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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº041/2019 

  
 Torna-se público, para o conhecimento dos interessados, que o CONSELHO 

REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ – COREN/PR, Autarquia Federal criada pela Lei 
5.905/73, sediado Rua Prof. João Argemiro Loyola, 74 – Seminário - Curitiba/PR, por meio da 
Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios e do(a) Pregoeiro(a), designado(a) 
Fortunato Coelho Graça Neto, pela Portaria nº 112/2019, de 07 de junho de 2019, realizará 
licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, sendo 
vencedora(s) a(s) licitante(s) que ofertar(em) o MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei 
nº 10.520 (Pregão) de 17 de julho de 2002, Decreto n° 3.555 (Regulamento para a modalidade 
de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns) de 08 de agosto de 
2000, Decreto  nº 5.450 (Pregão Eletrônico) de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.746 
(Promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável) de 05 de junho de 2012, da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 01 (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição 
de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica 
e fundacional) de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03 (Regras de 
Cadastramento SICAF) de 26 de abril de 2018 , da Lei Complementar 123 (Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 
11.488 (Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-estrutura) de 15 de 
junho de 2007, do Decreto 8.538 (Tratamento diferenciado para Microempresa) de 06 de 
outubro de 2015, Lei nº 8.078 (Proteção do Consumidor) de 11 de setembro de 1990, aplicando-
se  subsidiariamente a Lei 8.666 (Lei de Licitações) de 21 de junho de 1993 e às exigências 
estabelecidas neste Edital. 
 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 
anexos.  
 

SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08 / 08 / 2019 - HORÁRIO: 9 HORAS 
DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 08 / 08 / 2019- HORÁRIO: 10 HORAS 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: licitacao@corenpr.gov.br 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo, será observado o horário de 
Brasília (DF). 
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 O presente Edital poderá ser obtido nos sites www.corenpr.gov.br e 
www.comprasgovernamentais.gov.brou ainda, junto à sede do Coren/PR, localizada Rua 
Professor João Argemiro Loyola, 74, Seminário, Curitiba/PR, CEP80.240-530. 

1. DOOBJETO E DO VALOR MÁXIMO 
 

1.1. Este Edital tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva para o elevador instalado na Sede 
deste Conselho, contemplando o fornecimento de toda mão-de-obra, ferramentas e 
equipamentos, de forma a manter os aparelhos em perfeito estado de funcionamento 
e segurança, conforme especificações e condições constantes deste Edital e demais 
Anexos. 

 
1.2. A licitação será realizada em lote único. 

 
1.3. OValor Máximo Mensaladmissível para esta licitação é de R$ 602,46 (seiscentos e 

dois reais e quarenta e seis centavos), e Valor Máximo Anual: R$ 7.229,52 (sete mil 
duzentos e vinte e nove reais e cinqüenta e dois centavos). 

 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
2.1. As despesas para atender a esta licitação correrão por conta do Código de Despesas 

nº 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 – Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 
Imóveis/Instalações 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O credenciamento é o nível básico do registrocadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória do Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

 
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido 
pela infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP – Brasil. 

 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 

 
3.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe 

zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante. 
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3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 
identifique incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados. 

 
3.5.1. A não observância do disposto o subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar deste Pregão empresas interessadas cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 
disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

 
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Para o único lote desta licitação, a participação não será exclusiva às microempresas 
e a empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 49 da Lei Complementar nº 
123 de 14 de dezembro de 2006. 
 

4.3. Apesar do valor, não se aplica os benefícios referidos no caput do artigo 48 da LC 
123/2006 vez que a fabricante do elevador possui filial na cidade de Curitiba e 
demonstrou interesse na participação do certame, acrescido a isto a escassez de 
empresas dispostas a prestarem os serviços necessários, com fornecimento total de 
peças, em elevadores de terceiros. 

 
4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 
4.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

de legislação vigente; 
 
4.4.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
4.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
4.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
4.4.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação. 
 
4.4.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário. 
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4.4.7. Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com 
o objeto deste Pregão. 

 
4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
arts. 42 e 49. 

 
4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas de empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 
certame. 

 
4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
Edital; 

 
4.5.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
4.5.4. Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 
(quatorze) anos, na condição de aprendiz nos termos do artigo 7º, XXXIII, da 
Constituição. 

 
4.5.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº de 16 de setembro de 2009. 
 
4.5.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 

 
4.5.7. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.2136, de 24 de julho de 1991. 

 
 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 
às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5. DA VISTORIA 
 



 

 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 

 

Edital Pregão Eletrônico nº 008/2019 – Coren/PR                                                                                                        Página 5 de 24 
SEDE REGIONAL – CURITIBA/PR 
RUA PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA, 74 | CEP80240-530 
FONE: (41) 3301.8415 
www.corenpr.gov.br | licitacao@corenpr.gov.br 

5.1 A licitantepoderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil 
anterior à data fixada para a abertura da Sessão Pública, com o objetivo de inteirar-se 
das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de 
horário, das 08h00 às 16h00 horas, junto ao Conselho Regional de Enfermagem do 
Paraná – Coren/PR – Curitiba/PR – Fones: (41) 3301-8415/3301-8438. 

5.2 A vistoria será acompanhada por representante do Coren/PR, designado para esse fim, o 
qual visará a declaração comprobatória da vistoria efetuada, que deverá ter sido 
previamente elaborada pela licitante em conformidade com o modelo anexo a este 
Edital. 

5.3 Caso opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, na fase de habilitação, o 
documento contido no Anexo VI – Declaração de Não Vistoria devidamente assinado. 

 
6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

 
6.1. O licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então 
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
 

6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances. 
 

6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente de perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão. 
 

6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas. 

 
6.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos:Valor unitário e total do item; 
 

6.5.1. Valor unitário e total do item. 
 

6.5.2. Descrição detalhada do serviço a ser prestado, contendo informações similares à 
especificação do Termo de Referência. 
 

6.6. Todas as especificações do serviço contidas na proposta vinculam a contratada. 
 

6.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente no fornecimento de bens. 
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6.8. Os preços ofertados tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
6.9. O prazo e validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 
 

6.10. Os licitantes devem respeitar o preço máximo estabelecido nas normas de regência 
de contratações públicas federais quando participarem de licitações públicas. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência. 

 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivoem 
sentido contrário, levado na fase de aceitação. 

 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 
 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) 
Pregoeiro(a) e os licitantes. 

 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento 
e do valor consignado no registro. 

 
 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ou do percentual de desconto. 
 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
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abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

 
7.8. O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 

(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) 
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os 
respectivos lances. 

 
7.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior 

deverão ser desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser 
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão; 

 
7.9.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 
 

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 

7.12. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 

 
7.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (Dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos 
participantes. 

 
7.14. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 

e seus anexos. 
 

7.15. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a). 
O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 

 
7.16. Caso o licitante não apresente, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 
ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 
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7.17. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 

previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens fornecidos; 

 
7.17.1. Por empresas brasileiras; 
 
7.17.2. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 
 
7.17.3. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social 
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

 
7.18. Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de 

desempate. 
 

7.19. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido 
melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

 
7.20. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelo 

demais licitantes. 
 

7.21. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
8.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

 
8.2 Será desclassificada a proposta ou lance vencedor com valor superior ao preço máximo 

fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 
8.3 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no artigo 176 da Instrução Normativa RFB nº 
971, de 2009, em razão do disposto no artigo 184, inciso V, sob pena de 
desclassificação. 

 
8.4 Considera-se inexequível a proposta que apresentar preços globais ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
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salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio, para os quais ele renuncie a parcela 
ou à totalidade da remuneração. 

 
8.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, 
sob pena de não aceitação. 

 
8.5.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

 
8.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e assim, sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 
 
8.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 
8.8.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.8.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
 

8.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes do Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previstos 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, 
se for o caso. 

 
8.10 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 
 
8.11 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 

poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em 
prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

8.12 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
aoConselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, Coordenação de 
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Licitação, Contratos e Convênios, situado na Rua Professor João Argemiro Loyola, 74 –2 
andar - Seminário – Curitiba - PR – CEP 80.240-530 

 
9. DA HABILITAÇÃO 

 
9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

 
 9.1.1 SICAF; 
 

9.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 
9.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 
9.1.4 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrando de Condenações por Ilícitos 

Administrativos – CADICONJ, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 

9.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que 
prevê sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
9.1.5.1 Caso conste na consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
9.1.5.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
 
9.1.5.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 
 

9.1.6 Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

 
9.1.7 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
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ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123 de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

 
9.2 Não ocorrendo inabilitação, o(a) Pregoeiro(a) consultará o Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos 
artigos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3 de 2018. 

 
9.2.1 O interessado, para efeito de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 3, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 
condições exigidas no cadastramento SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 
prevista para recebimento das propostas; 

 
9.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF. 

 
9.4 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio 

oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 
convocado a encaminhar, no prazo de até 03 (três) horas, documento válido que 
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação. 

 
9.4.1 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do 
artigo 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 

9.5 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação 
relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como a 
Qualificação Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante. 

 
9.6 Habilitação Jurídica: 
 

9.6.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

9.6.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 

9.6.3 Inscrição no ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
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9.6.4 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica. 

 
9.6.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
9.6.6 Documentos que dão poderes ao representante legal da empresa para assinar o 

termo de contrato, se for o caso, procuração com assinatura reconhecida em 
cartório e cópia do documento pessoal com foto. 

 
9.7 Da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista: 
 

9.7.1 Certidão Negativa de Débito (CND) Conjunta de Débitos relativos a Tributos 
Federais e a Dívida Ativa da União; e de Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de terceiros INSS fornecida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; 

 
9.7.2 Certificado de Regularidade de Situação – CRS, relativo ao FGTS, emitido 

pela Caixa Econômica Federal; 
 
9.7.3 CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Emitida pelo Poder 

Judiciário – Justiça do Trabalho. 
 

9.7.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede da 
empresa licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
9.7.5 As Certidões Negativas de Débitos junto ao INSS, FGTS, Dívida Ativa da União, 

Dívida Ativa do Estado e Dívida Ativa do Município poderão ser substituídas pela 
apresentação do SICAF. 

 
9.7.6 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria 
certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 01 (um) ano contados da 
data da sua apresentação; 

 
9.7.7 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
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9.7.8 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional  equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade; 

 
9.7.9 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 

balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 
inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

 
9.8 Da habilitação Técnica: 

 
9.8.1 A CONTRATADA deverá comprovar sua qualificação técnica mediante 

apresentação de documentos. 
 

9.8.2 Documentação relativa à capacidade técnico-profissional: 

a) Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU da região 
pertinente, em nome do responsável técnico devidamente registrado no CREA 
ou CAU, com habilitação em Engenharia elétrica/eletrônica ou 
mecânica/mecatrônica, conforme art. 59 da Lei nº 5.194/66, e que contemple ao 
menos uma Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa à execução 
de serviços de características semelhantes aos deste Termo de Referência, 
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância técnica e valor 
significativo do objeto; 
 
- São considerados serviços de características semelhantes, a 

responsabilidade técnica por serviços de manutenção preventiva e corretiva 
em no mínimo 1 (um) elevador, em edificação não-residencial, com no 
mínimo 5 (cinco) pavimentos atendidos, com fornecimento de mão-de-obra e 
de todo o material, peças e ferramentas necessárias; 

 
- A ART utilizada para comprovar a execução dos serviços, constantes da CAT 

apresentada, deverá corresponder a um período mínimo de 1 (um) ano de 
prestação de serviço, em conformidade com a IN SLTI 02/2008; 

 
- Não será aceito o somatório de atestados (ART’s) para comprovação da 

capacidade técnico-profissional, considerando que a parcela de maior 
relevância técnica e valor significativo constituem o próprio conjunto de 
serviços licitados; 

 
b) A comprovação de vínculo do Responsável Técnico deverá ser feita por meio de 

cópias das Carteiras de Trabalho ou fichas de Registro de Empregado que 
comprove a condição de que pertence ao quadro da CONTRATADA, ou 
contrato/estatuto social que demonstre a condição de sócio do profissional, ou 
por meio de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido 
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pela legislação civil comum, ou, ainda, da Declaração de Compromisso de 
Contratação Futura do profissional, acompanhada da anuência deste; 

 
- No caso de Compromisso de Contratação Futura será exigido, no ato da 

assinatura do Contrato, a comprovação de efetivação do vinculo profissional, 
bem como o comprovante de registro e anotação junto ao CREA-PR/CAU-PR 
do profissional Responsável Técnico da empresa; 

 
- O profissional indicado pela CONTRATADA para fins de comprovação de 

capacitação técnico-profissional deverá participar efetivamente da execução 
dos serviços objeto da Licitação, admitindo-se sua substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
pela CONTRATANTE, conforme determina em seu art. 30, §10 a Lei nº 
8.666/93. Considera-se profissional com experiência equivalente ou superior 
o profissional que detiver as qualificações mínimas exigidas neste item e 
respectivos subitens; 

 
- No caso de o profissional não ser registrado ou inscrito no CREA-PR/CAU-

PR, deverá ser providenciado o respectivo visto deste Órgão regional, por 
ocasião da assinatura do Contrato. 

 
c) A declaração da LICITANTE, assinada pelo Responsável Legal da empresa, de 

que, sendo vencedora da Licitação, em até 10 (dez) dias corridos após a 
assinatura do Contrato, apresentará à CONTRATANTE uma cópia autenticada 
da documentação que comprove o registro e a quitação, junto ao CREA-PR, da 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou junto ao CAU-PR do 
respectivo Registro de Responsabilidade Técnica – RRT (art. 1º da Lei nº 
6.496/77), emitida em nome do Responsável Técnico; 
 

d) Registro ou a Inscrição da LICITANTE na entidade profissional competente 
(CREA/CAU), em plena validade, comprovando estar apta ao desempenho das 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da presente Licitação, 
conforme art. 59 da Lei nº 5.194/66. 
 
- No caso de a LICITANTE não ser registrada ou inscrita no CREA-PR ou no 

CAU-PR, deverá ser providenciado o respectivo visto deste Órgão regional 
por ocasião da assinatura do Contrato 

 
e) No mínimo 1 (um) Atestado (declaração) de Capacidade Técnica fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que faça explicita menção à 
LICITANTE como executora dos serviços, comprovando a sua aptidão na 
prestação de serviços pertinentes e compatíveis, em características, quantidades 
e prazos, com o objeto deste Termo de Referência, contemplando ao menos os 
seguintes dados: 
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- Comprovação de que a LICITANTE tenha prestado, de forma satisfatória e 

em edificações não residenciais, serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em um elevador com no mínimo 5 (cinco) pavimentos atendidos, 
com fornecimento de mão-de-obra e de todo o material, peças e ferramentas 
necessárias; 

 
- Serão aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional a CAT 

acompanhada das respectivas ART’s em que conste menção à própria 
LICITANTE como prestadora de serviços, desde que as informações 
constantes desses documentos permitam aferir a 
similaridade/compatibilidade dos serviços com os parâmetros mínimos 
estipulados por este item; 

 
- O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar que a LICITANTE tenha executado 

serviços compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) 
anos, até a data de abertura da sessão pública da licitação; 

 
- Para a comprovação de experiência mínima de 1 (um) ano será aceito o 

somatório de atestados desde que: 
 

• Os mesmos contemplem execuções em períodos distintos (períodos 
concomitantes serão computados uma única vez) e tenham sido 
expedidos após a conclusão dos contratos ou decorrido, pelo menos, 
um ano do inicio de sua execução, exceto se firmado para ser 
executado em prazo inferior; 
 

• Cada Atestado (declaração/ART) comprove a execução de serviços 
com as características mínimas exigidas; 

 
- A fim de comprovar os requisitos exigidos, a licitante, caso julgue necessário, 

poderá encaminhar juntamente com o(s) respectivo(s) atestado(s) Ordens de 
Serviços (devidamente assinadas), Notas Fiscais/Faturas ou outros 
documentos equivalentes os quais também poderão ser requeridos por meio 
de diligência; 

 
- Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a 

serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária 
da LICITANTE, especificadas no contrato social vigente, registrado na junta 
comercial competente, bem como no cadastro de Pessoas Jurídicas da 
Receita Federal do Brasil – RFB. 

 
- A LICITANTE, caso a área técnica entenda necessário, deverá disponibilizar 

todas as informações essenciais à comprovação da legitimidade dos 
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atestados, à ratificação das informações neles incertas ou do efetivo 
atendimento aos requisitos técnicos exigidos, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e os 
respectivos termos aditivos, notas fiscais/faturas, notas de empenho, 
endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os 
serviços, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser 
requeridas mediante diligência; 

 
f) Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de 

que apresentarão, no ato da assinatura do Contrato, os documentos que 
indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, 
suficientes e disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como de 
que disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme previsto no art. 30, inc. II da 
Lei 8.666/93; 
 

g) Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de 
que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá em Curitiba – PR 
sede, filial ou representação dotada de infraestrutura administrativa e técnica 
adequadas, com recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para 
a prestação dos serviços contratados, a ser comprovada no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias contados da assinatura do Contrato; 

 
h) Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de 

que, sendo vencedora da Licitação, se responsabilizará por quaisquer danos 
causados por seus empregados à União e servidores da CONTRATANTE, dentro 
da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como pelo 
desaparecimento de bens da União e de terceiros, seja por omissão ou 
negligência de seus empregados; 

 
- Os currículos dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços poderão 

ser requisitados a qualquer tempo pela CONTRATANTE para análise de 
conformidade. 

 
9.9 Da qualificação econômico-financeira: 

 
9.9.1 A LICITANTE deverá apresentar para a comprovação da qualificação 

econômico-financeira, dentre outros, os seguintes documentos: 
 
a) Balanço e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, 

que demonstrem resultados superiores a 1 (um) para os índices de Liquidez 
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e a Solvência Geral (SG). 
 

b) Comprovação de patrimônio liquido de 10% (dez por cento) do valor 
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estimado da contratação, quando o resultado de qualquer um dos índices for 
igual ou menor do que 1 (um), por meio da apresentação do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

 
c) O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração 

Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à 
Receita Federal, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo 
gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED). 

 
9.9.2 A fase de habilitação consistirá, também, na consulta on-line ao Sistema 

Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF e/ou às certidões 
respectivas, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 
CEIS do Portal da Transparência, ao Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ 
(Conselho Nacional de Justiça) e Certidão Negativa (ou positiva com efeito 
de negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT) e Certidão Negativa de 
Inidôneos do TCU. 

 
9.9.3 Para fins de habilitação, caso a certidão ainda não esteja contemplada no 

SIACF, será considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento 
do Tribunal Superior do Trabalho – TST, ratificada pela orientação do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG. 

 
9.9.4 Além da documentação anteriormente listada, as licitantes deverão 

observar as demais exigências correlatas à fase de habilitação, porventura 
definidas no Instrumento Convocatório. 

 
10 DO RECURSO 
 
10.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, durante o 

qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 
sistema, manifestar sua intenção de recurso.  

 
10.2 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto 

ao licitante vencedor.  
 

10.3 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema, quando ausente de motivação. 

 
10.4 O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 

em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, 
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desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, 
que começará a correr do término do prazo do recorrente. 

 
10.5 Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, ficam os autos 

franqueados aos interessados.  
 

10.6 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 
apreciados pela autoridade competente.  

 
10.7 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

11.1 O objeto deste Pregão será adjudicado por Menor Preço Global por Lote. 
 

11.2 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que 
não houver recurso.  

 
11.3 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 

ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro ou, 
quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 
11.4 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinaro Contrato. 
 
11.4.1 O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual 

período, quando solicitado pela Proponente Adjudicatária durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e de força maior, expressamente 
aceito pelo Coren/PR. 

 
12 DA CONTRATAÇÃO 
 

12.1 As obrigações desta Licitação a serem firmadas entre o Coren/PR e a empresa 
vencedora, serão formalizadas através de Contrato com validade de 12 (doze) meses, 
prorrogável por igual período até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

12.2 As obrigações formalizadas no Contrato observarão as condições estabelecidas neste 
Edital, e na legislação vigente. 

 
12.3 Na assinatura doContrato poderá ser exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela Proponente 
Adjudicatária durante toda sua vigência. 
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12.4 O Coren/PR poderá, quando a Proponente Adjudicatária não fizer a comprovação 

referida no item 12.3 ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato no 
prazo e condições estabelecidas no item 12.5, convocar as Licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para, após feita a negociação e comprovados os requisitos 
habilitatórios, assinar o Contrato, sem prejuízo das multas previstas em Edital e das 
demais cominações legais. 

 
12.5 A critério do Coren/PR, a Proponente Adjudicatária poderá ser convocada para a 

assinatura de Contrato, conforme Minuta (Anexo VII), a Proponente Adjudicatária deverá 
adotar os seguintes procedimentos:  

 
12.5.1 Enviar representante legal ao Setor de Licitação, Contratos e Convênios do 

Coren/PR, situado na Sede Regional em Curitiba/PR, onde este deverá assinar o 
Contrato e os documentos que dele fizerem parte integrante; 

 
12.5.2 No caso de retirada/remessa do Contrato para assinatura, principalmente quando 

se tratar de empresa de outra cidade que não as da Grande Curitiba, o 
Contratado e toda a documentação deverão ser devolvidas, devidamente 
assinadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da retirada ou da 
data do Aviso de Recebimento (A.R.), ou da confirmação de recebimento por e-

mail com anexo dos documentos. 
 

12.6 O inteiro teor do Contrato a ser oportunamente firmado encontra-se definido em 
MINUTA, constantes do Anexo VII. 

 
12.6.1 Poderá ser acrescentada ao Contrato a ser assinado qualquer vantagem 

apresentada pela Proponente Adjudicatária em sua proposta, desde que seja 
pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

 
12.7 Farão parte do Contrato, independentemente de transcrição, todas as condições 

constantes do presente Edital e seus Anexos e a proposta apresentada pela Proponente 
Adjudicatária. 

 

12.8 As demais disposições relativas à contratação encontram-se disciplinadas no Termo de 
Referência (Anexo I). 

 
13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

13.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da 
Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 
demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da 
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contratação, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato (art. 78 da Lei 8.666, de 
1993), a Contratada que:  

a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa;  

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

e) Não mantiver a proposta;  

f) Cometer fraude fiscal;  

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

 
13.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances.  

13.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções:  

13.3.1 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante;  

13.3.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;  

13.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

13.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 
Lei nº 9.784, de 1999.  

13.6 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. 

 
14 DA FISCALIZAÇÃO 
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14.1 A fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida por servidor 
nomeado pelo Contratante, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 

 
14.2 Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os itens 

fornecidos em desacordo com o estabelecido no presente Termo de Referência. 
 
14.3 A fiscalização exercida pelo Gestor do Contratante não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução dos itens deste 
Termo de Referência. 

 
15 DO PAGAMENTO 
 

15.1 Os pagamentos serão efetuados através de Depósito Bancário ou Boleto Bancário em 
favor da empresa licitante contratada, em até 15 (quinze) dias, após o atesto das Notas 
Fiscais e faturas, pelo fiscal do Contrato. 

 
15.2 Os pagamentos ficarão condicionados ao aceite técnico de cada serviço comprovado e 

seguindo os procedimentos internos do Coren/PR. 
 

15.3 A empresa licitante contratada deverá manter durante toda a vigência do contrato em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 
16 INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
 

16.1 Os pedidos de esclarecimentos sobre este procedimento licitatório devem ser enviados 
ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@corenpr.gov.br. 

 
16.2 Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer impugnação 

deverá ser protocolizada até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@corenpr.gov.br. 

 
16.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de 

Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de vinte e quatro (24) horas. 
 

16.4 Acolhida a impugnação aos termos deste Edital, designar-se-á nova data para a 
realização da sessão pública, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas. 
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16.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas 
no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, no campo “mensagens”, 
no link correspondente a este edital, para conhecimento das licitantes e da sociedade em 
geral, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para obtenção das 
informações prestadas. 

 
16.6 No campo “Mensagens” serão disponibilizadas, além das respostas, todas as 

informações que o pregoeiro julgar importantes, razão pela qual as empresas interessadas 
deverão consultá-lo com relativa frequência. 

 
17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência (Anexo I), e Minuta do Contrato (Anexo VII). 
 
18 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 A licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, visando à 
observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração, devendo ser desconsiderado o excesso de formalismo 
sanável, por qualquer forma, que venha a prejudicar o interesse público. 

 
18.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de relevante interesse público, 

decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes 
para justificar sua revogação, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. 

 
18.3 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 no ato da 
sessão pública (art. 43, parágrafo 3º da Lei 8666/93); 

 
18.4 A empresa licitante deverá examinar todas as instruções, anexos e especificações 

contidas no presente Edital de Licitação – Pregão Eletrônico n° 008/2019. A falta no 
fornecimento de informações exigidas, bem como a apresentação de documentos e 
propostas que não atendam substancialmente a este Edital, será de responsabilidade da 
empresa licitante e resultará na sua inabilitação ou desclassificação. 

 
18.5 A qualquer tempo antes da data limite para apresentação dos documentos e propostas, o 

COREN/PR pode, por qualquer motivo, por sua própria iniciativa ou em resposta a alguma 
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indagação feita por qualquer empresa, modificar o Edital e seus Anexos, restabelecendo o 
prazo previamente fixado para a abertura do Pregão, desde que implique em alteração 
significativa nos documentos ou propostas. 

 
18.6 A simples apresentação da proposta implica a integral e irretratável aceitação dos termos e 

condições estabelecidas neste Edital, bem como pleno conhecimento das condições de 
fornecimento. 

 
18.7 O COREN/PR poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro, até o ato da assinatura 

do Termo de Contrato, inabilitar ou desclassificar qualquer empresa licitante, sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis, sem que a esta caiba o direito de reclamar qualquer 
indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento qualquer fato ou 
circunstância que desabone a sua idoneidade, capacidade financeira ou técnica. 

 
18.8 Se no dia previsto para a abertura deste Pregão Eletrônico, não houver expediente no 

COREN/PR, o mesmo será aberto no primeiro dia útil de expediente que se seguir, 
obedecendo ao horário. 

 
18.9 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação 

vigente. 
 
18.10 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 no COREN/PR; 

 
18.11 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do 
futuro contrato; 

 
18.12 Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem 
dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação. 

 
18.13 Constituem Anexos do presente edital: 
 

ANEXO I  Termo de Referência 

ANEXO II Plano de Manutenção Preventiva do Elevador 

ANEXO III Relatório para Manutenção Corretiva 

ANEXO IV Modelo de Boletim de Visita 

ANEXO V Declaração de Vistoria 

ANEXO VI Declaração de Não Vistoria 



 

 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 

 

Edital Pregão Eletrônico nº 008/2019 – Coren/PR                                                                                                        Página 24 de 24 
SEDE REGIONAL – CURITIBA/PR 
RUA PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA, 74 | CEP80240-530 
FONE: (41) 3301.8415 
www.corenpr.gov.br | licitacao@corenpr.gov.br 

ANEXO VII Minuta do Contrato 

 
Curitiba, 10 de junho de 2019 

 
 

Adriane Gomes de Moraes Lima 
Coordenadora de Licitações, 

Contratos e Convênios 
Coren/PR 

 
APROVADO E AUTORIZADO: 

 
Simone Aparecida Peruzzo 

Presidente 
Coren/PR 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO ELETRÔNICO 008/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº041/2019 

DO OBJETO 

Este Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e assistência 
técnica, com fornecimento de peças, componentes e outros materiais, novos e 
originais para o elevador instalado na Sede deste Conselho – Rua Professor João 
Argemiro Loyola, 74 – Seminário – Curitiba - PR, contemplando o fornecimento de 
toda mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, material de reposição e de consumo, 
ou quaisquer outros necessários à operação de forma a manter os aparelhos em 
perfeito estado de funcionamento e segurança, sem ônus adicional para o Coren/PR, 
conforme especificações e condições constantes deste Termo de Referência e demais 
Anexos. 

1. DA JUSTIFICATIVA E DO FUNDAMENTO LEGAL 

O serviço de manutenção do elevador instalado nas dependências deste Conselho é 
indispensável para manter a segurança e o bom funcionamento das atividades 
desenvolvidas. Possui a característica de serviço continuado de engenharia, pois se 
constitui em uma necessidade permanente da Administração Pública, não podendo ser 
paralisado, sob pena de prejuízo ao trânsito de funcionários e ao desenvolvimento das 
atividades fins do Órgão Público. O caráter continuado também se manifesta pelo fato 
de que o serviço de manutenção de elevador não é passível de divisão ou 
segmentação ao longo do tempo, e sim posto à disposição de forma permanente, em 
regime de sobreaviso ou prontidão. 

A contratação será efetivada mediante a utilização do critério de julgamento de “Menor 
Valor Global”, visando viabilizar o adequado gerenciamento dos fornecimentos e da 
prestação dos serviços e evitar o desperdício de recursos, afastando riscos de 
eventuais prejuízos à administração e/ou comprometimento da qualidade do produto 
final. 

O serviço de manutenção de elevador pode ser enquadrado na categoria de serviços 
de engenharia comum, para fins do disposto no art. 4º do Decreto 5.450 de 31 de maio 
de 2005, pois os seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 
definidos pelo Edital por meio de especificações usuais no mercado. O serviço de 
manutenção preventiva e corretiva pode ser descrito por especificações gerais, por 
meio de planos de manutenção recomendados pelo fabricante, de conhecimento 
público, sem prejuízo da qualidade do que se pretende contratar. Por fim, o serviço 
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possui características padronizadas e se encontra disponível, a qualquer tempo, num 
mercado próprio. 

Como se trata de atividade meio e não há funcionário no quadro de pessoaldeste 
Conselho para desempenhar o mencionado serviço, torna-se necessária a contratação 
do serviço na forma preconizada pelo Decreto nº 2.271 de sete de julho de 1997. O 
serviço a ser contratado não exige dedicação exclusiva de mão-de-obra dos 
trabalhadores da contratada, pois a manutenção de elevadores possui um plano de 
manutenção semirrígido com rotinas e periodicidade bem definidas, sendo 
desnecessária a presença contínua de um técnico especializado nas dependências 
onde se localiza o elevador. Desta forma, a contratada será a responsável por prover 
todos os meios necessários à perfeita execução dos serviços de manutenção. 

A contratação ora tratada também será regida, no que couber, pelas disposições 
insertas na Instrução Normativa SLTI/MP nº 02 de trinta de abril de 2008 e suas 
alterações (IN SLTI/MP nº 03 de 16/10/2009, IN SLTI/MP nº 04 de 11/11/2009, IN 
SLTI/MP nº 5 de 18/12/2009, IN SLTI/MP nº 06 de 23/12/2013, e nas demais 
disposições a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

Adicionalmente, ainda serão aplicáveis à contratação do objeto do presente Termo de 
Referência às regras dispostas na Lei nº 10.520/2002; no Decreto nº 3.555/2000 e 
alterações posteriores; no Decreto 5.450/2005; na Lei Complementar nº 123/2006; no 
Decreto nº 8.538/2015; no Decreto nº 7.983/2013; e subsidiariamente as normas da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

Com o uso intensivo do elevador, torna-se imprescindível a manutenção preventiva e 
corretiva, bem como o fornecimento de peças e acessórios originais. O serviço 
deverá ser executado por empresa que disponha de mão de obra especializada, e 
equipamentos específicos, visando a realização de um trabalho seguro, confiável e 
que atenda prontamente às necessidades oriundas do ritmo de trabalho a que os 
elevadores são submetidos. 

O fornecimento de peças pela CONTRATADA faz-se em decorrência da inexistência 
das mesmas neste Conselho e da urgência em adquiri-las na ocorrência de defeitos. A 
exigência de peças originais faz-se em consonância com os artigos 12 e 15 da Lei 
8.666/93 e por questões de segurança, maior precisão, durabilidade e melhor controle 
de qualidade, forma pela qual o interesse público será atendido satisfatoriamente. A 
aquisição de peças e componentes de marca diversa dos equipamentos a que se 
destinam pode exigir adequações e adaptações na configuração original do fabricante, 
ocasionando danos aos equipamentos e comprometendo a segurança dos usuários. 

2. DO PREÇO (VALOR MÁXIMO ADMITIDO) 
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R$ 602,46(Seiscentos e dois reais e quarenta e dois centavos) mensais, 
perfazendo o VALOR GLOBAL ANUAL de R$7.229,52 (Sete mil, duzentos e vinte e 
nove reais e cinquenta e dois centavos). 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 – Manutenção e conservação de bens móveis e 
imóveis/instalações. 

4. DO ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Os serviços a serem executados compreendem: assistência técnica, fornecimento de 
mão-de-obra, ferramentas, peças, materiais de reposição e de consumo, ou quaisquer 
outros necessários à realização da manutenção preventiva e corretiva do seguinte 
elevador: 

Fabricante: Atlas Schindler 

Quantidade: 1 

Tipo: Passageiro 

Paradas: 5 

Capacidade: 600 kg 

Velocidade: 60 m/min 

Alimentação: 220 volts 60 Hz 

Motor: Corrente contínua 

Portas: Abertura lateral 

5. DAS NORMAS TÉCNICAS 
 

Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão 
obedecer rigorosamente aos manuais e normas técnicas dos fabricantes, ficando 
responsável por quaisquer prejuízos causados aos equipamentos: 
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• ABNT NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de 
segurança para construção einstalação; 

• ABNT NBR 15.597:2010 - Requisitos de segurança para a construção e 
instalação de elevadores - Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da 
segurança dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de 
passageiros ecargas; 

• ABNT NBR 16083:2012 - Manutenção de elevadores, escadas rolantes e 
esteiras rolantes -Requisitos para instruções demanutenção; 

• ABNT NBR 12892:2009 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito à pessoa 
com mobilidade reduzida - Requisitos de segurança para construção 
einstalação; 

• ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de 
segurança para construção e instalação - Requisitos particulares para a 
acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas comdeficiência; 

• ABNT NBR 14364:1999 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de 
elevadores e escadas rolantes –Qualificação; 

• ABNT NBR 5665:1983 Versão Corrigida:1987 - Cálculo do tráfego nos 
elevadores; 

• NORMA NBR 15597/2008 – Desde 19 de setembro de 2008, entrou em vigor a 
NBR 15597, que estabelece novas regras nacionais de segurança para 
elevadores. A norma, editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(A.B.N.T.) prevê itens relacionados à segurança de quem fará a manutenção 
nos equipamentos além dos usuários; 

• Às normas do Corpo de Bombeiros Militar do PR–CBMPR; 

• Aos regulamentos emitidos pelo Ministério do Trabalho eEmprego; 

• Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, 
uso, transporte e armazenagem dosprodutos; 

• NBR IEC 62271-102 – Seccionadores e Chaves deAterramento; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de BaixaTensão; 

• NBR IEC 60439-1- Conjuntos de Manobra e Controle em Baixa Tensão; 
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• NBR 9050 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos 
Urbanos; 

• À Portaria 2.296, de 23 de julho de 1997, e atualizações – Estabelece as 
Práticas de Projetos e Construção e Manutenção de Edifícios Públicos 
Federais, a cargo dos órgãos e entidades integrantes do SISG (Sistema de 
Serviços Gerais da Administração Federal); 

• À Resolução 307, de 05 de julho de 2002, doCONAMA. 

6. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA assumirá prontamente a manutenção preventiva e corretiva do 
elevador, pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do 
instrumento legal, passível de prorrogação por igual período até o limite de 60 
(sessenta) meses. 

A equipe técnica da CONTRATADA deverá contar com profissionais qualificados, 
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades 
indispensáveis à execução dos serviços. 

Caberá à CONTRATADA o fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção 
individual – EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de 
segurança em vigor. 

A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer 
membro da equipe técnica da CONTRATADA, quando julgar necessário à boa 
execução dos serviços contratados. 

A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do contrato, um 
Engenheiro Preposto, o qual será também o Responsável Técnico pelos serviços, com 
fins de representá-la técnica e administrativamente, sempre que necessário, devendo 
indicá-lo mediante declaração específica, na qual constarão todos os dados 
necessários, tais como nome completo, número de identidade e do CPF, endereço, 
telefone comercial e celular, dados relacionados à sua qualificação profissional, 
comprovante de inscrição no CREA ou CAU, entre outros que se fizerem necessários. 
Devendo ainda observar às seguintes disposições: 

a) Admitir-se-á substituição do Engenheiro Preposto/Responsável Técnico por 
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
CONTRATANTE, conforme determina em seu art. 30, § 10, a Lei n.º 8.666/93. 
Considera-se profissional com experiência equivalente ou superior o profissional 
que detiver as qualificações mínimas exigidas; 
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b) A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura 

do contrato, o comprovante de registro e quitaçãodo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA/PR ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU/PR, de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos serviços 
objeto do presente Termo de Referência, em nome do Engenheiro Responsável 
Técnico, devidamente qualificado para esse fim, pertencente ao seu quadro 
técnico. Tal dispositivo se faz em consonância com Art. 1º da Lei 6.496/77 e Art. 3º 
da Resolução n.º 307/86 do CONFEA, que dispõem que todo contrato, escrito ou 
verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais 
referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia ficam sujeitos à Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART); 
 

c) O Engenheiro Preposto/Responsável Técnico deverá fazer-se presente no local de 
execução dos serviços sempre que necessário para a devida orientação à equipe 
executora, ou caso solicitado pela Fiscalização; 
 

d) A CONTRATADA deverá instruir seu Engenheiro Preposto/Responsável Técnico 
quanto à necessidade de atender prontamente a quaisquer solicitações do 
CONTRATANTE, do Fiscal do Contrato ou de seu substituto, acatando 
imediatamente as determinações, instruções e orientações destes, inclusive quanto 
ao cumprimento das normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e 
devendo, ainda, tomar todas as providências pertinentes para que sejam corrigidas 
quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados. 

A CONTRATADA cuidará para que toda a área sob sua responsabilidade (casa de 
máquinas e outras) permaneça sempre limpa e organizada. 

Os materiais e/ou peças a serem empregadas devem ser de primeiro uso e 
genuínas do respectivo fabricante, sendo que a FISCALIZAÇÃO poderá recusar 
aplicação de substitutos que julgar não convenientes à manutenção de desempenho 
ou vida útil do equipamento. 

Em cada visita realizada pela CONTRATADA, tanto para manutenção preventiva 
quanto para corretiva, deverá ser elaborado um Boletim de Visita, cujo modelo consta 
no Anexo IV – Modelo de Boletim de Visitado Edital, contendo as informações 
pertinentes a cada caso. Tais informações incluem o número do elevador; defeito 
apresentado; serviço realizado; nome do técnico responsável pelo serviço; horário de 
abertura do chamado; horário de chegada; horário de saída; relação das peças 
substituídas se for o caso. Esse boletim deverá ser assinado pela FISCALIZAÇÂO por 
ocasião da visita e compor a documentação que acompanha a fatura mensal dos 
serviços da CONTRATADA. No momento da visita, uma cópia do boletim será 
repassada à FISCALIZAÇÂO para controle interno. 
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O Plano de Manutenção Preventiva – Anexo II do Edital estabelece um mínimo de 
serviços a serem executados mensalmente e obrigatoriamente conforme 
recomendação do fabricante. Os procedimentos e as rotinas mínimas de manutenção 
preventiva recomendadas para o elevador instalado no edifício deste Conselho em 
Curitiba – PR estãoelencadas no Anexo II do Edital. Este documento tem o intuito de 
auxiliar a empresa vencedora em seu planejamento e poderá ser substituído por 
equivalente de uso da mesma. 

A Manutenção Preventiva deverá ser executada em datas agendadas com a 
FISCALIZAÇÃO, obedecendo aos locais e horários fixados por este Termo de 
Referência. 

Tal agendamento deverá ser formalizado por meio de ofício e/ou mensagem eletrônica 
enviada com no mínimo 5 dias de antecedência. 

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO quaisquer procedimentos e/ou 
rotinas que por ventura venham a complementar aquelas estabelecidas no Anexo II. 

A manutenção corretiva será executada sempre que houver necessidade de consertos 
e reparos para restaurar o perfeito funcionamento dos elevadores, ou quando 
requerido pela FISCALIZAÇÂO. 

O prazo para prestação dos serviços são os seguintes: 

a) Em casos de falha do equipamento com pessoas presas na cabine, independente 
do dia e do horário, o prazo máximo para atendimento, após o chamado por 
telefone e registro viae-mail, é de até 30 (trinta)minutos, sem ônus adicionais para o 
Conselho; 

a. Após a liberação dos passageiros presos, a CONTRATADA avaliará a 
necessidade de reparos ou outros serviços para que o mesmo volte ao 
funcionamento. 

b) Nos demais casos, o prazo máximo de atendimento deverá ser de 2 (duas) horas, 
contadas a partir da comunicação do problema. O prazo de 2 (duas) horas será 
contado dentro do horário de funcionamento normal do Conselho, ou seja, em dias 
úteis entre 8:00h e 17:00h, interrompendo-se a contagem às 17:00h de um dia e 
reiniciando às 8:00h do diaútil seguinte; 

c) Em qualquer dos casos, a CONTRATADA fica obrigada a colocar o elevador em 
perfeito estado de funcionamento no prazo máximo de 04 (quatro) horas, contado a 
partir da abertura do chamado por telefone ou e-mail. O prazo de 4 (quatro) horas 
será contado dentro do horário de funcionamento normal do Conselho, ou seja, em 
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dias úteis entre 8:00h e 17:00h, interrompendo-se a contagem às 17:00h de um dia 
e reiniciando às 8:00h do diaútil seguinte; 

d) A critério da Fiscalização, o prazo definido na letra “c” poderá ser estendido por até 
5 (cinco) dias úteis, mediante apresentação de justificativa – encaminhada em até 
24 (vinte e quatro) horas após a realização do chamado - acompanhada de relatório 
técnico detalhado assinado pelo responsável técnico pelos serviços; 

e) Decorridos os prazos descritos neste subitem, sem o atendimento devido, fica o 
CONTRATANTE autorizado a realizar um desconto proporcional ao total de dias em 
que o elevador permaneceu parado, quando do pagamento efetuado mensalmente 
da prestação de serviço, sem prejuízo às demais sanções aplicáveis. 

A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO lista atualizada dos profissionais 
que atenderão ao Conselho em fins de semana e feriados nos casos de falha no 
sistema que caracterize situação emergencial, bem como fornecer adesivo, com os 
respectivos contatos de emergência, a ser colado na parte interna do elevador. 

6. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Para execução dos serviços de manutenção preventiva, os participantes deverão 
considerar em suas propostas, além da mão-de-obra, equipamentos e ferramentas,o 
fornecimento de peças e de qualquer outro material que possa vir a ser utilizado no 
decorrer da execução dos serviços, sem que isto resulte em ônus adicionais para o 
Coren/PR. 

7. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Os serviços de manutenção corretiva deverão ser prestados também com todo o 
fornecimento de peças, ferramentas e quaisquer equipamentos que venham a ser 
necessários à correta prestação dos serviços, sem que isto gere ônus adicionais ao 
Conselho. 

8. DO LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados no edifício sede do Conselho Regional de Enfermagem 
do Paraná, localizado na Rua João Argemiro Loyola, nº 74, Bairro Seminário, Curitiba 
– Paraná, preferencialmente de segunda a sexta-feira entre as 08:00 e as 17:00. 

A critério do CONTRATANTE e de acordo com as especificidades de cada intervenção, 
os serviços poderão ser realizados aos sábados, domingos e feriados, sem quaisquer 
ônus adicionais para o Conselho. 
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Em nenhuma hipótese haverá realização de trabalho noturno, este compreendido 
entre as 22:00 e 05:00 horas, salvo quando em caráter de urgência e com aprovação 
prévia deste Conselho, sem ônus adicional, devendo todos os custos estarem inclusos 
na proposta. 

9. EXTENSÃO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS 

Os serviços serão prestados com o fornecimento de todas as peças, componentes e 
acessórios genuínos do respectivo fabricante, necessários ao adequado 
funcionamento do elevador e à conservação de seu estado. 

10. DA VISTORIA 

As empresas interessadas poderão realizar vistoria no local e instalação do 
fornecimento e da prestação do serviço, de forma a obterem pleno conhecimento das 
condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas as 
informações necessárias à formulação da sua proposta de preços. 

A empresa que realizar a vistoria deverá apresentar a Declaração, juntamente com os 
documentos de habilitação, conforme modelo disponível no Anexo V – Modelo de 
Declaração de Vistoria, de que vistoriou, por intermédio de seu Representante, o local 
e instalações da prestação dos serviços, tendo então pleno conhecimento das 
condições e eventuais dificuldades para a execução dos mesmos, bem como de todas 
as informações necessárias à formulação de sua proposta de preços. 

A vistoria deverá ser agendada e realizada em dias úteis, das 08:30 às 11:30 e das 
13:30 às 16:30, por meio do telefone (41) 3301-8438 junto à Coordenação de Licitação 
e Contratos deste Conselho, devendo tal vistoria ser realizada em até 2 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. 

A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na 
licitação, ficando, contudo, as LICITANTES que não a realizarem, obrigadas a 
preencher o Anexo VI – Modelo de Declaração de Não Vistoria, a fim de darciência de 
que após apresentação das propostas e dos demais documentos, não serão admitidas 
em hipótese alguma alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com 
as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e das dificuldades técnicas não 
previstas. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

 Permitir livre acesso dos técnicos e empregados da CONTRATADA às suas 
dependências, para a execução dos serviços contratados, para os procedimentos de 
assistência técnica, manutenção e demais solicitações inerentes ao adequado 
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funcionamento do equipamento e para o eficaz atendimento dos serviços, desde que 
devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá com fotografiarecente. 

 Proporcionar todas as facilidades sob sua responsabilidade e ao seu alcance para que 
a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas vigentes e de 
acordo com as cláusulascontratuais. 

 Impedir a intervenção de pessoal não autorizado nos locais de manutenção do 
equipamento e instalações objeto do Contrato. 

 Designar um representante, denominado Fiscal, com competência legal para promover 
o acompanhamento e a fiscalização do Contrato e dos respectivos serviços, sob os 
aspectos quantitativos e qualitativos, e os quais notificarão a CONTRATADA sobre 
todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, 
conforme art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e suasalterações. 

 Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestação dos serviços contratados e o 
exato cumprimento das cláusulas e demais condições contratuais, por intermédio do 
Fiscal e de seus assistentes, aos quais competirá fazer o acompanhamento da 
execução do Contrato, dirimindo e desembaraçando eventuais pendências, prestando 
todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, bem como não permitindo a 
execução de quaisquer tarefas em desacordo com os termosdeste Termo de 
Referência. 

 Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade 
observada no curso da execução do objeto do Contrato e/ou sobre quaisquer falhas ou 
defeitos apresentados pelo equipamento ou instalações, prestando todos os 
esclarecimentos e informações necessárias e interrompendo o uso do mesmo, se 
assim for recomendado, bem como fixar prazo para a devida solução do problema, 
caso já não haja previsão contratual a respeito. 

 Colocar em prática as recomendações técnicas feitas pela CONTRATADA, com 
relação às condições de funcionamento, uso e segurança do equipamento 
einstalações. 

 Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 
empresa CONTRATADA, exigindo sua correção imediata, ressalvados os casos 
fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE. 

 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação 
dos serviços e o atendimento das exigênciascontratuais. 
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 Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, 
formalmente designado fiscal doContrato. 

 Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da 
CONTRATADA, mediante consulta on-line ao Sistema Unificado de Cadastro de 
Fornecedores (SICAF) e/ou às certidões respectivas,Certidão Negativa de Inidôneos 
doTCU, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
disponível no Portal do CNJ, Certidão Negativa (Positiva com efeito de Negativa) de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido 
recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos 
estaduais e federais, conforme cada caso. 

 Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA de 
acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência, no 
Instrumento Convocatório e/ou no Contrato firmado, realizando eventuais descontos 
de valores sempre que devidos e oficializando à empresa sobre as razões que 
ensejaram taisfatos. 

 Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuaiscabíveis. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 Designar um Representante Legal da empresa, com poderes para a resolução de 
possíveis ocorrências e quaisquer eventuais problemas que possam surgir durante a 
vigência do Contrato, informando também telefone, e-mail e outros meios de comunicação 
para contato com omesmo. 

 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de, entre outras 
coisas, prestar a necessária orientação aos executores, e assim garantir o perfeito 
andamento dos mesmos. 

 Tais encarregados reportar-se-ão, sempre que houver necessidade, diretamente à 
FISCALIZAÇÃO do Contrato e deverão tomar todas as providências pertinentes para que 
sejam corrigidas quaisquer imperfeições, defeitos e/ou falhas detectadas na execução dos 
serviços contratados. 

 Disponibilizar Engenheiro Preposto e técnicos especializados para acompanhar os 
serviços, instruir constantemente as equipes técnicas e manter contato com a 
FISCALIZAÇÃO periodicamente e sempre que necessário, além de providenciar a 
elaboração de Relatórios Técnicos, preparação de escalas de trabalho e cronogramas de 
serviços, e de zelar pela eficiência e disciplina de seus subordinados. 
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 Implantar, de forma adequada, o planejamento, a execução e a supervisão 
permanente dos serviços contratados, realizando-os de forma meticulosa e constante, de 
modo a obter uma operação correta e eficaz dos equipamentos e instalações, bem como 
manter sempre em perfeita ordem todas as dependências da CONTRATANTE nas quais 
forem prestados os serviços. 

 Estabelecer, junto à FISCALIZAÇÃO do Contrato, o cronograma de programação 
das manutenções preventivas. 

 Responder por e corrigir prontamente todos os vícios, falhas e defeitos do 
equipamento e instalações objeto deste Termo de Referência, durante toda a vigência do 
respectivo Contrato. 

 Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, sempre que verificar condições 
inadequadas ou a iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar o perfeito 
funcionamento doequipamento. 

 Assumir inteira responsabilidade pela qualidade das peças, partes, componentes, 
acessórios e materiais a serem empregados, os quais deverão ser originais e novos, de 
primeira qualidade, genuínos do fabricante, sem implicar em ônus extras aoContrato. 

 Recolher e destinar os itens e materiais substituídos, não sendo admitido que os 
mesmos permaneçam nas dependências daCONTRATANTE. 

 Manter, de modo a constituir suporte técnico para as equipes de manutenção, 
oficina devidamente equipada, a qual poderá ser vistoriada a qualquer momento pela 
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, para a certificação da adequação tanto de 
capacidade técnica quanto de logística damesma. 

 Disponibilizar inicialmente, bem como manter eventual substituição durante toda a 
vigência contratual, quaisquer itens que se façam necessários de modo a garantir o 
perfeito funcionamento e operação dos equipamentos e instalações objeto doContrato.  

 Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a mão-de-
obra, materiais, acessórios, ferramentas, utensílios, componentes, suprimentos e insumos 
necessários ao perfeito funcionamento do equipamento e à correta execução dos serviços 
contratados e demais atividades correlatas, pelos preços selecionados na Licitação pública 
e registrados em Contrato a ser assinado entre as partes, bem como também manter 
essas condições durante toda a vigência contratual. 

 Providenciar e contar com profissionais especializados e devidamente habilitados 
para desenvolverem as atividades necessárias à perfeita e integral execução do 
objetocontratado. 
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 Manter os seus técnicos e empregados atualizados tecnologicamente, promovendo 
treinamentos e participação em eventos de caráter técnico que permitam a prestação dos 
serviços sempre em regime deexcelência. 

 Fornecer uniformes e equipamentos adequados a todos os técnicos e empregados 
envolvidos na prestação dos serviços contratados, de acordo com o disposto no respectivo 
Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho, sem repassar quaisquer custos, em 
nenhuma hipótese, nem ao seu pessoal nem ao preço ajustado pela prestação 
dosserviços. 

 Manter sempre seus técnicos e empregados, devidamente 
uniformizadoseidentificadospormeiodecrachás,comfotografiarecente,eemcompletas 
condições de higiene e segurança, bem como provê-los, às suas expensas, de todos os 
Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) e de segurança necessários. 

 Fazer cumprir e assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento, por parte de 
seus técnicos e empregados, de todas as normas internas e disciplinares determinadas 
pela CONTRATANTE, em especial das normas relativas à segurança do edifício onde 
serão executados os serviços e das Normas de Higiene e Segurança noTrabalho. 

 Manter sempre a disciplina nos locais de realização dos serviços, bem como 
substituir, sempre que demandado pela CONTRATANTE e independentemente de 
justificativa por parte desta, imediatamente, após a notificação, qualquer de seus técnicos 
ou empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar o trabalho 
ou a atuação da FISCALIZAÇÃO ou, ainda, cuja conduta, atuação, permanência e/ou 
comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 
disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público, além de impedir, também, 
qualquer futuro retorno desta pessoa às dependências do Conselho na condição de 
prestador de serviço daCONTRATADA. 

 Executar os serviços sempre de acordo com as normas técnicas e recomendações 
do fabricante do equipamento. 

 Cumprir os postulados legais e normas vigentes, nos âmbitos Federal, Estadual e 
Municipal, relativos à segurança dos equipamentos e instalações objeto do Contrato, bem 
como de seus respectivosusuários. 

 Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
CONTRATANTE. 

 Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada otimização dos 
serviços, dando ênfase ao uso responsável dos recursos, visando à economia no emprego 
de materiais e à racionalização de energia elétrica no uso dosequipamentos. 
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 Assumir inteiramente a responsabilidade, bem como tomar todas as medidas e 
providências necessárias ao pronto e imediato atendimento dos seus técnicos e 
empregados, vítimas de acidentes de trabalho ou acometidos de mal súbito, durante o 
desempenho dos serviços ou em contato com eles, ainda que verificados nas 
dependências da CONTRATANTE. 

 Assumir inteiramente a responsabilidade por e arcar total e exclusivamente com 
todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, entre 
outros, resultantes da execução do Contrato, conforme exigência legal, bem como arcar 
com todos os custos oriundos de eventuais reclamaçõestrabalhistas. 

 Apresentar obrigatoriamente, sempre que solicitado, amostras das peças, 
componentes, acessórios e materiais utilizados na execução dos serviços, ficando os 
mesmos sujeitos à aprovação e aceite por parte do CONTRATANTE. 

 Disponibilizar, a partir da assinatura do Contrato, suporte técnico via Internet e/ou 
serviço telefônico, visando agilizar os chamados e atendimentostécnicos. 

 Realizar prontamente qualquer atendimento extraordinário, em caso de 
necessidade, respeitada a legislaçãotrabalhista. 

 Prestar serviço, através de esquema de emergência, mesmo na ocorrência de 
estado de greve da categoria. 

É vedada a subcontratação, ainda que parcial, dos serviços objeto desta Licitação. 

13. DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
 

 Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso 
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de 
insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de 
atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE, em 
especial aos artigos 4º, 5º e 6º da Instrução Normativa N.º 1, de 19 de janeiro de 2010, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e a 
Resolução 307, de 05 de julho de 2002, doCONAMA. 

 As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor 
poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados 
pela CONTRATADA: 

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmentetóxico-poluentes; 

b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de 
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menortoxicidade; 

c) Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) 
eágua; 

d) Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de 
limpeza, asseio econservação; 

e) Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas 
fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando à 
CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma 
ecologicamentecorreta; 

f) Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor 
relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, 
positivos e negativos, associados ao produto; 

g) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do 
consumo de energia e água. 

 A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a 
apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, 
podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma 
finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactosambientais. 

 A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 
racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes 
de responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE, autorizando a participação 
destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pelo CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da FISCALIZAÇÃO, todos os 
materiais substituídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à 
FISCALIZAÇÃO para avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado 
pelo CONTRATANTE. 

 Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, 
incluindolâmpadasqueimadas,cabos,restosdeóleosegraxas,deverãoseradequadamente 
separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e 
sanitária vigentes. 

 A CONTRATADA deverá desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de 
descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas 
para descarte que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus 
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compostos, remetendo-os para os estabelecimentos que as comercializam ou à rede de 
assistência técnica autorizada pelas respectivasindústrias. 

 A CONTRATADA deve estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, 
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e à melhoria contínua da eficiência 
energética dos elevadores. 

 A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos 
legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a 
prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos 
na prestação dos serviços. 

14. DAS SANÇÕES 

A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, deixar de entregar a documentação exigida, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com a Administração Pública e será descredenciada do SICAF pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas já previstas neste Termo de Referência e das 
demais cominações legais. 

Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, o CONTRATANTE aplicará à 
CONTRATADA, as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou 
lance final ofertado, devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de 
outras sanções previstas no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, na hipótese de 
recusa injustificada da LICITANTE vencedora em retirar a Nota de Empenho 
e/ou celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após 
regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações 
acordadas; 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, por dia 
de atraso, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo 
de Referência e no Contrato, referentes ao pagamento de salários, encargos ou 
benefícios e demais obrigações trabalhistas;  

a. Em caso de reincidência, multa de 15% (quinze por cento), aplicada 
cumulativamente, sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao 
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mês em que for constatado o novo descumprimento contratual; 

d) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, 
referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer 
obrigação prevista neste Termo de Referência ou no termo contratual; 

a. Em caso de reincidência, a multa a ser aplicada será o dobro do 
percentual aplicado anteriormente, calculado sobre o valor da nota 
fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o novo 
descumprimento contratual; 

e) Multa de 20% (vinte por cento) do valor total da contratação devidamente 
atualizada, por dia de atraso, observado o máximo de 50% (cinquenta por 
cento), na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a 
garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da assinatura do 
contrato, e/ou recompor o valor da garantia no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas após regularmente notificada; 

f) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de 
rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.  

A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais 
penalidades, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo 
ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos peloCONTRATANTE. 

Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, oCONTRATANTE continuará 
efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante 
atribuído à penalidade. 

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier 
de caso fortuito ou motivo de força maior. 

As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o 
não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais 
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previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio 
alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação 
de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a 
União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 

16. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante da 
CONTRATANTE, devidamente nomeado pelo Gestor de Contratos, ao qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando 
ciência à CONTRATADA, como também sustar, recusar, ordenar o fazer ou desfazer de 
quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de materiais ou peças que não estejam 
de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais. 

A atividade de fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições 
técnicas. A ocorrência de fatos dessa espécie não implicará em corresponsabilidade do 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 
todos os serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem restringir a plenitude 
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 
diretamente por Fiscais e seus assistentes. 

Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do contrato e dos 
respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências 
que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas, falhas ou problemas observados, conforme prevê o art. 67 da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

São atribuições do Fiscal de contrato, entre outras: 

a) Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, bem como os 
demais documentos eventualmente exigidos neste Termo de Referência, 
verificar o cumprimento do Acordo de Níveis de Serviço e atestar a realização 
dos serviços para fins de liquidação e pagamento; 

b) Ordenar a imediata retirada do local, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, seguida, quando for o caso, da substituição, pela CONTRATADA, 
independentemente de justificativa por parte do CONTRATANTE, de qualquer 
de seus empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou 
dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou inadequados à 



 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 

 

Termo de Referência – PE 008/2019 – Coren/PR                                                                                     Página 19 de 19 
SEDE REGIONAL – CURITIBA/PR 
RUA PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA, 74 | CEP80240-530 
FONE: (41) 3301.8415 
www.corenpr.gov.br | licitacao@corenpr.gov.br 

CONTRATANTE ou ao interesse do serviço público; 

c) Emitir pareceres a respeito de todos os atos da CONTRATADA relativos à 
execução do contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, 
prorrogações e rescisão do contrato; 

Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização 
inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

Os esclarecimentos solicitados formalmente pela fiscalização do contrato à 
CONTRATADA deverão ser respondidos em no máximo 24 (vinte e quatro) horas. 

Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagações de caráter técnico, ou 
qualquer outra hipótese de exceção, deverá ser encaminhada justificativa formal, 
dentro do prazo supracitado, ao Fiscal do contrato, para que este, caso entenda 
necessário, informe novo prazo de atuação da CONTRATADA. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato e 
seus assistentes serão encaminhadas por escrito ao Diretor de Gestão Interna do 
Conselho de Enfermagem do Paraná, em tempo hábil para adoção das medidas 
imediatas saneadoras. 

Curitiba, 25 de junho de 2019 
 

 
Elaborado por: 

Adriane Gomes de Moraes Lima 
Coordenadora de Licitação, 

Contratos e Convênios 
Coren/PR 
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Coren/PR  
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DATA:DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

                              CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DO PARANÁ

                                      Autarquia Federal criada 
pela Lei Nº 5.905/73

    TÉCNICO(S):

           FISCAL:

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS EXECUTADAS

Realizar Inspeção na casa de máquinas. Comentário
Inspecionar e testar funcionamento do motor e sistema de freio.

Testar funcionamento dos sensores de posição.

Inspecionar o inversor de frequência quanto a presença de alarmes.

Testar funcionamento do sistema de lubrificação dos cabos.

Corrigir defeitos encontrados nos testes e inspeções.

Limpar internamente o painel elétrico.

Realizar Inspeção no pavimento e nas portas. Comentário

Inspecionar botões de comando, tomadas e iluminação instalado na parte 

superiro da cabine.Inspecionar parte inferior da cabina.

Testar e inspecionar amortecedores.

Testar e inspecionar fechos de portas batente.

Inspecionar e limpar as corrediças.

Testar e inspecionar funcionamento da sinalização.

Verificar estado e fixação da soleira.

Corrigir defeitos encontrados nos testes e inspeções.

Anexo II - Plano de Manutenção                   
Preventiva do Elevador

Verificar o nivelamento da porta da cabine com as portas dos 

pavimentos.

Inspecionar fixação e funcionamento do sistema de exaustão.

Inspecionar porta da cabina e soleiras.

Inspecionar e testar funcionamento do operador de portas.

Testar e inspecionar fechos de porta automática.

Inspecionar pesos.

Inspecionar corrente de compensação.

Corrigir defeitos encontrados nos testes e inspeções.

Testar abertura das portas.

Inspecionar tensor.

Corrigir defeitos encontrados nos testes e inspeções.

Realizar inspeção na cabina. Comentário
Inspecionar e testar funcionamento do sistema de segurança.

Corrigir defeitos encontrados nos testes e inspeções.

Realizar inspeção no passadiço e no poço. Comentário
Inspecionar fiação.

Inspecionar e testar chaves fim de curso.

Realizar inspeção no contra-peso. Comentário
Inspecionar corrediças.

Inspecionar polias.

Comentário

Efetuar teste em todas as portas e aplicar correção quando necessário

Efetuar teste.

Obs. Corrigir defeitos encontrados nos testes e inspeções. As falhas e defeitos encontrados nos testes e nas inspeções, que forem 
factíveis imediatamente, devem ser corrigidas. Caso contrário, registrar de forma que possa ser realizado o planejamento da correção. 
Todas as anomalias devem ser fotografadas.

Fiscal do Contrato

Verificar o nivelamento do elevador.

Inspecionar pistão à óleo e pára-choques do carro. Comentário
Efetuar inspeção.

Técnico de Manutenção Engenheiro Responsável

Inspecionar nivelamento do elevador. Comentário

Testar aceleração e desaceleração do elevador.

Executar testes de segurança. Comentário

Comentário
Analisar o ruído provocado por esta ação.
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ANEXO III – MODELO DE RELATÓRIO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA 
PREGÃO ELETRÔNICO XXX/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2019 

 
Realizado os procedimentos de manutenção preventiva ou a requerimento da 
Fiscalização de Contrato, foi constatado o(s) problema(s) a seguir. 
 
Descrição do problema: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Descrição da solução: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Para aplicação da solução será necessária a aquisição da(s) seguinte(s) peça(s): 
 

Peça Valor Unitário Valor Total 

   

   

 
Técnico responsável:_______________________________________________________ 
 
 
Data: ____/____/________ 
 
 
 
 
 
___________________________                                    ___________________________ 
        Engenheiro Preposto                                                            Técnico Responsável 
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ANEXO IV – MODELO DE BOLETIM DE VISITA 
PREGÃO ELETRÔNICO XXX/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2019 

Tipo de visita: 

     manutenção preventiva                                                             liberação de passageiros 

     manutenção corretiva                                                                manutenção planejada 

Data: ____/____/________ Horário de chegada: ____:____ Horário de saída: ____:____ 

Cumpriu o cronograma de manutenção preventiva?         Sim          Não, 

Constatou a necessidade de executar manutenção corretiva?        Sim        Não 

Descrição dos problemas: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Descrição das soluções: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

*este documento deverá ser encaminha ao Fiscal de Contrato junto com a fatura mensal. 

 

 

 

____________________           ____________________            ____________________ 
   Técnico Responsável                 Engenheiro Preposto                    Fiscal de Contrato 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
PREGÃO ELETRÔNICO XXX/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2019 

  

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
XXXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXX 
Cidade/Estado, telefone xxxx-xxxx, endereço eletrônico xxxxxx@xxxxxxxx, neste ato 
representada por XXXXXXXXXX, (função na empresa), inscrito no CPF/MF sob o nº 
xxx.xxx.xxx-xx, e portador do RG nº x.xxx.xxx-x, vem expor o que segue. 

 

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços 
constantes do objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº xxx/2019, tomando conhecimento 
das reais condições de execução dos serviços, bem como coletei informações de todos 
os dados e elementos necessários à perfeita execução da proposta comercial. 

 

 

Cidade, xx de xxxxxxxxx de 2019. 

 

 

 

______________________________ 

Empresa Contratada 
Representante Legal 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA 
PREGÃO ELETRÔNICO XXX/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2019 

 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
XXXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXX 
Cidade/Estado, telefone xxxx-xxxx, endereço eletrônico xxxxxx@xxxxxxxx, neste ato 
representada por XXXXXXXXXX, (função na empresa), inscrito no CPF/MF sob o nº 
xxx.xxx.xxx-xx, e portador do RG nº x.xxx.xxx-x, vem expor o que segue. 

 

Declaro que optamos pela não realização da vistoria, assumindo inteiramente a 
responsabilidade e conseqüências dessa omissão, ciente de que isto não poderá trazer 
prejuízos à execução dos serviços, e mantendo as garantias que vincularem nossa 
proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento. 

 

 

Cidade, xx de xxxxxxxxx de 2019. 

 

 

 

______________________________ 

Empresa Contratada 
Representante Legal 
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2019 

 
CONTRATO Nº XXX/2019 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL 
DE ENFERMAGEM DO PARANÁ– COREN/PR E A 
EMPRESA XXXXXXXX. 

 

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR, Autarquia Federal, regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.078.816/0001-37, com sede na cidade de Curitiba/PR, na Rua Professor 
João Argemiro Loyola, 74 – Seminário, CEP 80240-530, neste ato representado por sua Presidente, 
Simone Aparecida Peruzzo, portadora do RG nº 4.406.882-6 e inscrita no CPF sob o nº 462.539.989-00 
e por sua Tesoureira, Sidnéia Corrêa Hess, portadora do RG nº 5.350.384-5 e inscrita no CPF sob o nº 
764.328.079-72, doravante denominadas CONTRATANTE, e a sociedade empresária XXXXX, pessoa 
jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº XXX, sediada na Rua XXX, Bairro 
XXX, - Cidade/Estado- CEP XXX, Fone: (XX)XXXX – E-mail: XXX, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr.(a) XXXXXX, portador do RG 
Nº XXXXXX e inscrito no CPF sob Nº XXXXXX, tendo em vista o que consta no PROCESSO 
ADMINISTRATIVO nº 041/2019 e em observância às disposições da Lei nº 8.666 (Lei de Licitações) de 
21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520 (Pregão) de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.078(Código de Defesa 
do Consumidor) de 11 de setembro de 1990, Decreto 7.892 (Sistema de Registro de Preços) de 23 de 
janeiro de 2013 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 
Pregão Eletrônico nº 007/2019. 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O presente contrato tem por objeto a manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, com 
fornecimento de peças componentes e outros materiais, novos e originais para o elevador instalado na 
Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 
 

O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura 
sendo prorrogável por igual período até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

O valor global deste Contrato é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXX), inclusos todos os custos e 
despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes e outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto deste Contrato. 

 
O pagamento será realizado após o atesto da fatura pelo Fiscal. 
 
O CONTRATANTE efetuará o pagamento, em moeda nacional corrente, por meio de Ordem 

Bancária, a ser realizada após a emissão e entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal de 
Contrato. 
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Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do Coren-PR dos serviços faturados, o fato será 
imediatamente comunicado à CONTRATADA para retificação das causas de seu indeferimento. 

 
A nota fiscal deverá ser preenchida com a descrição dos serviços, o número da Nota de Empenho 

e os dados bancários da CONTRATADA. 
 
Junto com a Nota Fiscal a Contratada deverá apresentar a comprovação de sua regularidade 

junto ao Sistema de Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), às 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da Contratada e da certidão negativa de 
débitos trabalhistas (CNDT), sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira. 

 
O não envio das certidões juntamente com as notas fiscais, ou ainda que as mesmas estejam 

disponíveis para emissão, não desobriga o Coren/PR de efetuar o pagamento das Notas Fiscais que 
constem serviços devidamente prestados e atestados pelo Fiscal de Contrato. Porém, o desatendimento 
pela Contratada ao descrito pode motivar a rescisão contratual bem como a aplicação das penalidades 
previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. 

 
O pagamento poderá ser descontinuado pelo Coren-PR nos seguintes casos: 
 

a) Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiros que possam, de 
qualquer forma, prejudicar o Coren-PR; 
 

b) Inadimplemento de obrigações da Contratada previstas no instrumento contratual para 
com o Coren-PR; 
 

c) Erros ou vícios na fatura. 
 

Quando da ocorrência de eventuais atrasos no pagamento provocados exclusivamente pela 
CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização monetária, e sua apuração se fará 
desde a data de seu vencimento até a data do seu efetivo pagamento, ocasião em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 
aplicação das seguintes fórmulas: 
 

I = (TX/100) 
     365 

EM = I x N x VP, onde: 
I = índice de atualização financeira; 

TX = percentual de taxa de juros de mora anual; 
EM = encargos moratórios; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da parcela em atraso. 

 
Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser 

instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior 
competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de 
responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta dos Códigos de Despesas nº: 
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, com a Nota de 
Empenho nº XXXXX/2019. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Da mesma forma, além das obrigações definidas pela Lei nº 10.520/02 e demais normas 
pertinentes, caberá ao Contratante: 

 
a) Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa desempenhar 

seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e de seus Anexos, 
em especial deste Termo de Referência; 

 
b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprios as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para tomadas das providências cabíveis; 

 
d) Notificar a contratada por escrito na ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução deste objeto, fixando prazo para sua correção; 
 

e) Não praticar atos de ingerência para com a administração da Contratada; 
 

f) Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas 
especificações técnicas e nas atribuições, solicitando à Contratada as substituições e os 
treinamentos que se verificarem necessários; 

 
g) Exigir certidão negativa de débitos para com a previdência – CND e para com o FGTS, 

caso não estejam regularizados junto ao Sicaf, ou qualquer outra documentação que 
comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, 
trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do Contrato; 

 
h) Efetuar pagamento dos serviços efetivamente atestados e prestados. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES A CONTRATADA 
 

São obrigações da empresa CONTRATADA: 

a) Designar um Representante Legal da empresa, com poderes para a resolução de 
possíveis ocorrências e quaisquer eventuais problemas que possam surgir durante a 
vigência do Contrato, informando também telefone, e-mail e outros meios de comunicação 
para contato com o mesmo 

b) Disponibilizar Engenheiro Preposto e técnicos especializados para acompanhar os 
serviços, instruir constantemente as equipes técnicas e manter contato com a 
FISCALIZAÇÃO periodicamente e sempre que necessário, além de providenciar a 
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elaboração de Relatórios Técnicos, cronogramas de serviços, e de zelar pela eficiência e 
disciplina de seus subordinados. 

c) Implantar, de forma adequada, o planejamento, a execução e a supervisão permanente 
dos serviços contratados, realizando-os de forma meticulosa e constante, de modo a obter 
uma operação correta e eficaz dos equipamentos e instalações, bem como manter 
sempre em perfeita ordem todas as dependências da CONTRATANTE nas quais forem 
prestados os serviços. 

d) Estabelecer, junto à FISCALIZAÇÃO do Contrato, o cronograma de programação das 
manutenções preventivas. 

e) Responder por e corrigir prontamente todos os vícios, falhas e defeitos do equipamento e 
instalações objeto deste Termo de Referência, durante toda a vigência do respectivo 
Contrato. 

f) Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, sempre que verificar condições inadequadas 
ou a iminência de ocorrências que possam vir a prejudicar o perfeito funcionamento do 
equipamento. 

g) Assumir inteira responsabilidade pela qualidade das peças, partes, componentes, 
acessórios e materiais a serem empregados, os quais deverão ser originais e novos, de 
primeira qualidade, genuínos do fabricante. 

h) Recolher e destinar os itens e materiais substituídos, não sendo admitido que os mesmos 
permaneçam nas dependências da CONTRATANTE. 

i) Disponibilizar inicialmente, bem como manter eventual substituição durante toda a 
vigência contratual, quaisquer itens que se façam necessários de modo a garantir o 
perfeito funcionamento e operação dos equipamentos e instalações objeto do Contrato.  

j) Providenciar e contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para 
desenvolverem as atividades necessárias à perfeita e integral execução do objeto 
contratado. 

k) Fornecer uniformes e equipamentos adequados a todos os técnicos e empregados 
envolvidos na prestação dos serviços contratados, de acordo com o disposto no 
respectivo Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho, sem repassar quaisquer 
custos, em nenhuma hipótese, nem ao seu pessoal nem ao preço ajustado pela prestação 
dos serviços. 

l) Manter sempre seus técnicos e empregados, devidamente uniformizados e identificados 
por meio de crachás, com fotografia recente, e em completas condições de higiene e 
segurança, bem como provê-los, às suas expensas, de todos os Equipamentos de 
Proteção Individual (E.P.I.) e de segurança necessários. 

m) Fazer cumprir e assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento, por parte de seus 
técnicos e empregados, de todas as normas internas e disciplinares determinadas pela 
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CONTRATANTE, em especial das normas relativas à segurança do edifício onde serão 
executados os serviços e das Normas de Higiene e Segurança no Trabalho. 

n) Manter sempre a disciplina nos locais de realização dos serviços, bem como substituir, 
sempre que demandado pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por 
parte desta, imediatamente, após a notificação, qualquer de seus técnicos ou empregados 
que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar o trabalho ou a atuação 
da FISCALIZAÇÃO ou, ainda, cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento 
sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 
repartição ou ao interesse do Serviço Público, além de impedir, também, qualquer futuro 
retorno desta pessoa às dependências do Conselho na condição de prestador de serviço 
da CONTRATADA. 

o) Cumprir os postulados legais e normas vigentes, nos âmbitos Federal, Estadual e 
Municipal, relativos à segurança do equipamento e instalação objeto do Contrato, bem 
como de seus respectivos usuários. 

p) Assumir inteiramente a responsabilidade, bem como tomar todas as medidas e 
providências necessárias ao pronto e imediato atendimento dos seus técnicos e 
empregados vítimas de acidentes de trabalho ou acometidos de mal súbito, durante o 
desempenho dos serviços ou em contato com eles, ainda que verificados nas 
dependências da CONTRATANTE. 

q) Assumir inteiramente a responsabilidade por e arcar total e exclusivamente com todos os 
encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, entre outros, 
resultantes da execução do Contrato, conforme exigência legal, bem como arcar com 
todos os custos oriundos de eventuais reclamações trabalhistas. 

r) Apresentar obrigatoriamente, sempre que solicitado, amostras das peças, componentes, 
acessórios e materiais utilizados na execução dos serviços, ficando os mesmos sujeitos à 
aprovação e aceite por parte da CONTRATANTE. 

s) Disponibilizar, a partir da assinatura do Contrato, suporte técnico via Internet e/ou serviço 
telefônico, visando agilizar os chamados e atendimentos técnicos. 

t) Realizar prontamente qualquer atendimento extraordinário, em caso de necessidade, 
respeitada a legislação trabalhista. 

u) Prestar serviço, através de esquema de emergência, mesmo na ocorrência de estado de 
greve da categoria. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA 
 

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contados da data de assinatura do presente Contrato, o comprovante de prestação de garantia de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor do Contrato em uma das modalidades presentes no item 14 (catorze) do 
Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
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8. CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante da CONTRATANTE, 
devidamente nomeado pelo Gestor de Contratos, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à CONTRATADA, como também sustar, recusar, ordenar, 
fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de materiais ou peças que não estejam de 
acordo com as normas, especificações e/ou técnicas usuais. 

 
9. CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA, 
as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final 
ofertado devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no 
art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da LICITANTE 
vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou celebrar o contrato, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das 
obrigações acordadas; 

c) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, por dia de 
atraso, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e no 
Contrato, referentes ao pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações 
trabalhistas;  

a. Em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, 
sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o 
novo descumprimento contratual; 

d) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês 
em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de 
Referência ou no termo contratual; 

a. Em caso de reincidência, a multa a ser aplicada será o dobro do percentual aplicado 
anteriormente, calculado sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês 
em que for constatado o novo descumprimento contratual; 

e) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente 
atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de 
recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis contados da data da assinatura do contrato, e/ou recompor o valor da garantia no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada; 

f) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente 
atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipótese de 
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recusa injustificada da CONTRATADA em apresentar a comprovação da abertura da conta 
vinculada junto à instituição financeira indicada, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos 
contados do recebimento do comunicado da CONTRATANTE; 

g) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente 
atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipóteses de 
ausência injustificada da CONTRATADA em apresentar, no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, o comprovante das transferências bancárias referente à quitação das obrigações 
trabalhistas, efetivada por intermédio da liberação dos recursos da conta-depósito vinculada; 

h) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão 
contratual por culpa da CONTRATADA.  

A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, 
assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 

As sanções previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATANTE. 

Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará efetivando 
os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se 
entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando 
for o caso, realizar a cobrança judicialmente. 

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso 
fortuito ou motivo de força maior. 

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO EDITAL AO 
CONTRATO 
 

O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 10.520/02, no Decreto nº 5.450/05, na Lei nº 
8.666/93, e vincula-se ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 007/2019, bem como à proposta da 
CONTRATADA, constantes do PA 041/2019. 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE independentemente de notificação ou 
interpelação judicial, atendendo ao disposto nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93, considerando 
especialmente as seguintes hipóteses: 

 
a) O não cumprimento, ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações 

ou prazos; 
 

b) O atraso injustificado no início da execução do serviço; 
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c) A paralisação da execução sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

 
d) A cessão ou transferência total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA 

com terceiros, a fusão, a cisão ou a incorporação não admitidos neste contrato e demais 
Anexos do Edital; 

 
e) O não atendimento das determinações regulares do empregado do CONTRATANTE 

designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato; 
 

f) A ocorrência de caso fortuito e força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato; 

 
g) O não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações constantes na cláusula 

sexta. 
 
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados no devido processo administrativo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Comarca de Curitiba no Estado do Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas que por ventura ocorram, renunciando as partes a qualquer outro foro por mais 
privilegiado que seja. 

 
Ao fim, por estarem em justo e comum acordo, as partes lavram o presente instrumento contratual 

em 2 (duas) vias de igual teor, que vão devidamente assinadas, comprometendo-se assim a cumprir o 
presente em todas as suas cláusulas e condições, nos conformes da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
Curitiba, ___ de ______________ de 2019 

 
 

Simone Aparecida Peruzzo 
Presidente 
Coren/PR 

 
Sidnéia Corrêa Hess 

Tesoureira 
Coren/PR 

 
XXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 

CONTRATADA
 

Testemunhas: 
Nome: 
RG: 
CPF: 
Assinatura: 




