes atribuições:
	26.1 Solicitar Nota de Empenho ao Departamento Financeiro para que possa ordenar a prestação dos serviços.
	26.2 Verificar se a execução dos serviços ocorre em conformidade com o Contrato.
	26.3 Receber e instruir o funcionário da Contratada nos casos em que sua presença seja necessária à execução dos serviços.
	26.4 Receber os serviços, provisória e definitivamente, após as verificações de adequação da execução do serviço com os termos do presente Termo de Referência, inclusive com relação a valores.
	26.5 Indicar o número do empenho na Nota Fiscal, caso a Contratada não o tenha feito.
	26.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao Gestor do Contrato para as providências cabíveis.

	27 O fiscal do contrato poderá solicitar documentos ou providências junto à Contratada.
	27.1 O fiscal poderá fixar prazo razoável para atendimento das solicitações, nos casos em que não haja prazo específico fixado neste Termo de Referência.

	28 A Gestão do Contrato caberá ao gerente Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou a servidor por ele designado, que receberá relatório dos casos de execução irregular do objeto e conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade, bem como os de renovação do contrato e de repactuação.
	29 A fiscalização de que trata este capítulo não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou dano, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
	CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	30 A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital ficará sujeita às penalidades do Art. 7º da Lei 10.520/2002, bem como às previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
	31 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:
	31.1 Advertência.
	31.2 Multa.
	31.3 Impedimento de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

	32 A penalidade de advertência será aplicada nos casos de falhas leves, nas quais a Contratada não seja reincidente e que não causem prejuízos à Contratante.
	33 As multas podem ser de natureza compensatória ou moratória.
	34 As multas moratórias serão aplicadas quando se verificar atraso injustificado da Contratada ao cumprir suas obrigações e são condutas que podem ensejar sua aplicação as seguintes:
	34.1 Atraso injustificado no início da prestação dos serviços: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado no início da prestação dos serviços, limitada a sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias (5% do valor total do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	34.2 Atraso injustificado no pagamento das verbas trabalhistas (salário, vale-alimentação, vale-transporte, etc) e encargos sociais e previdenciários: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (10% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	34.3 Atraso injustificado na entrega dos uniformes, materiais e equipamentos definidos no Contrato: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	34.4 Atraso injustificado na reposição da quantidade estipulada de funcionários no posto de serviço: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, contadas a cada 2 (duas) horas de atraso injustificado na reposição do posto, limitada a sua aplicação até o máximo de 30 (trinta) horas de vacância no posto (4,5% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	34.5 Atraso injustificado na reposição ou complementação da garantia contratual devida: multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia de atraso injustificado, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (6% do valor mensal do contrato), sem prejuízo de rescisão do contrato.
	34.6 Atraso injustificado na entrega de documentos solicitados ou devidos por força do Contrato ou no descumprimento de outras obrigações fixadas: multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da fatura do mês da ocorrência, por dia atraso, limitada a sua aplicação até o máximo de 20 (vinte) dias (2% do valor mensal do contrato).

	35 Se a empresa se recusar a assinar o contrato, será aplicada multa compensatória correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta final da empresa penalizada.
	36 A aplicação da penalidade de multa não exclui a possibilidade da aplicação das outras penalidades previstas.
	36.1 Quando da aplicação de multas, o valor correspondente será executado pela garantia do contrato.
	36.2 Se o valor da multa ultrapassar o da garantia contratual prestada, a quantia excedente será retida da fatura até que o valor da garantia seja reposto.

	37 São ocorrências que podem ensejar o impedimento de licitar e contratar com o Município de Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, conforme art.7º da Lei 10.520/2002:
	37.1 Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto ou não mantiver a proposta.
	37.2 Se a Contratada falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

	38 Nenhuma penalidade será aplicada ao Contratado sem que lhe seja dada a oportunidade de se defender e apresentar sua versão dos fatos ou suas justificativas, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
	38.1 A Contratada terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa, contados da data de sua notificação.
	38.2 A não apresentação de defesa no prazo designado importará na presunção de veracidade dos fatos imputados pela Administração.

	39 O procedimento para a aplicação de penalidade será instruído pelo Gestor do Contrato e se dará da seguinte maneira:
	39.1 O Fiscal do Contrato enviará relatório ao Gestor, onde indicará as eventuais falhas e circunstâncias e pedirá providências.
	39.2 Autorizado pela Diretoria-Geral, o Gestor do Contrato notificará a Contratada para se defender.
	39.3 Apresentada a defesa, o Gestor encaminhará relatório à Presidência da Câmara Municipal de Londrina que decidirá se aplicará ou não a penalidade e em que medida.
	39.4 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado em cadastro correspondente.

	40 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
	40.1 Os pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

	41 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital, o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei nº 9.784, de 1999.
	42 O prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da notificação para recolhimento do valor.
	42.1 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou outro que venha substituí-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – com aplicação da regra “pro-rata die” para períodos fracionados.

	CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
	43 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
	44 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
	45 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
	CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO CONTRATUAL
	46 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
	47 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
	48 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80, da Lei nº 8.666/93, no que couberem.
	CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
	49 O valor do presente contrato poderá ser recomposto quando ocorrer variação do piso salarial dos funcionários da contratada, decorrente de ato do governo, dissídio coletivo, acordo ou convenção coletiva de trabalho, e na hipótese de alteração da legislação trabalhista, na exata medida da repercussão sobre os itens da planilha de custos afetados direta ou indiretamente pela ocorrência do fato ou ato novo.
	49.1 A solicitação deverá ser imediata e acompanhada de cálculos e documentação comprobatória, inclusive de aumento salarial concedido à categoria profissional, não incidindo correção monetária na demora da solicitação.
	49.2 As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

	50 O preço dos insumos poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses contados do início da vigência contratual, com base na variação do IPC-FIPE, ou outro índice que venha a substituí-lo, conforme as disposições previstas na Lei nº 9069/1995, devendo ser solicitado por pedido escrito pela Contratada acompanhado de planilhas de cálculos e documentação comprobatória e somente será devido a partir da protocolização do pedido, não sendo aplicado retroativamente.
	51 A decisão sobre o pedido de repactuação ou de reajuste deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos, interrompendo-se este prazo se a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos custos.
	51.1 A Contratante deverá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela Contratada.

	52 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:
	52.1 Da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou
	52.2 Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

	53 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
	CLÁUSULA DOZE – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
	54 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
	CLÁUSULA TREZE – DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS
	55 Constituem documentos anexos a este instrumento:
	55.1 O Edital do Pregão Pregão Presencial nº 20/2018 e os anexos que o compõem – principalmente o Termo de Referência (Anexo I do Edital);
	55.2 A proposta final da Contratada e a sua respectiva planilha de custos e formação de preços.

	56 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
	CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO
	57 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
	CLÁUSULA QUINZE – DO FORO
	58 O foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.


