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MEMORANDO 19/2019 – DIAFI  

DA DIAFI – Assessoria Técnica 
PARA DIPRE 
ASSUNTO Processo de licitação para Contratação escritório de contabilidade. 

EXPEDIENTE Interno 

DATA 02/09/2019 

À DIPRE. 

 

Considerando que o PALCOPARANA, na qualidade de pessoa 

jurídica, deve cumprir com diversas obrigações contábeis, tributárias e 

previdenciárias, em observância as Normas Brasileiras de Contabilidade, 

legislações federal, estadual, municipal, CPC, além de efetuar prestação de 

contas à Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, Tribunal de Contas do 

Paraná, Controladoria Geral do Estado do Paraná, Secretária da Fazenda do 

Estado do Paraná. Observa-se que tais serviços devem ser realizados por 

intermédio de profissional contábil devidamente qualificado, detentor de 

expertise nas áreas acima mencionadas. Por fim, ressalta-se que o contrato em 

vigor encerrar-se-á em 29/02/2020. 

Diante do exposto, tem-se a necessidade de realização de 

nova licitação, na modalidade de pregão eletrônico, para a contratação de 

escritório de serviços contábeis, que possa atender as demandas deste Serviço 

Social Autônomo. 

Para tanto, o escritório a ser contratado deverá preencher 

todos os requisitos constantes do termo de referência que segue em anexo. 

O termo de referência utilizado para a pesquisa de preços, que 

segue em anexo, prevê a contratação de escritório de contabilidade por 12 

meses, passível de prorrogação, assim como define os critérios que a empresa 

interessada deverá atender para ser contratada. 

A tomada de preços, no qual foram orçados seis escritórios de 

contabilidade, foi realizada uma pesquisa de mercado com escritórios que 

tivessem expertise tanto no setor público, privado e terceiro setor.  

Além dos serviços referentes à Folha de Pagamento, deverá 

atender toda a parte contábil/fiscal necessária para manutenção do 

PALCOPARANÁ, assim como envio de informações à Controladoria Geral do 

Estado, Tribunal de Contas do Estado e Secretaria da Fazendo do Estado do 

Paraná. 
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PRAZOS LOCAIS E ENTREGA DOS SERVIÇOS: Os serviços 

serão prestados mensalmente, dentro das exigências legais aplicáveis à área 

de contabilidade de empresas paraestatais. Trata-se de serviço continuo; 

CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO: Além de ser obrigada a 

atender o exposto nos itens 1.2 e respectivos subitens, 1.3 e 7 do termo de 

referência, a empresa interessada deverá: 

(i) comprovar sua experiência em contabilidade no terceiro 

setor; 

(ii) apresentar contrato social e última alteração; 

(iii) apresentar registro e certidão em órgão de classe; 

(iii) apresentar certidões que comprovem sua regularidade com 

o fisco, federal, estadual, municipal, com a CEF/FGTS, com a Justiça do 

Trabalho; 

COMPROVAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO: Para 

comprovar a pesquisa de preço efetuada para o preço médio incluso no 

processo licitatório, em anexo, com o termo de referência, seguem os e-mails 

enviados a diversas empresas de contabilidade, solicitando orçamento nos 

termos expressos e o mapa de cotações. 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA: Os recursos para a execução do objeto são oriundos de Fonte 

Orçamentária Própria advindos do(s) Contrato(s) de Gestão firmado(s) entre a 

PALCOPARANÁ (denominação dada pela Lei nº 18.381, de 15/12/2014) e o 

Governo do Estado do Paraná, por intermédio do Centro Cultural Teatro 

Guaíra. 

Para atendimento ao pagamento para este contrato contamos 

com a dotação orçamentária disponibilizada através do Orçamento do Projeto 

Atividade nº 05132.5132.13392154.448. 

 

Atenciosamente 

 

Jonas dos Santos Nascimento 

Assessor Técnico 
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TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Ao

Ilmo. Sr. Representante Legal,

O PALCOPARANÁ, Serviço Social Autônomo, pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos,  de interesse coletivo,  criado  pela  Lei  Estadual  18.381/2014,  com o

estatuto homologado pelo Governador do Estado através do Decreto nº 11907/2018,

devidamente inscrito no CNPJ nº 25.298.788/0001-95, com sede e foro na Cidade de

Curitiba,  Estado do Paraná,  à Rua XV de Novembro nº  971,  com a finalidade de

desenvolver e fomentar atividades dirigidas à produção de espetáculos e concertos e à

prestação de serviços relacionados às expressões artísticas e culturais, vinculado por

cooperação  ao  CENTRO  CULTURAL  TEATRO  GUAÍRA,  vem,  respeitosamente,

questionar Vossa Senhoria, sobre o interesse em prestar serviços de natureza contábil

e financeira, nos seguintes termos:

Este Termo de Referência visa orientar a contratação de escritório especializado na

execução, consultoria  e  assessoria  nas  áreas  contábil,  fiscal  e  de  rotina

trabalhista,  com  sistemas  informatizados  de  contabilidade  e  orçamento  público,

privado e terceiro setor,  para registro e monitoramento da execução orçamentária,

processamento  da  movimentação  financeira  e  contábil,  registro  de  folha  de

pagamento, do PALCOPARANÁ, sem prejudicar o funcionamento diário e regular da

instituição.

Além de  monitorar  os  serviços  acima,  a  empresa  contratada  deverá  realizar  seus

trabalhos como se dentro da instituição estivesse, atendendo prontamente todas as

demandas de rotina e/ou ordinárias, como também, aquelas extraordinárias solicitadas

pelo PALCOPARANÁ.

Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de

conduta para os serviços descritos e deve ser considerado como complementar às

demais  exigências  do  processo  de  contratação  e  dos  documentos  fiscais

comprobatórios.

1- OBJETO

Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  contábeis  com

ênfase  em  Serviços  Sociais  Autônomos  e  terceiro  Setor,  bem  como  demais

especificidades decorrentes, atendendo as necessidades do Serviço Social Autônomo

PALCOPARANÁ.
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2- JUSTIFICATIVA

O objeto  do  presente  termo  justifica-se  em  razão  da  necessidade  de  atender  as

demandas  do  Serviço  Social  Autônomo  PALCOPARANÁ,  para  perfeita  e  regular

apuração  contábil/tributária,  em  conformidade  com  as  Normas  Brasileiras  de

Contabilidade, legislações tributárias, previdenciária e devida prestação de contas, em

observância  a  legislação federal,  estadual,  municipal,  CPC,  Tribunal  de Contas  do

Estado do Paraná, Controladoria Geral do Estado do Paraná, Secretária da Fazenda

do Estado do Paraná.

3- ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

3.1 SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

 Escrituração e conciliações da contabilidade com responsabilidade técnica dos

registros contábeis de acordo com legislação, normas e princípios vigentes;

 Cálculos  dos tributos  federais,  estaduais,  municipais  e  outros  pertinentes  a

atividade;

 Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do

exercício (DRE),  demonstração de fluxo de caixa (DFC),  demonstração das

mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou demais demonstrações contábeis

obrigatórias, conforme legislação vigente;

 Assessoria  e  controle  de  aplicação  dos  dispositivos  legais  vigentes  sejam

federais, estaduais ou municipais aos colaboradores e administração;

 Escrituração  dos  registros  fiscais  de  todos  os  livros  contábeis,  fiscais,

obrigatórios perante a Receita Federal do Brasil, Estado, Município, Cartório ou

quaisquer outros órgãos ou instituições que por força legal a CONTRATANTE

esteja sujeita,  bem como as obrigações que se fizerem necessárias conforme

legislação vigente;

 Atendimento  das  demais  exigências  previstas  na  legislação,  bem como de

eventuais procedimentos fiscais e auditoria externa;

 Reuniões  presenciais,  com  frequência  mensal,  para  apresentação  dos

balancetes,  demonstrações  dos  resultados  e/ou  demais  demonstrações

contábeis solicitadas pela CONTRATADA;

 Realização  de  diligências  perante  os  órgãos  de  fiscalização,  quando

necessário;

 Atender  as  solicitações  do  PALCOPARANÁ  no  que  se  refere  a  auditoria

externa, Tribunal de Contas, Controladoria Geral do Estado e outros órgãos

fiscalizadores de esfera federal, estadual e municipal, sempre que necessário,

para esclarecimentos, apresentação de documentos e demais informações;
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 Assumir  responsabilidade  técnica  sobre  os  serviços  objeto  desta  proposta,

perante  o  PALCOPARANÁ  e  órgãos  de  fiscalização,  nas  esferas  federal,

estadual e municipal;

 Apresentar  e  acompanhar  em  reunião  Geral  Ordinária  e  Extraordinária  de

Conselho  de  Administração  e  Fiscal  a  prestação  de  contas  do

PALCOPARANÁ, em conformidade com a legislação vigente;

 Assumir responsabilidade pela elaboração da declaração de débitos e créditos

tributários (DCTF), respeitando normas e efetuando a transmissão com até 15

dias antes do prazo estabelecido em legislação vigente;

 Se, por força legal, for exigido da CONTRATADA, elaborar e transmitir arquivos

referentes a EFD Contribuições, EFD Fiscal, respeitando prazos, normas e/ou

legislação vigente;

 Elaboração e transmissão da declaração anual da Escrituração Contábil Digital

– ECD,  Escrituração Contábil Fiscal – ECF, respeitando normas e efetuando a

transmissão  com  até  20  dias  antes  do  prazo  estabelecido  em  legislação

vigente;

 Enviar,  sempre  que  solicitado  pelo  PALCOPARANÁ,  relatórios  e  análise

contábil,  através  de  documento  formal,  devidamente  assinado

(responsabilidade  técnica),  a  fim  de  embasar  as  decisões  da  Diretoria

Executiva da instituição.

 Envio para a CONTRATADA as guias para recolhimento de tributos e demais

documentos  pertinentes  com  prazo  máximo  de  três  (03)  dias  antes  do

vencimento;

3.2- DOS SERVIÇOS DE ROTINA TRABALHISTA

 Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do

Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e

outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela contratante.

 Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos,  tais como

admissões, cálculos de rescisão contratual, provisões de férias e 13º salário.

 Elaboração e processamento da Folha de Pagamento dos colaboradores, bem

como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins;

 Envio para a CONTRATADA, da folha de pagamento, guias para recolhimento

de tributos e demais documentos pertinentes com prazo máximo de três (03)

dias antes do vencimento;

 Atendimento  das  demais  exigências  previstas  na  legislação,  bem como de

eventuais procedimentos de fiscalização.
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3.3 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema

Estadual  de Informações,  módulo  de Captação Eletrônica  de Dados – SEI-

CED,  em observância e respeito a layout,  manuais,  normas e/ou legislação

vigente,  comprovando  a  CONTRATANTE  através  de  recibo  ou  quaisquer

outros  meios,  o  envio  com  03  dias  uteis  de  antecedência  ao  prazo  limite

estipulado pela legislação vigente;

 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema

Integrado  de  Transferências  -  SIT,  em  observância  e  respeito  a  layout,

manuais,  normas  e/ou  legislação  vigente,  comprovando  a  CONTRATANTE

através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis de

antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente;

 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema

Integrado de Atos  de Pessoal  -  SIAP,  em observância  e respeito  a  layout,

manuais,  normas  e/ou  legislação  vigente,  comprovando  a  CONTRATANTE

através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis de

antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente;

 Elaboração/preenchimento  de  remessas  dos  dados  para  alimentar  RMIP  –

Relação  Mensal  de  Informação  de  Pagamento  da  Controladoria  Geral  do

Estado  do  Paraná  em  observância  e  respeito  as  normas  e/ou  legislação

vigente;

 Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do

exercício (DRE),  demonstração de fluxo de caixa (DFC),  demonstração das

mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou demais demonstrações contábeis

obrigatórias, conforme legislação vigente para entrega da Prestação de Contas

Anual  junto  ao  TCE,  devidamente  assinada  até  final  de  janeiro  do  ano

subsequente, referente ao exercício anterior.

4- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1  Os  serviços  serão  executados  no  estabelecimento  da  contratada:  escrituração

contábil,  fiscal,  rotinas  trabalhistas,  fechamentos  das  operações  econômicas  e

financeiras, emissão de balancetes, balanços, demonstrativos de resultados e demais

livros  obrigatórios,  de  acordo  com  normas  e  legislação  pertinente,  com  a  devida

responsabilidade técnica;

4.2 A CONTRATANTE deverá disponibilizar à CONTRATADA, toda a documentação

fisco-contábil,  extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações

consolidadas; documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de
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cheques, boletos  de cobrança,  descontos,  contratos de crédito,  avisos de créditos,

débitos,  Notas  Fiscais  de compra (entradas)  e de vendas,  contratos  de compra e

venda,  bem  como  comunicação  de  eventual  cancelamento  de  notas  fiscais  e

contratos,  além  de  outros  documentos  fisco-contábil  oriundos  das  operações  da

CONTRATANTE;

4.3 A CONTRATADA efetuará o preenchimento e transmissão das Declarações de

Débitos  e Créditos  Tributários  Federais  -  DCTFs,  Pedido  Eletrônico  de Restituição

Ressarcimento  ou  Reembolso  de  Declaração  de Compensação  –  PERD COMP e

Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF. Compreende neste item a

apuração e informação de todos os tributos e encargos que a CONTRATANTE está

sujeita com o preenchimento e emissão das Guias e DARF´s para recolhimento em

prazo hábil  e  demais  documentos  pertinentes  e  inerentes  ao  sistema contábil  em

conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

4.4 A CONTRATADA fica responsável por assessorar sobre toda e qualquer alteração

na legislação pertinente se houver durante a vigência do contrato, efetuando ajustes

legais,  adequações  e  ou  adotando  novos  procedimentos  contábeis,  quando

necessários;

4.5 O escritório deve estar à disposição da CONTRATANTE para esclarecer e sanar

dúvidas de contabilidade em geral;

4.6 A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto

contratado, sem prévia anuência da CONTRATANTE;

4.7 Não será permitida a subcontratação do objeto deste termo de referência;

4.8  Será  admissível  a  continuidade  do  contrato  quando  houver  fusão,  cisão  ou

incorporação da CONTRATADA com outra pessoa jurídica, desde que:

a) Sejam observados pela pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos

na licitação original;

b) Sejam mantidas as cláusulas e condições contratuais;

c)  Não  haja  prejuízo  à  execução  do  objeto  pactuado  e  haja  anuência  do

CONTRATANTE;

d) A alteração subjetiva a que se refere este item deverá ser feita por termo aditivo ao

contrato; 

4.09 A CONTRATADA fará a atualização constante de planilhas eletrônicas tais como:

Patrimônio  e  outras  movimentações  financeiras  que  possam  ser  solicitadas  pela

CONTRATANTE;

4.10 A realização de diligências, participação em reuniões e assembleias, entrega e

retirada de documentos,  que forem realizadas  em Curitiba  e região metropolitana,

serão sem qualquer ônus à CONTRATANTE.
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5- LOCAL DE ENTREGA/RETIRADA DE DOCUMENTOS

PALCOPARANÁ

Rua XV de Novembro, 971

Centro

CEP: 80.060-000

Curitiba/PR

6- PRAZO DO CONTRATO

6.1 O contrato será celebrado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de

01/03/2020, podendo ser prorrogado mediante aditivo, a critério da CONTRATANTE,

observados os limites legais estabelecidos pela Lei de Licitações. 

7- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1  A  Diretora  Administrativa  e  Financeira,  NICOLE  LEMANCZYK,  atuará  como

gestora do contrato e o assessor JONAS DOS SANTOS NASCIMENTO como fiscal.

8. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

8.1 Para a apresentação da proposta,  a empresa concorrente  deverá observar  as

condições previstas neste Termo de Referência, ter familiaridade com o terceiro setor,

em especial a prestação de contas para a modalidade de Serviço Social Autônomo,

recursos  públicos,  no  que  concerne  a  convênio,  contratos  de  repasses,  termo de

parcerias e instrumento congêneres, e privados.

9 .OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 O PALCOPARANÁ, como entidade CONTRATANTE, obriga-se a:

a) exercer a fiscalização da execução do trabalho;

b)  fornecer  apoio  técnico,  operacional  e  institucional  e  disponibilizar  todo  acervo

documental e todas as informações necessárias à consecução dos objetivos de que

trata este Termo de Referência;

c)  Uma  vez  atestado  o  recebimento  dos  serviços  de  que  trata  este  Termo  de

Referência e comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, efetuar o pagamento dos

honorários  e  das  despesas  oriundas  de  obrigações  administrativas  e  contábeis

necessárias para o alcance dos objetivos previstos neste Termo de Referência;

9.2. A empresa de contabilidade, como entidade CONTRATADA, deverá:

a) executar e responsabilizar-se pelas atividades em conformidade com o descrito no

presente  Termo  de  Referência  com  os  mais  elevados  padrões  de  competência,
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integridade profissional e ética;

b) considerar as decisões ou sugestões do PALCOPARANÁ sempre que as mesmas

contribuírem de maneira significativa  na qualificação dos trabalhos e agilidade dos

mesmos;

c) fornecer mão-de-obra profissional qualificada e habilitada, devendo os profissionais

de contabilidade ter registro no respectivo órgão de classe;

d)  manter  quadro  de  pessoal  suficiente  para  atendimento  dos  serviços,  sem

interrupção,  seja  por  motivo  de  férias,  descanso  semanal,  licença,  greve,  falta  ao

serviço  e  demissão de  empregados,  que não terão em hipótese  alguma qualquer

relação de emprego com esta instituição;

e) arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, como locação

de veículos, combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios, dentre outras;

f)  não disponibilizar  dados, fotos, relatórios ou qualquer  outro tipo de informação a

terceiros sem prévia autorização do PALCOPARANÁ;

g) reparar/substituir/alterar os produtos em não-conformidade ou não aprovados, sem

ônus para a contratante;

h)  prestar  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela  contratante,  cujas

reclamações ou orientações obriga-se a atender prontamente;

i) observar o contido na Lei instituidora do serviço social autônomo, estatuto e demais

regimentos da entidade;

j)  assumir  todas  as  despesas  relativas  a  pessoal  e  quaisquer  outras  oriundas,

derivadas  ou  conexas  com  o  contrato,  tais  como:  salários,  encargos  sociais  e

trabalhistas  e  eventuais  passivos,  impostos,  alimentação  do  seu  pessoal,

deslocamentos  de  funcionários,  equipamentos  de  proteção  individual  e  coletivo,

tributos,  seguros,  taxas  e  serviços,  licenças  em  repartições  públicas,  registros,

autenticações  do  contrato,  etc.,  e  ficando,  ainda,  para  todos  os  efeitos  legais,

declarada pela contratada a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus

empregados e/ou prepostos e a contratante;

k) responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto

do contrato a ser firmado;

l) não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira,

sem prévia e expressa autorização da contratante;

m) exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar

sempre dentro dos prazos estabelecidos;

n)  quando solicitado,  assessorar  o departamento  financeiro  da instituição em suas

ações;

Rua XV de Novembro, 971 -  Centro – Curitiba – PR – 80.060-000
Telefone (41) 3304-7955 – contato@palcoparana.org
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o) responder prontamente as consultas realizadas pela Contratante;

p)  havendo  surgimento de novas obrigações,  contábeis,  fiscais,  previdenciárias  ou

outras  que  não  estejam  contempladas  neste  Termo  de  Referência,  fica  a

CONTRATADA responsável  por informar  a CONTRATANTE em tempo hábil  sobre

procedimentos a serem cumpridos, e prestar assessoria para que seja atendida tal

obrigação;

q)  se solicitado pela CONTRATANTE,  enviar  demonstrativos,  livros  contábeis  e/ou

demais documentos devidamente registrados, mesmo que não haja obrigação legal

para registro;

r)  apresentar  relatórios  mensais  sobre  as  atividades  realizadas,  constantes  neste

termo de referência, a fim de embasar o atesto dos serviços pela CONTRATANTE;

s) durante toda a vigência do contrato apresentar prova de regularidade para com a

Secretaria  da  Fazenda  Federal,  Secretaria  da  Fazenda  Estadual,  Secretaria  da

Fazenda Municipal, Justiça do trabalho e FGTS mediante apresentação de certidões

correspondentes e em plena validade.

10. HABILITAÇÃO

10.1.  Apresentação de atestado de capacidade técnica a ser expedido por pessoa

jurídica do direito público ou privado, que comprove a prestação de serviços fornecidos

de contabilidade para o terceiro setor;

10.2. Apresentação de demais documentos que comprovem a regularidade jurídica,

fiscal, trabalhista e econômico-financeira;

 

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

11.1. Em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federa

Declaração firmada pela proponente de que não possui,  em seu quadro funcional,

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menor

de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir

dos catorze anos;

11.2.  Declaração  de  que  se  encontra  desimpedida  de  participar  da  licitação,

obrigando-se ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato

impeditivo da habilitação;

11.3.  Declaração  de  cumprimentos  dos  critérios  de  qualidade  ambiental  e

sustentabilidade socioambiental, de acordo com o Decreto nº 6252 de 22 de Março de

2006; 

Rua XV de Novembro, 971 -  Centro – Curitiba – PR – 80.060-000
Telefone (41) 3304-7955 – contato@palcoparana.org
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11.4  A inexecução total  ou  parcial dos  serviços  ensejará  a  rescisão  contratual  ou

ajuste celebrado.

11.5. Qualquer circunstância de rescisão contratual deverá ser formalmente motivada.

11.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva do PALCOPARANÁ,

com base nos comandos legais, regulamentos e normas técnicas que disciplinam a

questão.

12. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Menor Preço 

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 Para atendimento ao pagamento para este contrato contamos com a dotação

orçamentária  disponibilizada  através  do  Orçamento  do  Projeto  Atividade  nº

05132.5132.13392154.448, emitido em 26/10/2016.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  Contrato,  o  PALCOPARANÁ,  poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas no artigo

147  e  seguintes  da  Lei  15608/07  e/ou  artigos  86  e  87  da  Lei  8.666/93  e  suas

alterações.

Outras informações importantes para elaboração da Proposta:

Movimentação no exercício corrente: R$ 6.000.000,00

Nº atual de funcionários: 52.

Nº previsto de funcionários para 2020: 72, sendo estes compostos por 3 diretores, 3

assessores, 23 bailarinos e 36 músicos, 3 professores escola de dança, 1 professor

para companhia de dança, 1 ensaiador para companhia de dança, 1 fisioterapeuta e 1

arquivista de orquestra.

                                                                                                                        

Curitiba - PR, 12 de agosto de 2019.

Nicole Lemanczyk
Diretora Administrativa Financeira

PALCOPARANÁ

Rua XV de Novembro, 971 -  Centro – Curitiba – PR – 80.060-000
Telefone (41) 3304-7955 – contato@palcoparana.org
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Assunto ENC: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

De kenia | Aecompany <kenia@aecompany.com.br>

Para <jonas@palcoparana.org>

Cópia <administrativo@palcoparana.org>, 'Andreisi | AECompany'
<andreisi@aecompany.com.br>

Data 2019-08-12 18:37

Prioridade Mais alta

Termo de Referencia.pdf (~117 KB)
Proposta Palco Paraná 2019.pdf (~106 KB)

Boa noite Jonas,

Conforme solicitação, estamos encaminhando proposta para análise.

Kenia Spinelli

kenia@aecompany.com.br

+55 (41) 3232 - 1494

+55 (11) 2373 - 6267

www.aecompany.com.br

-----Mensagem original-----

De: jonas@palcoparana.org <jonas@palcoparana.org>

Enviada em: segunda-feira, 12 de agosto de 2019 16:18

Para: andreisi@aecompany.com.br

Cc: administrativo@palcoparana.org

Assunto: Fwd: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

Prezados, boa tarde.

Visando a contratação de serviços especializado em contabilidade para o Serviço Social Autônomo

PalcoParana, estamos enviamos anexo termo de referencia, afim de consulta-los a respeito de

proposta orçamentária para desenvolver os serviços discriminados neste termo.

Att

Jonas

PalcoParana

Telefone (41) 3304-7955

Roundcube Webmail :: ENC: Orçamento Contabilidade - PalcoParana https://webmail.palcoparana.org/cpsess5635923703/3rdparty/roundcube/...

1 of 1 20/08/2019 10:17
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Assunto RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

De José Eurides <joseeurides@planningcontadores.com.br>

Para <jonas@palcoparana.org>, <planning@planningcontadores.com.br>

Cópia <administrativo@palcoparana.org>

Data 2019-08-26 13:27

PALCOPARANA - Proposta Serviços Contábeis a partir 01.03.2020.pdf (~399 KB)

Jonas,  boa tarde.

Conforme solicitação e condições no termo de referência, encaminhamos anexada, proposta de
prestação de serviços profissionais de contabilidade para PALCOPARANÁ, a partir de março de
2020.

A Disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

José Eurides Borges Filho
Contador
Fone +55 (41) 3359-7300
Celular (41) 98854-6204
Rua Deputado Carneiro de Campos,432 Bairro Hugo Lange
Curitiba – Paraná CEP 80.040-320 www.planningcontadores.com.br

-----Mensagem original-----
De: jonas@palcoparana.org <jonas@palcoparana.org>
Enviada em: segunda-feira, 12 de agosto de 2019 16:47
Para: planning@planningcontadores.com.br
Cc: administrativo@palcoparana.org
Assunto: Fwd: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

Prezados, boa tarde.

Visando a contratação de serviços especializado em contabilidade para o Serviço Social Autônomo
PalcoParana, estamos enviamos anexo termo de referencia, afim de consulta-los a respeito de
proposta orçamentária para desenvolver os serviços discriminados neste termo.

Att
Jonas

PalcoParana
Telefone (41) 3304-7955

Roundcube Webmail :: RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana https://webmail.palcoparana.org/cpsess1395719844/3rdparty/roundcube/...

1 of 1 26/08/2019 14:02
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Assunto RES: RES: RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

De Roney Brugnerotto <roney@brugnerottocontadores.com.br>

Para Nicole Lemanczyk <administrativo@palcoparana.org>

Cópia jonas@palcoparana.org <jonas@palcoparana.org>

Data 2019-08-20 10:37

154.2019 - PALCOPARANÁ.pdf (~150 KB)

Segue novamente

Aqui esta abrindo normalmente

Se persis�r vou enviar em word.

Atenciosamente;

Roney Cezar Brugnerotto

CRC – 054.706-O/5

Sócio Administrador

e-mail: roney@brugnerottocontadores.com.br

Fone (41) 8498-0700 / 3225-5698 / 3323-6283              

.

De: Nicole Lemanczyk [mailto:administra�vo@palcoparana.org]

Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 10:35

Para: Roney Brugnero.o

Cc: jonas@palcoparana.org

Assunto: Re: RES: RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

OI Roney

Ainda veio corrompido. Algum problema no PDF.

Atenciosamente

Roundcube Webmail :: RES: RES: RES: Orçamento Contabilidade - Pal... https://webmail.palcoparana.org/cpsess5635923703/3rdparty/roundcube/...

1 of 4 20/08/2019 10:41
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Em 2019-08-20 10:25, Roney Brugnerotto escreveu:

Opa perdão.

Segue anexo

Atenciosamente;

Roney Cezar Brugnerotto

CRC – 054.706-O/5

Sócio Administrador

e-mail: roney@brugnerottocontadores.com.br

Fone (41) 8498-0700 / 3225-5698 / 3323-6283              

.

De: Nicole Lemanczyk [mailto:administra�vo@palcoparana.org]

Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 10:16

Para: Roney Brugnero.o

Cc: jonas@palcoparana.org

Assunto: Re: RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

Ola Roney

Muito obrigada pelo pronto atendimento, no entanto o anexo não esta abrindo.

Pode me repassar?

Atenciosamente

Nicole Lemanczyk

Em 2019-08-20 10:05, Roney Brugnerotto escreveu:

Roundcube Webmail :: RES: RES: RES: Orçamento Contabilidade - Pal... https://webmail.palcoparana.org/cpsess5635923703/3rdparty/roundcube/...

2 of 4 20/08/2019 10:41
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Bom dia Jonas

Conforme solicitado, segue nossa proposta de prestação de serviços

contábeis.

Atenciosamente;

Roney Cezar Brugnerotto

CRC – 054.706-O/5

Sócio Administrador

e-mail: roney@brugnerottocontadores.com.br

Fone (41) 8498-0700 / 3225-5698 / 3323-6283              

.

-----Mensagem original-----

De: jonas@palcoparana.org [mailto:jonas@palcoparana.org]

Enviada em: segunda-feira, 12 de agosto de 2019 16:12

Para: Roney Brugnerotto

Cc: administrativo@palcoparana.org

Assunto: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

Prezados, boa tarde.

Visando a contratação de serviços especializado em contabilidade para

o Serviço Social Autônomo PalcoParana, estamos enviamos anexo termo de

referencia, afim de consulta-los a respeito de proposta orçamentária

para desenvolver os serviços discriminados neste termo.

Att

Jonas

PalcoParana

--

Nicole Lemanczyk

Diretora Administrativa Financeira

Rua XV de Novembro, 971 - Centro - 80060000 - Curitiba - PR

41 33047955

Roundcube Webmail :: RES: RES: RES: Orçamento Contabilidade - Pal... https://webmail.palcoparana.org/cpsess5635923703/3rdparty/roundcube/...

3 of 4 20/08/2019 10:41
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--

Nicole Lemanczyk

Diretora Administrativa Financeira

Rua XV de Novembro, 971 - Centro - 80060000 - Curitiba - PR

41 33047955

Roundcube Webmail :: RES: RES: RES: Orçamento Contabilidade - Pal... https://webmail.palcoparana.org/cpsess5635923703/3rdparty/roundcube/...

4 of 4 20/08/2019 10:41
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Assunto RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

De Claudecir - Munhoz Contabilidade
<claudecir@contabilidademunhoz.com.br>

Para <jonas@palcoparana.org>

Cópia <administrativo@palcoparana.org>

Data 2019-08-30 09:35

PROPOSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2019.docx (~30 KB)

Bom dia.

Segue anexo proposta de preços, conforme solicitado.

Atenciosamente,

Claudecir

R: Comendador Jacques Van Erven, 430 Portão - Curitiba/PR - CEP 81.070-120

Fone: 041 3244-6898

Facebook: Contabilidade Munhoz

-----Mensagem original-----

De: jonas@palcoparana.org <jonas@palcoparana.org>

Enviada em: segunda-feira, 12 de agosto de 2019 16:18

Para: claudecir@contabilidademunhoz.com.br

Cc: administrativo@palcoparana.org

Assunto: Fwd: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

Prezados, boa tarde.

Visando a contratação de serviços especializado em contabilidade para o Serviço Social Autônomo

PalcoParana, estamos enviamos anexo termo de referencia, afim de consulta-los a respeito de

proposta orçamentária para desenvolver os serviços discriminados neste termo.

Att

Jonas

PalcoParana

Telefone (41) 3304-7955

Roundcube Webmail :: RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana https://webmail.palcoparana.org/cpsess0299617910/3rdparty/roundcube/...

1 of 1 30/08/2019 09:44
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Assunto Re: Proposta Serviços Contábeis - PalcoParana

De Junior - Intercon <junior@interconassessoriacontabil.com.br>

Para <jonas@palcoparana.org>

Data 2019-08-30 19:00

Proposta 089_19 Palco Paraná.pdf (~85 KB)

Boa tarde Jonas.

Segue anexo proposta de prestação de serviços.

Fico à disposição para eventuais dúvidas.

Ats,

---
 Jivanildo Junior da Cruz
 Contador | Intercon - Assessoria Contábil
Telefone: 41 3082-4692
Celular: 41 98797-7660
Site: www.interconassessoriacontabil.com.br
Email: junior@interconassessoriacontabil.com.br

Em 29/08/2019 10:50, jonas@palcoparana.org escreveu:

Prezados, bom dia.

Visando a contratação de serviços especializado em contabilidade para o Serviço Social Autônomo
PalcoParana, estamos enviamos anexo termo de referencia, afim de consulta-los a respeito de proposta
orçamentária para desenvolver os serviços discriminados neste termo.

Att
Jonas
PalcoParana

Roundcube Webmail :: Re: Proposta Serviços Contábeis - PalcoParana https://webmail.palcoparana.org/cpsess0612358966/3rdparty/roundcub...

1 of 1 30/08/2019 15:44
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Assunto Fwd: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

De <jonas@palcoparana.org>

Para <marcelo@benicontabilidade.com.br>

Cópia <administrativo@palcoparana.org>

Data 2019-08-12 20:15

Termo de Referencia.pdf (~114 KB)

Prezados, boa tarde.

Visando a contratação de serviços especializado em contabilidade para o Serviço Social
Autônomo PalcoParana, estamos enviamos anexo termo de referencia, afim de consulta-los a
respeito de proposta orçamentária para desenvolver os serviços discriminados neste termo.

Att
Jonas

PalcoParana
Telefone (41) 3304-7955

Roundcube Webmail :: Fwd: Orçamento Contabilidade - PalcoParana https://webmail.palcoparana.org/cpsess6666760583/3rdparty/roundcub...

1 of 1 02/09/2019 17:39
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Assunto Orçamento Contabilidade - PalcoParana

De <jonas@palcoparana.org>

Para <andrefrelik@falavinha.com.br>

Cópia <administrativo@palcoparana.org>

Data 2019-08-12 20:16

Termo de Referencia.pdf (~114 KB)

Prezados, boa tarde.

Visando a contratação de serviços especializado em contabilidade para o Serviço Social
Autônomo PalcoParana, estamos enviamos anexo termo de referencia, afim de consulta-los a
respeito de proposta orçamentária para desenvolver os serviços discriminados neste termo.

Att
Jonas

PalcoParana
Telefone (41) 3304-7955

Roundcube Webmail :: Orçamento Contabilidade - PalcoParana https://webmail.palcoparana.org/cpsess6666760583/3rdparty/roundcub...

1 of 1 02/09/2019 17:42
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Rua Deputado Carneiro de Campos, 432 Hugo Lange CEP 80.040-320 – Curitiba – Paraná – Fone (41) 3359-7300 
planning@planningcontadores.com.br 

 

1 

 
 
 
PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS  
  
 
 
 
Curitiba, 26 de agosto de 2019 
 
 
À 
Nicole Lemanczyk 
Diretora Administrativa Financeira 
PALCOPARANA 
 
 
 
 
Encaminhamos nossa proposta de prestação de serviços mensais de 
contabilidade, escrita fiscal e folha de pagamento mensal dos funcionários para a 
empresa PALCOPARANA-CNPJ 25.298.788/0001-95 com previsão de início a 
partir 01/03/2020.  
 
 
Aguardamos retorno com a apreciação da presente proposta.  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
Jose Eurides Borges Filho 
Contador CRC-PR 032.766/O-6 
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Rua Deputado Carneiro de Campos, 432 Hugo Lange CEP 80.040-320 – Curitiba – Paraná – Fone (41) 3359-7300 
planning@planningcontadores.com.br 

 

2 

 
1.OBJETO 
 

Esta proposta consiste na prestação pela contratada à contratante, dos serviços 
profissionais de contabilidade com ênfase em Serviços Sociais Autônomos e terceiro 
setor, contemplando a consultoria e assessoria a administração da PALCOPARANA, 
nas áreas contábil, fiscal, rotinas trabalhistas, com registro e monitoramento da 
execução orçamentaria 

 
2. DOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL 
 

2.1. Conciliações e escrituração da contabilidade com responsabilidade técnica dos 
registros contábeis de acordo com normas e princípios vigentes. 

 
2.2. Emissão de balancetes mensais; cálculos dos tributos federais e municipais. 

 
2.3. Elaboração de Balanço anual, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL) e demais demonstrações 
contábeis obrigatórias em conformidade com a legislação vigente. 

 
2.4. Assessoria e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam 
federais, estaduais ou municipais aos colaboradores e administração. 

 
2.5. Escrituração dos registros fiscais de todos os livros obrigatórios perante a Receita 
Federal do Brasil, municipal e estadual bem como as obrigações que se fizerem 
necessárias. 

 
2.6. Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de 
eventuais procedimentos fiscais e auditoria externa. 

 
2.7. Reuniões necessárias para apresentação dos balancetes mensais e 
demonstração dos resultados. 

 
2.8. Atender as solicitações de auditoria externa, Tribunal de Contas, Ouvidoria Geral 
do Estado e outros órgãos fiscalizadores de esfera federal, estadual e municipal, 
sempre que necessário, para esclarecimentos, apresentação de documentos e 
demais informações. 

 
2.9. Assumir responsabilidade técnica sobre os serviços objeto desta proposta, 
perante PALCOPARANA e órgãos de fiscalização, nas esferas federal, estadual e 
municipal. 

 
2.10. Elaboração do processo de prestação de contas anual da PALCOPARANA junto 
ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 
2.11. Elaboração do processo de prestação de contas anuais da PALCOPARANA, 
junto ao Ministério Público. 
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2.12. Quando necessário, acompanhar em reunião Geral Ordinária e Extraordinária 
de Conselho de Administração e Fiscal a apresentação de prestação de contas da 
PALCOPARANA. 

 
2.13. Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes 
relativamente à Escrituração Contábil Fiscal – ECF. 

 
2.14. Elaboração da declaração anual de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e 
Declaração de débitos e créditos tributários (DCTF) mensalmente. 

 
 
3. DOS SERVIÇOS DE ROTINAS TRABALHISTAS 
 

3.1. Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros 
aplicáveis às relações de emprego mantidas pela contratante. 

 
3.2. Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos, tais como 
cálculos de rescisão contratual, provisões de férias e 13º salário. 

 
3.3. Elaboração e processamento da Folha de Pagamento dos empregados e de 
comissões, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins 
mensais. 

 
3.4. Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de 
eventuais procedimentos de fiscalização. 

 
4. DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 
 

4.1. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema 
Estadual de Informações, módulo de Captação Eletrônica de Dados – SEI CED, 
exclusivamente em relação ao módulo CONTABIL, em observância e respeito a 
layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, comprovando a CONTRATANTE 
através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 03 dias uteis de 
antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

. 
4.2. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema 
Integrado de Transferências - SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em 
observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o 
envio com 05 dias úteis de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação 
vigente; 

 
4.2.1. As prestações de contas de transferências oriundas de repasses 
públicos ou entidades privadas prevista na Resolução nº 28/2011 do TCE/PR, 
(item 4.2), não fazem parte do escopo de serviços e honorários propostos no 
item 7.1. 
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4.3. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema 
Integrado de Atos de Pessoal – SIAP, exclusivamente módulo folha de 
pagamento, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação 
vigente, comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros 
meios, o envio com 05 dias úteis de antecedência ao prazo limite estipulado pela 
legislação vigente; 

 
4.3.1. Os dados e documentos para fins de fiscalização dos atos de pessoal, 
encaminhados ao TCE/PR, tais como, processos de atos de inativação, 
pensão, revisão de proventos, admissão de pessoal e histórico de pessoal, não 
fazem parte do escopo de serviços e honorários propostos no item 7.1. 

 
4.4. Elaboração/preenchimento de remessas dos dados para alimentar RMIP – 
Relação Mensal de Informação de Pagamento da Controladoria Geral do Estado do 
Paraná em observância e respeito as normas e/ou legislação vigente; 
 

4.4.1. As remessas de dados para alimentar ao RMIP Relação Mensal de 
Informação de Pagamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná, (item 
4.4), não fazem parte do escopo de serviços e honorários propostos no item 
7.1. 

. 
4.5. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do 
exercício (DRE), demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações 
do patrimônio líquido (DMPL), e/ou demais demonstrações contábeis obrigatórias, 
conforme legislação vigente para entrega da Prestação de Contas Anual junto ao 
TCE, devidamente assinada até final de janeiro do ano subsequente, referente ao 
exercício anterior. 

 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1. Os serviços serão executados no estabelecimento da CONTRATADA, com 
fechamentos mensais dos serviços contábeis, fiscais, emissão de balancetes e 
demonstrativos de resultados com responsabilidade técnica. 

 
5.2. A CONTRATANTE deverá disponibilizar à contratada, toda a documentação 
fisco-contábil, extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações 
consolidadas; documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de 
cheques, borderôs de cobrança, descontos, contratos de crédito, avisos de créditos, 
débitos, Notas-Fiscais de compra (entradas) e de vendas, contratos de compra e 
venda, bem como comunicação de eventual cancelamento de notas fiscais e 
contratos, alem de outros documentos fisco-contábil oriundos das operações da 
empresa.  

 

5.3. A CONTRADADA é responsável pela escrituração contábil e fiscal das operações 
econômicas e financeiras, de acordo com o plano de contas, emissão de Balancetes 
Mensais, Demonstrações Contábeis e demais livros da Companhia. 
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5.4. Compete a CONTRATADA o preenchimento e transmissão da Declaração de 
Ajuste Anual da Pessoa Jurídica, Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais (DCTF), Programa Gerador do Pedido eletrônico de 
restituição/ressarcimento ou reembolso de compensação (PERD/DCOMP) e 
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Compreende neste item 
apuração de todos os impostos que a CONTRATANTE está sujeita, e confecção das 
Guias de Recolhimento em prazo hábil para pagamento, e demais documentos 
pertinentes e inerentes ao sistema contábil em conformidade com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade.  

 

5.5. Atender ainda toda e qualquer alteração na legislação pertinente se houver 
durante a vigência do contrato, efetuando ajustes, adequações e ou adotando novos 
procedimentos quando necessários. 

 
5.6. A CONTRATADA é responsável pela geração e transmissão dos arquivos textos, 
em conformidade com os Leiautes aplicados às entidades Estatais para o SEI-CED 
Sistema Estadual de Informações Captação Eletrônica de Dados do TCE/PR, 
exclusivamente em relação ao módulo CONTABIL.  

 
 
6. SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS 
 

6.1. Os serviços solicitados pela CONTRATANTE, não especificados nos itens 1 a 5 
serão considerados extraordinários e cobrados a parte pela CONTRATADA, 
segundo valor constante na Planilha de Honorários do Sindicato dos Contabilistas de 
Curitiba – SICONTIBA, bem como orçamento previamente aprovado pela 
primeira. 

 
6.2. São considerados serviços extraordinários ou para-contábeis além de outros 
que sejam expressamente contratados, os seguintes: 
a) Alteração contratual e Estatuto Social, abertura de filiais;  
b) Certidões negativas do INSS, FGTS, Federais e ISS (caso existam restrições nos 
órgãos competentes, decorrentes de responsabilidade técnica da empresa prestadora 
de serviços anterior);  
c) Certidão negativa de falências ou protestos; 
d) Encadernação de livros e taxas de registro; 
e) Declaração de ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física; 
f) Preenchimento de fichas cadastrais bancárias/ IBGE; 
g) Encerramento de empresa; 
h) Recálculo de guias de contribuições e DARF´S de tributos com ausência de 
pagamento;  
i) Desenvolvimento de relatórios específicos e de uso exclusivo da contratante; 
j) Balanço cambial; 
k) Registros de contratos de câmbio e mútuos perante o Banco Central; 
l) Elaboração e registro de atas para aprovação de contas; 
m) Renovação de alvarás de Prefeitura, licença sanitária, licença do corpo de 
bombeiros, meio ambiente e demais órgãos; 
n) RADAR – Receita Federal; 
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o) Cálculos de Preços de Transferência – Transfer Pricing; 
p) Certificação digital da Pessoa Física ou Jurídica; 
q) Certidões da Junta Comercial (Simplificada ou Breve Relato, de Inteiro Teor ou 
Fotocopiada, Específica, Negativa); 
r) Certidões cartoriais (Protestos, de Propriedade, Negativa de Bens, de Negativa de 
ônus, de Busca de Pessoa Jurídica, de Busca de Títulos e Documentos, de Escritura, 
de Procuração, etc); 
s) Fóruns (Cíveis, Criminal, Execuções Fiscais/Criminais, Falência e Concordata, etc; 
t) Justiça (Federal, Militar, Eleitoral e do Trabalho, INCRA e outras; 
u) Registro e baixa de empresas em órgãos/Conselhos de Classes (CREA, CRECI, 
CORE, etc). 

 
6.3. Para os trabalhos constantes da clausula 6.2 letra “M”, serão cobradas mais as 
taxas exigidas pelos órgãos competentes e custos de deslocamento, tais como: 
estacionamentos e quilometragem de veículos com combustível proporcional. 

 
6.4. Caso a contratante seja notificada a apresentar a documentação em endereço 
diferente do município da contratada, para procedimentos de fiscalização, de órgão 
competente, os gastos com deslocamento para entrega de documentos serão por 
conta da contratante. 

 
 
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
A proposta em questão considera as seguintes condições:  
 

7.1. Para execução dos serviços constantes do “itens 1 à 5.6”, no estabelecimento 
da CONTRATADA, a CONTRATANTE, pagará os honorários profissionais, de R$ 
136.800,00 (Cento e trinta e seis mil e oitocentos reais) compreendendo os meses 
de março de 2020 a fevereiro de 2021, a serem pagas em 12 parcelas mensais de R$ 
11.400,00 (Onze mil e quatrocentos reais), com vencimento no 10o (Décimo) dia útil 
de cada mês, com inicio no mês de abril de 2020 e final no mês de março de 2021. 

 
7.2. A presente proposta não contempla honorários para acesso ao sistema gerencial 
financeiro licenciado à CONTRATADA. 

  
7.3. A Nota fiscal será emitida até o dia 02 do mês em curso, vencendo sempre no 
10o. (décimo) dia útil do mês corrente, via rede bancária. 
 
7.4. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, o valor dos honorários 
contratados será reajustado, anualmente, pela variação do INPC/IBGE. 
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8. CONDIÇÕES GERAIS 
 
 

8.1. Os honorários propostos foram determinados considerando as informações de 
estimativa mensal fornecidas pela contratante, tais como: número de funcionários, 
volume de movimentação financeiro do exercício corrente em R$ 6.000.000,00 (seis 
milhões), de notas fiscais de entradas e saídas, pagamentos, ramo de atividade 
serviço social autônomo, sem fins lucrativos e condições de execução dos serviços. 

 
8.2.  Os honorários inclusos na presente proposta para execução dos serviços da 
“cláusula 3”, “Serviços de Rotina Trabalhista”, foram calculados considerando o 
número de até 52 funcionários com previsão de contratações até 72 funcionários. 
Caso a contratante opte por contratar um número maior de funcionários, os 
honorários estarão sujeitos a revisão, tomando por base a quantidade de funcionários 
excedentes e, calculados segundo a planilha orientativa do Sindicato dos 
Contabilistas de Curitiba - Sicontiba. 

 
8.3. As condições de execução dos serviços e local serão definidas em contrato, bem 
como, prazos de entregas de documentos e relatórios finais. 

 
8.4. Nesta proposta não se incluem detalhes técnicos dos sistemas de informática e 
elaboração de relatórios personalizados. 

 
8.5. Os serviços trabalhistas e contábeis para novas unidades e filiais, não estão 
inclusos nos honorários propostos acima, os quais deverão ser determinados de 
acordo com a movimentação de documentos, número de funcionários e faturamento 
previsto, bem como parâmetro estabelecido na tabela orientativa de honorários do 
SICONTIBA – Sindicato dos Contabilistas de Curitiba. 

 
8.6. Os arquivos magnéticos do Sistema Publico de Escrituração Digital – SPED, 
deverão ser gerados a partir do sistema da contratada. 

 
8.7. Caso sejam instituídas novas obrigações acessórias a serem transmitidas pelos 
contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores das esferas 
governamentais, federal, estadual e municipal a partir da vigência do contrato, o 
cumprimento das exigências e sua implantação, poderá implicar em aumento do 
volume de serviços da contratada. O custo destes serviços poderá ser reavaliado de 
acordo com os preços estabelecidos pelo Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, 
desde que de comum acordo entre as partes. 

 
8.8. A presente proposta prevê única e exclusivamente o assessoramento com 
responsabilidade técnica e a realização dos trabalhos nas áreas de registros 
contábeis, fiscal, rotinas trabalhistas e Escrituração Contábil Fiscal - ECF. 

 
8.9.  A CONTRATANTE fica ciente que todas as obrigações fiscais, tributárias e 
acessórias relativas a fato gerador do ano calendário imediatamente anterior, ou seja,  
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de 2019 e dos meses de janeiro a fevereiro de 2020 as quais ainda devam ser 
cumpridas durante o exercício de 2020, tais como, Escrituração Contábil Fiscal – 
ECF, DCTF mensal, SPED FISCAL, SPED CONTÁBIL, SPED PIS e COFINS, ou 
qualquer outra existente, oriunda daquele período, não são de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

 
8.10 A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA, arquivos no formato texto 
ou Excel contendo os lançamentos contábeis do período de janeiro a fevereiro de 
2020, todas as demonstrações financeiras, Balancete encerrado em 28 de fevereiro 
de 2020, relatórios de controle e composição de bens do ativo imobilizados, de forma 
analítica e composição de todas as contas sintéticas, devidamente conciliadas e 
assinadas pelo profissional contabilista responsável até aquela data, bem como pelo 
Diretor Administrador/Presidente ou procurador da empresa. 

 
8.11. A CONTRATANTE é responsável pela entrega e coleta de documentos no 
estabelecimento da contratada, quando necessário. 

 
8.12. A proposta contempla a prestação de serviços para o período de 12 meses, 
iniciando-se no dia 01 de março de 2020. 

 
 
 
9. VALIDADE DA PROPOSTA 
 

Esta proposta tem validade de 45 (quarenta e cinco) dias a partir data de sua 
emissão. 

 
 

Curitiba, PR., 26 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 

PLANNING CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA.    
Jose Eurides Borges Filho       
Contador CRC PR- 032.766/O-6             
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R. Nestor Victor, 436  
Água Verde 
Curitiba – PR. 
CEP 80.620-400 
(41) 3225-5698 

 
CTB/DIR-034/2017                              Curitiba, 20 de agosto de 2019. 

 
 
 

 

Senhor (a) 
NICOLE LAMANCZYK 

PALCOPARANÁ. 
CNPJ 25.298.788/0001-95  

Curitiba - Pr 
 
 

 
 

Considerações Preliminares 
 Inicialmente, manifestamos nossos agradecimentos pela solicitação 

formulada, para apresentação de proposta para execução de trabalhos em 
referência. 
 

Salientamos que nossa empresa está devidamente registrada e/ou 
credenciada junto aos órgãos competentes e mantém sua sede na Rua 

Nestor Victor, 436, Água Verde, CEP: 80.620-400, em Curitiba (PR). 
 
Mencionamos, a seguir, as especificações que julgamos necessárias para a 

execução dos serviços, permanecendo ao seu inteiro dispor para quaisquer 
esclarecimentos complementares. 

 

 

Normas e Procedimentos Técnicos 

Na execução dos serviços em referência, serão observadas as Normas e 
Procedimentos inerentes à profissão de Contador, estabelecidas pelos 
Conselhos Federal e Regional de Contabilidade, bem como mediante a 

aplicação de procedimentos técnicos reconhecidos. 
 

Para a atividade do cliente, abrangendo inclusive o cumprimento de normas 
legais e regulamentares. 

 
 A assinatura das peças contábeis será de responsabilidade de contador 
devidamente habilitado e vinculado à contratada. 
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Dos serviços a serem realizados 

Nossos serviços compreenderão: 

Terceiro Setor 
 

• Contabilidade específica para o Terceiro Setor; 
• Plano de contas personalizado; 

• Escrituração contábil das receitas (doações, subvenções, auxílios, 
convênios, etc) e das despesas; 

• Escrituração Contábil Digital – ECD de acordo com a Instrução 

Normativa da Receita Federal IN nº 1420 de 2013, ou a vigente que 
lhe faça as vezes; 

• Atendimento dos preceitos legais da contabilidade das Entidades 
(Imunidade e Isenção); 

• Relatórios Contábeis específicos para entidades sem fins lucrativos, 

demonstrando as gratuidades e isenções usufruídas; 
• Prestação de contas junto ao Tribunal de Contas referente ao 

exercício de 2017 e 2018;  
• Prestação de contas das Fundações perante o Ministério Público; 
• Prestação de contas junto ao Ministério da Justiça para obtenção ou 

manutenção do Título de Utilidade Pública Federal; 
• Publicação das Demonstrações Contábeis (se necessário); 

• Assessoria para obtenção das Declarações de Utilidade Pública 
Municipal, Estadual, Federal, Certificação de entidades, CEBAS: 

Entidade de Saúde, Entidade de Educação e Entidade de Assistência 
Social (Lei nº 12.101/2009); 

• Gestão Contábil de bens patrimoniais 

• Escrituração Contábil Fiscal (ECF); 
• Relação Anual de Informações Sociais (Rais); 

• Elaborar relatório fiscal e contábil para embasar o parecer do 
Conselho Fiscal; 

• Enquadramento sindical; 

 
II – Contabilidade em Geral 

Mensal 

•  Escrituração contábil das notas fiscais de entradas, serviços, 
receitas, despesas, etc.; 

•  Balancete analítico mensal; 
•  Demonstração do resultado do período; 

•  Relatórios de confrontação de receitas e despesas; 
•  Orientação referente à observância dos preceitos fiscos-contábeis, 

inerente às transações desenvolvidas. 

•  Declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) 
•  Contribuições (EFD) 

•  Declaração Municipal de serviços tomados 
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Anual 

•  Balanço patrimonial; 

•  Diário/Razão (livros comerciais obrigatórios para todas as empresas   
e entidades sem fins lucrativos). 

•  Escrituração Contábil Digital (ECD) 
•  Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

 

III – Departamento Pessoal 

Mensal 

•  Folha de pagamento: cálculo e conferência da folha, emissão de 
recibos de salários e de pró-labore, vale-transporte e refeição e 

cálculo de férias e 13º Salário; 
•  Rotinas de Admissão: registro de funcionários, contrato de trabalho 

de experiência, Termo de opção do vale-transporte e refeição, acordo 

de compensação de horas, quadro de horário, etc; 
•  Enquadramento sindical 

•  Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) 
•  Rotinas de demissão: calculo de rescisões, CD/SD – Requerimento 

Seguro-desemprego, emissão da chave de liberação FGTS, cálculo da 

multa FGTS e homologações perante o sindicato e Ministério do 
Trabalho; 

•  Escrituração Fiscal Digital da Folha de Pagamento e das Obrigações 
Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais – eSocial;   

•  Guias e informativos (CAGED, Cagedinho, CAGED Antecipado, GPS-

INSS, SEFIP-FGTS, IRRF, PIS sobre folha, Contribuições Sindicais 
Pessoa Física e Pessoa Jurídica, Conectividade Social). 

•  Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Parana 
– no Sistema Integrado de Atos de Pessoal - SIAP 

Anual 

•  RAIS – Relação Anual de Informações Sociais; 

•  DIRF – Declaração de imposto Retido na Fonte; 

•  Informe de Rendimentos 
 

 

Forma e Prazos 

 
A BRUGNEROTTO CONTADORES se compromete a cumprir todos os prazos 

previamente determinados por lei, sendo necessário o alinhamento entre as 
partes para que a contratada tenha tempo hábil no cumprimento dos prazos 

estabelecidos pela contratante. 
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(41) 3225-5698 

Confidencialidade 

 
Os profissionais da BRUGNEROTTO CONTADORES ASSOCIADOS se 

comprometem a manter absoluto sigilo sobre todos os elementos e 
documentos que tenham conhecimento no âmbito dos trabalhos que estão 
sendo prestados. 

 
As questões pertinentes a patentes, conhecimento tecnológico e segredo 

industrial que, eventualmente, passem por nossos profissionais são 
considerados com a mesma habitualidade com que lidamos com os dados 

econômicos e financeiros dos quais tomamos conhecimento das demais 
áreas de atuação de nossa Empresa, de máximo segredo. 
 

 

Dos Honorários 

 

Para a execução dos trabalhos em referência, fixamos nossos honorários 
mensais em 5.800,00 (Cinco mil e oitocentos reais), mensais devidos a 
partir do mês subsequente a contratação, com vencimento todo dia 04 de 

cada mês. 
 

Anualmente, será cobrado o valor correspondente a dois honorários, 
vigentes na época, para a confecção declarações acessórias exigidas por lei, 
da pessoa jurídica, que deverá ser pago no dia 20 do mês de Agosto e a 

taxa de 13º salário, a qual deverá ser paga no dia 20 de Novembro.  
 

Fica desde já esclarecido que serviços outros, a exemplo de consultorias, 
alterações contratuais, elaborações de relatórios não inclusos nos itens 
anteriores, bem como o material necessário à confecção do trabalho, como 

livros, guias, etc., serão debitados mensalmente, pagos juntamente como 
serviços mensais. 

 
Referidos honorários serão reajustados anualmente, sempre no mês de 
janeiro de cada ano de acordo com aumento concedido pelo Salário 

Mínimo. 
 

Os honorários aqui propostos incluem todos os custeios com pessoal 
necessários à sua perfeita execução. 

 

Prazo de contrato 

 

A contratação será por prazo de um ano prorrogável pelo mesmo período, a 

contatar da data de assinatura do contrato. 
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R. Nestor Victor, 436  
Água Verde 
Curitiba – PR. 
CEP 80.620-400 
(41) 3225-5698 

Obrigações das Partes 

 
 

 
 O PALCOPARANÁ, como entidade contratante, obriga-se a: 
a) exercer a fiscalização da execução do trabalho; 

b) fornecer apoio técnico, operacional e institucional e disponibilizar todo 
acervo documental e todas as informações necessárias à consecução dos 

objetivos de que trata este Termo de Referência; 
c) efetuar o pagamento dos honorários e das despesas oriundas de 

obrigações administrativas e contábeis necessárias para o alcance dos 
objetivos previstos neste documento, até o décimo dia útil de cada mês; 
 

 A empresa de contabilidade, como entidade contratada, deverá: 
a) executar e responsabilizar-se pelas atividades em conformidade com o 

descrito no presente Termo de Referência com os mais elevados padrões de 
competência, integridade profissional e ética; 
b) considerar as decisões ou sugestões do PALCOPARANÁ sempre que as 

mesmas contribuírem de maneira significativa na qualificação dos trabalhos 
e agilidade dos mesmos; 

c) fornecer mão-de-obra profissional qualificada e habilitada, devendo os 
profissionais de contabilidade ter registro no respectivo órgão de classe; 
d) arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, 

como locação de veículos, combustível, equipamentos eletrônicos e 
acessórios, dentre outras; 

e) disponibilizar dados, fotos, relatórios ou qualquer outro tipo de 
informação a terceiros somente com autorização do PALCOPARANÁ; 
g) reparar/substituir/alterar os produtos em não-conformidade ou não 

aprovados, sem ônus para a contratante; 
h) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas 

reclamações ou orientações obriga-se a atender prontamente; 
i) observar o contido na Lei instituidora do serviço social autônomo, estatuto 
e demais regimentos da entidade; 

j) assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras 
oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salários, 

encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos, alimentação 
do seu pessoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção 
individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e serviços, licenças em 

repartições públicas, registros, autenticações do contrato, etc., e ficando, 
ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela contratada a inexistência 

de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e 
a contratante; 
k) responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude 

do objeto do contrato a ser firmado; 
l) não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação 

financeira, sem prévia e expressa autorização da contratante; 
m) exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações 

apresentadas e atuar sempre dentro dos prazos estabelecidos; 

41
14

Inserido ao protocolo 16.017.679-2 por: JONAS DOS SANTOS NASCIMENTO em: 02/09/2019 17:46.



 

 

R. Nestor Victor, 436  
Água Verde 
Curitiba – PR. 
CEP 80.620-400 
(41) 3225-5698 

n) assessorar o departamento financeiro da instituição em suas ações; 
m) responder prontamente as consultas realizadas pela Contratante; 

n) apresentar à Contratante relatórios mensais sobre as atividades 
realizadas. 

 

 

Contratação 

 
O “De Acordo” assinado por V. S.a, na cópia da presente, dará o caráter de 
aceitação plena aos termos e condições e será havida como instrumento de 

contratação definitiva. 
 

 
 
 

 
                                       Atenciosamente, 

 
 

 

BRUGNEROTTO CONTADORES ASSOCIADOS. 
CRC-PR Nº 054.706/O-4 

RONEY CEZAR BRUGNEROTTO 

 

 

 

 

 “De Acordo” 

 
Data: ____/____/____ 
 

ASS: __________________________ 
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Curitiba, 26 de Agosto de 2016 
 
 
AO CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA. 
 
 
Ref. Termo de Referencia Contábil – Palco Paraná 
  
 
 Pela presente, encaminhamos a V.Sa., proposta referente a prestação de serviços de consultoria e 
assessoria administrativa e gerencial nas áreas contábil, fiscal e trabalhista. 
 É com grande satisfação que oferecemos a Vossa Senhoria, a nossa proposta para execução dos 
serviços, conforme solicitado no Termo de Referência datado de 12 de agosto de 2018, conforme os itens 
abaixo relacionados, garantindo-lhes excelente prestação de serviços. 
 
 
Serviço Contábil Geral e Fiscal e Trabalhista 

 
Conforme detalhamento no Termo Referencial o custo mensal para execução de todas as tarefas 
relacionadas é de ias anuais: 
 
Mensal: - R$ 4.700,00 (Quatro mil e setecentos reais) 

 

Serviço Rotina Trabalhista 
 

Conforme detalhado no Termo Referencial atualmente são 52 funcionário e previsão para 72 
funcionários para execução de todas as tarefas e controle já incluídas as obrigações assessorias 
anuais: 
 
Mensal: - R$ 3.500,00 (Três mil quinhentos reais)  

 
 

Valor total da proposta: - R$ 8.200,00 (Oito mil e duzentos reais) mensais. 
 
Obs: No mês de dezembro de cada ano será cobrada uma mensalidade adicional referente ao fechamento 
do balanço. 

 
Empresas que prestamos serviço consideradas do terceiro setor.  
 
Federação Paranaense de Ciclismo - (2009 a 2015); 
Associação de Comissários de Ciclismo do Paraná -  (2014 a 2015) 

 

 

 
            Joel Welinsky 

Gerente Contábil -  CRC 39. 374/O-8 
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PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - Nº 32/2019

PROPONENTE:  MUNHOZ  &  MUNHOZ  S/S  LTDA  EPP,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.
09.558.998/0001-19, com sede na Rua Comendador Jacques Van Erven, 430, Bairro
Portão, Curitiba, PR. 

ENTIDADE: SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PALCO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob
n. 25.298.788/0001-95, com sede social na Rua XV de Novembro nº 971,vinculado por
cooperação ao CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, Centro, Curitiba – PR. 

I - OBJETO / ABRANGÊNCIA 

Nossa proposta tem por objeto a prestação de serviços de: 

Prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos serviços profissionais abaixo
descritos,  conforme  lista  exemplificativa  de  serviços  que  segue  abaixo,  incluindo
também, a assessoria  e o acompanhamento  das ações promovidas pela entidade,
responsabilizando-se  tecnicamente  pela  elaboração  da  prestação  de  contas  da
entidade perante os órgãos de controle externo.
 
a) Terceiro Setor 

• Contabilidade específica para o Terceiro Setor; 

• Plano de contas personalizado; 

• Escrituração contábil das receitas (doações, subvenções, auxílios, convênios, etc) e
das despesas; 

• Escrituração Contábil Digital – ECD de acordo com a Instrução Normativa da Receita
Federal IN nº 1420 de 2013, ou a vigente que lhe faça as vezes; 

•  Atendimento  dos  preceitos  legais  da  contabilidade  das  Entidades  (Imunidade  e
Isenção); 

• Relatórios Contábeis específicos para entidades sem fins lucrativos, demonstrando as
gratuidades e isenções usufruídas; 

•  Prestação de contas junto ao Tribunal de Contas referente ao exercício de 2017 e
2018; 

•  Prestação de contas das Fundações perante o Ministério Público; 

• Prestação de contas junto ao Ministério da Justiça para obtenção ou manutenção do
Título de Utilidade Pública Federal; 

Rua Comendador Jacques Van Erven, 400 – Bairro Portão – Curitiba / PR - Fone Fax: (41) 3244-6898
CRC/PR 5.910/O-0  - e-mail: claudecir@contabilidademunhoz.com.br – www.contabilidademunhoz.com.br
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• Publicação das Demonstrações Contábeis (se necessário); 

• Assessoria para obtenção das Declarações de Utilidade Pública Municipal, Estadual,
Federal, Certificação de entidades, CEBAS: Entidade de Saúde, Entidade de Educação
e Entidade de Assistência Social (Lei nº 12.101/2009); 

• Gestão Contábil de bens patrimoniais 

• Escrituração Contábil Fiscal (ECF); 

• Relação Anual de Informações Sociais (Rais); 

• Elaborar relatório fiscal e contábil para embasar o parecer do Conselho Fiscal; 

• Enquadramento sindical; 

b) – Contabilidade em Geral 

Mensal 

• Escrituração contábil das notas fiscais de entradas, serviços, receitas, despesas, etc.;

• Balancete analítico mensal; 

• Demonstração do resultado do período; 

• Relatórios de confrontação de receitas e despesas; 

•  Orientação  referente  à  observância  dos  preceitos  fiscos-contábeis,  inerente  às
transações desenvolvidas. 

• Declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) 

• Contribuições (EFD) 

• Declaração Municipal de serviços tomados 

Anual 

• Balanço patrimonial; 

• Diário/Razão (livros comerciais obrigatórios para todas as empresas e entidades sem
fins lucrativos). 

• Escrituração Contábil Digital (ECD) 

• Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

c) – Departamento Pessoal 

Rua Comendador Jacques Van Erven, 400 – Bairro Portão – Curitiba / PR - Fone Fax: (41) 3244-6898
CRC/PR 5.910/O-0  - e-mail: claudecir@contabilidademunhoz.com.br – www.contabilidademunhoz.com.br
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Mensal 

• Folha de pagamento: cálculo e conferência da folha, emissão de recibos de salários e
de pró-labore, vale-transporte e refeição e cálculo de férias e 13º Salário; 

• Rotinas de Admissão: registro de funcionários, contrato de trabalho de experiência,
Termo de opção do vale-transporte  e  refeição,  acordo de compensação de horas,
quadro de horário, etc; 

• Enquadramento sindical 

• Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) 

•  Rotinas  de  demissão:  calculo  de  rescisões,  CD/SD  –  Requerimento  Seguro-
desemprego,  emissão  da  chave  de  liberação  FGTS,  cálculo  da  multa  FGTS  e
homologações perante o sindicato e Ministério do Trabalho; 

• Escrituração Fiscal Digital da Folha de Pagamento e das Obrigações Previdenciárias,
Trabalhistas e Fiscais – eSocial; 

• Guias e informativos (CAGED, Cagedinho, CAGED Antecipado, GPS-INSS, SEFIP-
FGTS,  IRRF,  PIS  sobre  folha,  Contribuições  Sindicais  Pessoa  Física  e  Pessoa
Jurídica, Conectividade Social). 
• Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Parana – no Sistema
Integrado de Atos de Pessoal - SIAP 

Anual 

• RAIS – Relação Anual de Informações Sociais; 

• DIRF – Declaração de imposto Retido na Fonte; 

• Informe de Rendimentos 

Entre  outros  aqui  não  mencionados,  visto  ser  essa  uma  lista  exemplificativa  de
serviços. 

II – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão realizados, com observância ao disposto no item anterior, devendo a
entidade disponibilizar as informações e os documentos necessários. 
Os serviços serão realizados em nosso escritório e na sede da entidade, segundo a
evolução dos trabalhos, e cumpridas etapas básicas. 

Rua Comendador Jacques Van Erven, 400 – Bairro Portão – Curitiba / PR - Fone Fax: (41) 3244-6898
CRC/PR 5.910/O-0  - e-mail: claudecir@contabilidademunhoz.com.br – www.contabilidademunhoz.com.br
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III - CONDIÇÕES GERAIS: 

Os  serviços  objeto  de  nossa  proposta,  correm  sob  nossa  inteira  responsabilidade
técnica e profissional.  Sendo que todas as despesas com materiais,  equipamentos,
seguros, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza incidentes sobre salários e
encargos sociais, custos diretos e indiretos, e quaisquer outros custos necessária à
execução perfeita de nosso trabalho, são de nossa responsabilidade. 

IV - PREÇO PROPOSTO: 

O  preço  proposto  para  atender  esta  prestação  de  serviços,  conforme  definido  no
objeto,  é  de  R$  4.500,00  (quatro  mil  e  quinhentos  reais)  mensais,  preço  fixo  e
irreajustável. 

V – PRAZO DE VALIDADE: 

60 ( sessenta) dias. 

Sendo o que temos para o momento, e, permanecendo ao inteiro dispor de V.Sas. para
eventuais esclarecimentos, subscrevemo-nos. 
Atenciosamente. 

Curitiba (PR), 30 de agosto de 2019.

 
___________________________________ 
Munhoz & Munhoz S/S LTDA EPP 
Claudecir José Munhoz 
Sócio Administrador

Rua Comendador Jacques Van Erven, 400 – Bairro Portão – Curitiba / PR - Fone Fax: (41) 3244-6898
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Protocolo n°                       Pregão Eletrônico n°                          – EDITAL  (página 1 de 36) 

 I -EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 

 
O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PALCOPARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos 
de interesse coletivo, inscrita no CNPJ nº 25.298.788/0001-95, com sede e foro na Capital do Estado do 
Paraná, situado na Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba/PR, a seguir denominado PALCOPARANÁ, 
por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação nos seguintes termos: 
 

PREGÃO ELETRÔNICO: 

 

XX/2019 

 

TIPO: MENOR PREÇO 

Acolhimento/Abertura/Divulgação de 
Propostas: 

Até __ h __ min do dia __/__/____ 

Início da sessão / disputa de lances: 

__ h __ min do dia __/__/____ 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas 
as indicações de tempo constantes neste edital. 

 

1 OBJETO: 
A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços contábeis, de forma contínua, com ênfase em 
Serviço Social Autônomo e Terceiro Setor, bem como demais especificidades decorrentes, atendendo as 
necessidades do PALCOPARANÁ detalhada no Termo de Referência (Anexo I). A contratação terá como 
prazo de vigência o período de 12 meses, nas condições previstas na Minuta de Contrato (Anexo VI), 
partes integrantes do presente edital. 

 

2 VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: 
O preço global (anual) máximo para o presente procedimento licitatório é de R$ 94.042,11. 

 

3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
3.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do PALCOPARANÁ, cujos recursos 
financeiros são disponibilizados por força do contrato de gestão assinado com o Estado do Paraná 
(denominação dada pela Lei n.º 18.381, de 15/12/2014), tendo como intermediário o Centro Cultural Teatro 
Guaíra. 
3.2 Para atendimento ao pagamento para este contrato, conta-se com a dotação orçamentária 
disponibilizada através do Orçamento do Projeto Atividade n.º 4448 – Gerenciamento do Contrato de 
Gestão com PALCOPARANÁ, dotação 05132.5132.13.392.15.4448. 

 

4 SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
O pregão será realizado através do sistema eletrônico de licitações do Banco do Brasil. O endereço 
eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o www.licitacoes-e.com.br. 
O edital também estará disponível no site: www.palcoparana.org. 
Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) pregoeiro(a) Carlos Alberto Gonçalves dos Santos e equipe de 
apoio, designadas pela Portaria n.º 005/2019, servidores do(a) CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA. 

 
- E-mail: administrativo@palcoparana.org 
- Telefones: (41) 3304-7955 
- Endereço: Rua XV de Novembro, 971, Centro, CEP 80060-000, Curitiba - PR 
- O atendimento será feito no horário das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h00. 

 

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 
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5.1 ESCLARECIMENTOS: 
Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos e providências, que deverão ser feitos, no 
prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública do pregão, pelo e-
mail no endereço eletrônico administrativo@palcoparana.org, pelo qual serão respondidos os 
esclarecimentos solicitados. 
 
5.2 IMPUGNAÇÕES: 
5.2.1 Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o ato convocatório até 2 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para a realização da sessão pública do pregão, 
5.2.2 A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome completo 
do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da empresa, número do 
CNPJ, telefone, endereço eletrônico para contato, devendo ser protocolada no PALCOPARANA, no 
endereço indicado no preâmbulo, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: 
administrativo@palcoparana.org. 
5.2.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório. 
5.2.4 Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos prazos 
legais.  

 
5.3 RECURSOS E CONTRARRAZÕES: 
As razões de recurso e as contrarrazões deverão ser protocoladas diretamente na sede do 
PALCOPARANA, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: 
administrativo@palcoparana.org, no endereço indicado no item 4. 
 
5.4 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: 
No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados, no site do 
PALCOPARANA, em www.palcoparana.org. 

 

6 CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO: 
6.1. A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais do 
pregão e pelo disposto nos demais anexos do edital. 

6.2. A licitação será regida pela Lei Estadual nº 15.608/2007, pelo Decreto Estadual nº 2.474/2015, pela Lei 
Complementar nº 123/2006, pela Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 
8.666/1993, demais leis estaduais e federais e decretos sobre licitações, bem como as suas devidas 
alterações. 

 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO 
 

7 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: PREÇO MÁXIMO 
Não será admitida proposta acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 

 

8 CRITÉRIO DE DISPUTA: 
8.1 Menor preço – valor anual. 
8.2 Os licitantes deverão inserir no sistema de disputa o valor anual de sua proposta, a qual já deverá 
contemplar todos os serviços descritos no item 1.2 do Termo de Referência. 

 

9 PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: 
O prazo de validade das propostas, que deverão constar no Descritivo das Propostas de Preços (Anexo 
III), não poderá ser inferior ao fixado neste edital. 

 

10 VIGÊNCIA: 
O Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 103 
da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
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11 GARANTIA: 
Não será exigida garantia da execução do Contrato. 

 

12 CONSÓRCIO: 
Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, uma vez que o objeto do contrato, 
serviços contábeis, não demanda requisitos nos quais poucas empresas possuam qualificação técnica 
e/ou econômico-financeira, de forma que a ausência de sua permissão não trará prejuízos à 
competitividade. 

 

13 ANEXOS: 
• Anexo I - Termo de Referência; 

• Anexo II – Documentos de Habilitação; 

• Anexo III – Modelo de Descritivo da Proposta de Preços; 

• Anexo IV – Modelo de Procuração; 

• Anexo V - Modelo de Declaração; 

• Anexo VI – Minuta de Contrato. 

 

CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 
1 A REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

1.1 O pregão será realizado por meio da internet, através do sistema eletrônico do Banco do Brasil, na 
página www.licitacoes-e.com.br. 

1.2 O pregão será conduzido por servidor público denominado pregoeiro, mediante a inserção e o 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrônico do Banco do Brasil. 

1.3 O pregoeiro exercerá as atribuições previstas no artigo 48 da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se credenciar e obter 
chave de identificação e senha pessoal do sistema eletrônico do Banco do Brasil, conforme instruções 
que podem ser obtidas na página www.licitacoes-e.com.br ou no portal www.bb.com.br ou, ainda, 
através dos telefones 3003-0500 para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-729-0500 para demais 
localidades (suporte técnico). 

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema eletrônico do Banco do 
Brasil implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade para a 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

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

 

2 EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas com ramo de atuação pertinente ao 
objeto da licitação e que apresentem os documentos exigidos para habilitação. 

2.2 Os interessados em participar do pregão devem dispor de chave de identificação e senha pessoal do 
sistema eletrônico do Banco do Brasil, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A. 

2.3 Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que: 

I - tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em 
qualquer esfera da Administração Pública; 

II - estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária em âmbito estadual; 

III - estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar, aplicada no âmbito estadual, com base no 
art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002; 
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IV - constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme itens 2.3.1 e 2.3.2, enquanto 
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a 
constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 

V - tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 2.3.3; 

VI - não funcionem no País, se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, bem como 
as pessoas físicas sob insolvência; 

VII - um de seus sócios ou administradores seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou 
colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente público pertencente aos 
quadros do Governo do Estado do Paraná; 

VIII - o servidor ou dirigente de órgão ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como 
sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente. 

a) Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista. 

2.4 A participação nesta licitação implica a aceitação das condições estabelecidas no edital e na 
legislação aplicável. 

2.5 Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação 
fixadas no edital. 

2.6 O pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. 

 

3 PROPOSTA INICIAL 

3.1 Antes de postar a proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico: 

I - o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas no 
edital; 

II - a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte para usufruir dos benefícios da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006. 

3.2 A proposta de preço inicial deverá ser enviada através de formulário eletrônico no sistema eletrônico 
no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital. 

3.2.1 A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Após o 
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não aceitará inclusão, alteração ou 
desistência da(s) proposta(s). 

3.3 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e 
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
especialmente no tocante ao preço máximo fixado. 

3.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lance.  

 

4 A SESSÃO PÚBLICA 

4.1 No dia e horário previstos no edital, terá início a sessão pública na internet, com a divulgação das 
propostas de preço. 

4.1.1 Os licitantes participarão da sessão pública com o uso da chave de acesso e senha do sistema 
eletrônico do Banco do Brasil. 

4.2 O pregoeiro avaliará e desclassificará as propostas que não estejam de acordo com os requisitos do 
edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 

4.2.1 As propostas deverão ser ofertadas conforme critério de disputa estabelecido no item 8 das 
Condições Específicas do Pregão. 

4.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

4.3 Classificadas as propostas, os licitantes poderão ofertar lances através do sistema eletrônico. 
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4.3.1 A cada lance ofertado, os licitantes conectados ao sistema serão informados em tempo real do 
recebimento, horário de registro e valor, sem identificação do autor do lance. 

4.3.2 Não serão aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo o primeiro registrado. 

4.3.3 Os licitantes poderão ofertar lance com valor superior aos lances registrados, desde que inferior ao 
seu próprio lance anterior. 

4.3.4 O pregoeiro encerrará o tempo normal de disputa mediante encaminhamento de aviso de 
fechamento iminente, a partir do qual correrá prazo de até trinta minutos (tempo randômico) para o 
encerramento da recepção de lances. 

4.3.5 Encerrada a fase competitiva, o pregoeiro, se for o caso previsto no item 7 deste edital, convocará, 
sucessivamente, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada para que, no prazo 
decadencial de cinco minutos, oferte lance de preço inferior ao do primeiro colocado. 

4.3.6 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro, sempre que possível, 
encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento. 

4.3.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

4.4 Encerrada a disputa, o arrematante entregará, no prazo de 03 (três) dias úteis, os documentos 
mencionados nos itens I - V, para o seguinte endereço: 

 
PALCOPARANÁ 
A/C Sr. Pregoeiro 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba – PR, CEP 80060-000 

(Nome da empresa licitante) (Endereço, Telefone e e-mail da empresa licitante) 

 

I - Os documentos de habilitação (Anexo II); 

II - O descritivo da proposta (Anexo III); 

III - A procuração, quando for o caso; 

IV - As declarações do Anexo V. 

4.5 Recebidos os documentos, o pregoeiro examinará o descritivo das propostas e as condições de 
habilitação do arrematante. 

4.6 Se a proposta não for aceitável ou não forem atendidas as condições de habilitação, o pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital. 

4.7 Constatando-se o atendimento às exigências fixadas no Edital, o pregoeiro declarará o vencedor. 

4.8 No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do pregão, e 
permanecendo o mesmo acessível aos licitantes, a etapa terá continuidade para a recepção de lances, 
devendo o pregoeiro, assim que for possível, retomar sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

4.8.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 
terá reinício no dia e horário previamente fixados no sistema eletrônico. 

 

5 O JULGAMENTO 

5.1 As propostas que atenderem as especificações do Edital serão classificadas de acordo com o menor 
preço. 

5.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do Edital, com preço(s) em 
desacordo com o critério de aceitabilidade fixado no Edital ou com preço(s) manifestamente 
inexequível(is), comparado(s) aos preços de mercado. 

5.2.1 Não serão aceitas as propostas acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados no 
Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

54
18

Inserido ao protocolo 16.017.679-2 por: JONAS DOS SANTOS NASCIMENTO em: 02/09/2019 17:48.



 
 

Protocolo n°                       Pregão Eletrônico n°                          – EDITAL  (página 6 de 36) 

5.2.2 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado dos insumos, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 
da remuneração.  

5.2.2.1 A Administração poderá determinar que o licitante demonstre, por meio de planilhas, que os 
preços constantes de sua proposta estão fundamentados nos custos de mercado dos insumos e em 
coeficientes de produtividade compatíveis com a execução do objeto a ser contratado.  

5.3 Serão assegurados os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, às 
microempresas e empresas de pequeno porte, que declararem e comprovarem regularmente essa 
condição. 

5.3.1 Decairá do direito aos benefícios de que trata o item 5.3 a licitante que não se identificar como 
microempresa ou empresa de pequeno porte no campo próprio do sistema de compras eletrônicas. 

5.4 Nos termos do Decreto Estadual nº 2.474/2015, para a contratação de serviços comuns de 
informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei nº 8.248/1991, será assegurado o direito de 
preferência previsto no seu artigo 3º. 

5.4.1 Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248/1991 
e do Decreto Estadual nº 2.474/2015, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de 
pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174/2010, terão 
prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma 
situação. 

 

6 DESCRITIVO DA PROPOSTA 

6.1 A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, em uma via, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo do CNPJ, assinada na última folha e 
rubricada nas demais pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e 
deverá conter, de acordo com o modelo definido no edital, a identificação da licitação, o CNPJ e o nome 
empresarial completo da licitante, a descrição do serviço ofertado para cada item e/ou lote da licitação; o 
valor global, os preços unitários e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o 
prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao estabelecido no edital. 

6.1.1 A proposta definitiva deverá observar os preços unitários máximos da planilha de composição de 
preços fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificação, inclusive quando o(s) lote(s) 
reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa. 

6.1.2 Constatado erro de cálculo em qualquer operação, o pregoeiro poderá efetuar diligência visando 
sanar o erro ou falha, desde que não alterem a substância da proposta, do documento e sua validade 
jurídica. 

6.1.3 Os preços deverão ser cotados em reais, com até duas casas decimais após a vírgula. Serão 
desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal após a vírgula.  

 
7 DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 
7.1 Deverão ser observadas as disposições da Lei Complementar n° 123/2006 – Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
7.2 Em relação à disputa dos lotes, será considerado empate quando as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 
7.2.1 Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada arrematante do lote, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
7.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão. 
7.2.3 Não ocorrendo a arrematação do lote pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
dos itens anteriores, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de 
empate prevista do item 7.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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7.2.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem na situação de empate prevista do item 7.2, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.2.5 Não existindo a situação de empate prevista do item 7.2, o licitante originalmente classificado em 
primeiro lugar será declarado arrematante do lote. 
7.2.6 O disposto no item 7.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

8 OS RECURSOS 

8.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema eletrônico, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, manifestar motivadamente a intenção de recorrer, tendo o prazo de 03 
(três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, fisicamente ou por meio eletrônico. 

8.1.1 Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso no 
prazo de 03 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, 
fisicamente ou por meio eletrônico. 

8.1.2 Caso os licitantes optem pelo envio das razões de recurso e contrarrazões por meio eletrônico, 
terão até 3 (três) dias úteis para o envio postal do documento original com o mesmo teor, contados após 
o respectivo envio do documento eletronicamente, sob pena de não conhecimento do recurso.  

8.1.2.1 A cópia do comprovante do envio postal deverá ser encaminhado, no mesmo prazo de 03 (três) 
dias úteis, para o endereço eletrônico indicado neste edital, sob pena de não conhecimento do recurso.  

8.1.3 Caso as razões de recurso ou as contrarrazões estejam assinadas digitalmente, assim como os 
seus anexos, será dispensada a apresentação do documento físico, após a devida verificação de 
autenticidade, que será juntada ao processo licitatório. 

8.1.4 Na hipótese do item 8.1.2 os licitantes poderão, também, realizar o protocolo físico do original, no 
mesmo prazo de 03 (três) dias úteis, no endereço indicado neste edital. 

8.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto a intenção de recorrer, em campo próprio do 
sistema, e a não apresentação das razões do recurso no prazo fixado, implicarão na decadência do 
direito de interposição do recurso. 

8.3 As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto nos itens 
anteriores, ou subscritas por representante não habilitado ou não credenciado para responder pela 
licitante, não serão conhecidas pelo pregoeiro. 

8.4 O processo licitatório poderá ser consultado por qualquer interessado no endereço informado no 
edital. 

8.5 O provimento de qualquer recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

9 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 Examinada a aceitabilidade da proposta de menor preço, a regularidade e a habilitação do licitante 
vencedor, o objeto será adjudicado pelo pregoeiro e o procedimento licitatório será encaminhado à 
autoridade competente para homologação. 

9.2 Caso haja recurso, quando mantida a decisão pelo pregoeiro, caberá à autoridade superior a 
adjudicação do objeto licitado. 

9.3 Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório, quando o seu 
objeto for dividido em lotes.  

 

10 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

10.1 O adjudicatário será notificado para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável 
a critério do órgão ou entidade contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas 
penalidades previstas neste edital. 

10.2 Para a assinatura do contrato, o adjudicatário deverá estar com as condições de habilitação em dia, 
as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
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10.3 Antes da assinatura do Contrato, a Administração realizará consulta ao Cadastro Informativo 
Estadual – Cadin Estadual, haja vista a vedação contida no art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 
18.466/2015. 

10.4 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da conta-corrente 
junto à instituição financeira contratada, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º 4.505/2016, 
ressalvadas as exceções previstas na mesma norma. 

10.5 Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens 10.2 e 10.4 ou se recusar a assinar o 
contrato, a Administração Pública poderá convocar o(s) licitante(s) seguinte(s) na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 

10.5.1 A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela Administração, implicará a 
instauração de procedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de sanções 
administrativas. 

10.6 Os serviços, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão realizados no local, nos 
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste Edital. 
10.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido para 
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data 
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
 

 
I = (6/100) 
        365 
 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

10.8 Antes de cada pagamento, o Contratante deverá verificar a manutenção das condições de 
habilitação definidas neste Edital. 

 

11 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 O licitante e o Contratado que incorram em infrações sujeitam-se às seguintes sanções 
administrativas: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos; 

e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

11.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao 
licitante, ao adjudicatário e ao Contratado, cumulativamente com a multa. 

11.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e 
de contratação. 

11.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou, será aplicada a quem: 

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório; 

b) não mantiver sua proposta; 
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c) apresentar declaração falsa; 

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 

11.5 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou ou foi arrematante, será aplicada a quem: 

a) apresentar documento falso; 

b) de forma injustificada, deixar de assinar o Contrato; 

c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s). 

11.6 Multa de mora diária de 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 11.7. 

11.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, será 
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do Contrato. 

11.8 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que: 

a) abandonar a execução do Contrato; 

b) incorrer em inexecução contratual. 

11.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem: 

a) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 

b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento; 

c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo; 

d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 

e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidas na Lei Federal nº 12.529/2011; 

g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei. 

11.10 O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem: 

a) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o Contrato, dentro do 
prazo estabelecido neste Edital; 

b) deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses previstas no item 11.9; 

h) cometer fraude fiscal.  

11.11 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades 
previstas no item 11.1, alíneas “c”, “d” e “e”.  

11.12 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração 
ou da declaração de inidoneidade: 

a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova 
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 

b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso anterior. 

11.13 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias: 
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a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 

b) os danos resultantes da infração; 

c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e 
seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 

d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 
anterior; e, 

e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração. 

11.14 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de 
aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 
15.608/2007, da Lei Federal n.º 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.15 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na 
participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma 
prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, pelo Decreto 
Estadual nº 10.271/2014. 

11.16 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do Paraná (CFPR). 

 

12 DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF. 

12.2 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão 
pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

12.3 É facultado ao pregoeiro a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 

13.4 O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexão. 

12.5 A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado 
implicará na desclassificação ou inabilitação do licitante. 

12.6 Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 
(noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito. 

12.7 Os documentos deverão ser apresentados em via original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião ou por servidor do órgão que promove a licitação, por publicação em órgão de 
imprensa oficial ou, ainda, por cópia acompanhada do respectivo original. O pregoeiro, se julgar 
necessário, verificará a autenticidade e a veracidade do documento. 

12.8 O pregoeiro poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não comprometam 
a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do procedimento licitatório, inclusive solicitar pareceres. 

12.9 A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante 
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-la, total ou 
parcialmente, por razões de interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
do interessado, mediante manifestação escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, conforme dispõe o art. 91 da Lei Estadual n.º 15.608/2007. 

12.10 O foro é o da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central de Curitiba, no qual 
serão dirimidas todas as questões não resolvidas na esfera administrativa. 

 
O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta 

Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná. 

 

Curitiba, XX de XXXXXX de 20XX. 
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XXXXXXXXXXX 

SERVIDOR(A) ÓRGÃO/ENTIDADE / SETOR 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contábeis, de forma continuada e 
sem exclusividade, com ênfase em Serviços Sociais Autônomos e Terceiro Setor, bem como demais 
especificidades decorrentes abaixo, atendendo as necessidades do Serviço Social Autônomo 
PALCOPARANÁ. 

 

Lote Descrição Prazo 

Item 1 Serviço de Contabilidade Mensal 12 meses 

 

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.2.1 SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL 

I. Escrituração e conciliações da contabilidade com responsabilidade técnica dos registros 
contábeis de acordo com legislação, normas e princípios vigentes; 

II. Cálculos dos tributos federais, estaduais, municipais e outros pertinentes a atividade; 

II. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente; 

IV. Assessoria e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou 
municipais aos colaboradores e administração; 

V. Escrituração dos registros fiscais de todos os livros contábeis, fiscais, obrigatórios perante a 
Receita Federal do Brasil, Estado, Município, Cartório ou quaisquer outros órgãos ou instituições que 
por força legal a CONTRATANTE esteja sujeita, bem como as obrigações que se fizerem necessárias 
conforme legislação vigente; 

VI. Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos fiscais e auditoria externa. 

VII. Reuniões presenciais para apresentação dos balancetes, demonstrações dos resultados e/ou 
demais demonstrações contábeis solicitadas pela CONTRATADA; 

VIII. Atender as solicitações do PALCOPARANÁ no que se refere a auditoria externa, Tribunal de 
Contas, Controladoria Geral do Estado e outros órgãos fiscalizadores de esfera federal, estadual e 
municipal, sempre que necessário, para esclarecimentos, apresentação de documentos e demais 
informações. 

IX. Assumir responsabilidade técnica sobre os serviços objeto desta proposta, perante o 
PALCOPARANÁ e órgãos de fiscalização, nas esferas federal, estadual e municipal. 

X. Apresentar e acompanhar em reunião Geral Ordinária e Extraordinária de Conselho de 
Administração e Fiscal a prestação de contas do PALCOPARANÁ, em conformidade com a legislação 
vigente. 

XI. Assumir responsabilidade pela elaboração da declaração de débitos e créditos tributários 
(DCTF), respeitando normas e efetuando a transmissão com até 15 dias antes do prazo estabelecido 
em legislação vigente; 

XII. Se, por força legal, for exigido da CONTRATADA, elaborar e transmitir arquivos referentes a 
EFD Contribuições, EFD Fiscal, respeitando prazos, normas e/ou legislação vigente; 

XIII. Elaboração e transmissão da declaração anual da Escrituração Contábil Digital – ECD,  
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, respeitando normas e efetuando a transmissão com até 20 dias 
antes do prazo estabelecido em legislação vigente; 

XIV. Enviar, sempre que solicitado pelo PALCOPARANÁ, relatórios e análise contábil, através de 
documento formal, devidamente assinado (responsabilidade técnica), a fim de embasar as decisões da 
Diretoria Executiva da instituição. 
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XV. Envio para a CONTRATADA as guias para recolhimento de tributos e demais documentos 
pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento. 

 

1.2.2 DOS SERVIÇOS DE ROTINA TRABALHISTA 

I. Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego 
mantidas pela contratante. 

II. Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos, tais como admissões, cálculos 
de rescisão contratual, provisões de férias e 13º salário. 

III. Elaboração e processamento da Folha de Pagamento dos colaboradores, bem como das guias 
de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; 

IV.  Envio para a CONTRATADA, da folha de pagamento, guias para recolhimento de tributos e 
demais documentos pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento; 

V.  Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização. 

 

1.2.3 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 

I. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Estadual de 
Informações, módulo de Captação Eletrônica de Dados – SEI-CED, em observância e respeito a layout, 
manuais, normas e/ou legislação vigente, comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou 
quaisquer outros meios, o envio com 03 dias uteis de antecedência ao prazo limite estipulado pela 
legislação vigente; 

II. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de 
Transferências - SIT, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

III. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de Atos 
de Pessoal - SIAP, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

IV. Elaboração/preenchimento de remessas dos dados para alimentar RMIP – Relação Mensal de 
Informação de Pagamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná em observância e respeito as 
normas e/ou legislação vigente; 

V. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente para entrega da Prestação 
de Contas Anual junto ao TCE, devidamente assinada até final de janeiro do ano subsequente, referente 
ao exercício anterior. 

 

1.3 DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

1.3.1 Os serviços serão executados no estabelecimento da contratada: escrituração contábil, fiscal, 
rotinas trabalhistas, fechamentos das operações econômicas e financeiras, emissão de balancetes, 
balanços, demonstrativos de resultados e demais livros obrigatórios, de acordo com normas e legislação 
pertinente, com a devida responsabilidade técnica. 

1.3.2 A CONTRATANTE deverá disponibilizar à CONTRATADA, toda a documentação fisco-contábil, 
extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações consolidadas; documentos 
relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, boletos de cobrança, descontos, 
contratos de crédito, avisos de créditos, débitos, Notas Fiscais de compra (entradas) e de vendas, 
contratos de compra e venda, bem como comunicação de eventual cancelamento de notas fiscais e 
contratos, além de outros documentos fisco-contábil oriundos das operações da CONTRATANTE. 

1.3.3 A CONTRATADA efetuará o preenchimento e transmissão das Declarações de Débitos e 
Créditos Tributários Federais - DCTFs, Pedido Eletrônico de Restituição Ressarcimento ou Reembolso 
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de Declaração de Compensação – PERD COMP e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - 
DIRF. Compreende neste item a apuração e informação de todos os tributos e encargos que a 
CONTRATANTE está sujeita com o preenchimento e emissão das Guias e DARF´s para recolhimento 
em prazo hábil e demais documentos pertinentes e inerentes ao sistema contábil em conformidade com 
as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

1.3.4 A CONTRATADA fica responsável por assessorar sobre toda e qualquer alteração na legislação 
pertinente se houver durante a vigência do contrato, efetuando ajustes legais, adequações e ou 
adotando novos procedimentos contábeis, quando necessários. 

1.3.5 O escritório deve estar à disposição da PALCOPARANÁ para esclarecer e sanar dúvidas de 
contabilidade em geral; 

1.3.6 A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem 
prévia anuência da CONTRATANTE; 

1.3.7 Não será permitida a subcontratação do objeto deste termo de referência; 

1.3.8 A CONTRATADA fará a atualização constante de planilhas eletrônicas tais como: Patrimônio e 
outras movimentações financeiras que possam ser solicitadas pela CONTRATANTE; 

1.3.9 A realização de diligências, participação em reuniões e assembleias, entrega e retirada de 
documentos, que forem realizadas em Curitiba e região metropolitana, serão sem qualquer ônus à 
CONTRATANTE. 

  

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas do Serviço 
Social Autônomo PALCOPARANÁ, para perfeita e regular apuração contábil/tributária, em conformidade 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade, legislações tributárias, previdenciária e devida prestação 
de contas, em observância a legislação federal, estadual, municipal, CPC, Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, Controladoria Geral do Estado do Paraná, Secretária da Fazenda do Estado do Paraná. 

 

3 PESQUISA DE PREÇOS 

A pesquisa de preço realizada pelo PALCOPARANÁ, conforme art. 9º, III do Decreto 4993/16, apontou 
preço médio global para o contrato de R$ 94.042,11 (noventa e quatro mil, quarenta e dois reais e onze 
centavos), conforme abaixo apurado: 

 

Empresa Valor Mensal Valor Global 

Empresa 1 R$ 9.862,72 R$ 118.352,64 

Empresa 2 R$ 8.591,67 R$ 103.100,00 

Empresa 3 R$ 4.500,00 R$ 54.000,00 

Empresa 4 R$ 5.900,00 R$ 70.800,00 

Empresa 5 R$ 11.400,00 R$ 136.800,00 

Empresa 6 R$ 6.766,67 R$ 81.200,00 

Média R$ 7.836,84 R$ 94.042,11 

 

4 PARCELAMENTO DO OBJETO 

Em razão da natureza do serviço e que sua prestação é de forma continuada, não será permitido o 
parcelamento do objeto. 

 

5 SUSTENTABILIDADE 

A licitante e o PALCOPARANA deverão optar, sempre que possível, pela remessa eletrônica de 
documentos, com a finalidade de evitar desperdício de papel. 

  

6 CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COMUNS 
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O objeto dessa licitação é classificado como serviço comum, pois possui especificação usual de 
mercado e padrão de qualidade definidas em edital, conforme estabelece o art. 45, da Lei Estadual n.º 
15.608/2007. 

 

7 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE 

7.1 São obrigações do Contratado: 

7.1.1 Executar os serviços conforme especificações do termo de referência e de sua proposta, com o 
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do Contrato; 

7.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

7.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante 
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 

7.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.1.5 Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços para o Contratante, devendo os 
profissionais de contabilidade ter registro no respectivo órgão de classe; 

7.1.6 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
Contratante; 

7.1.7 Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede do Contratante 
quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

7.1.8 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que 
não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com esta instituição; 

7.1.8 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

7.1.9 Arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, como locação de veículos, 
combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios, dentre outras; 

7.1.10 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou 
orientações, as quais se obriga a atender prontamente; 

7.1.11 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a 
ser firmado; 

7.1.12 Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre 
dentro dos prazos estabelecidos; 

7.1.13 Quando solicitado, assessorar o departamento financeiro da instituição em suas ações; 

7.1.14 Havendo surgimento de novas obrigações, contábeis, fiscais, previdenciárias ou outras que não 
estejam contempladas neste Termo de Referência, fica o CONTRATADA responsável por informar a 
CONTRATANTE em tempo hábil sobre procedimentos a serem cumpridos, e prestar assessoria para 
que seja atendida tal obrigação; 

7.1.15 Se solicitado pela CONTRATANTE, enviar demonstrativos, livros contábeis e/ou demais 
documentos devidamente registrados, mesmo que não haja obrigação legal para registro; 

7.1.16 Apresentar relatórios mensais sobre as atividades realizadas, constantes neste termo de 
referência, a fim de embasar o atesto dos serviços pela CONTRATANTE; 

7.1.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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7.1.18 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato; 

7.1.20 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Referência, nos termos do artigo 
21 da Lei Estadual n° 15.608/2007; 

7.1.21 Quando o projeto referir-se à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a 
cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação 
pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer 
natureza e aplicação da obra; 

7.1.22 Garantir ao Contratante: 

a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 
forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 
produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles 
produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
expressa do Contratante. 

 

7.2 São obrigações do Contratante: 

7.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

7.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido provisoriamente, 
com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

7.2.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua correção; 

7.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou de 
servidores especialmente designados, a quem caberá subsidiar o gestor para atesto das faturas 
apresentadas; 

7.2.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente à prestação do serviço, no prazo e 
forma estabelecidos neste edital e seus anexos; 

7.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pelo Contratado, no que couber; 

7.2.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado. 

 

8 FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão feitos mediante boleto bancário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da 
apresentação da nota fiscal atestada, e da comprovação de regularidade com os Fiscos Federal, 
Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e 
Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do 
Termo de Referência. 

8.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como 
enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação do 
serviço ou no cumprimento de obrigações contratuais. 

8.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

 

I = (TX) 

 

 

I = (6/100) 

     365 

 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

8.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de 
tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos. 

8.5 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente 
prestados.  

 

9 REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Os requisitos de habilitação são aqueles previstos nos Documentos de Habilitação (Anexo II do Edital). 

 

10 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

10.1 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação 
do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e 

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

10.2 A alteração subjetiva a que se refere o item 10.1 deverá ser formalizada por Termo Aditivo ao 
Contrato. 

 

11 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

11.1 O serviço terá início em XX [INSERIR O NÚMERO DE DIAS] a contar de XXXXXX. 

11.2 Quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, 
os serviços poderão ser corrigidos ou refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, às 
custas do Contratado, e no caso de não serem atendidas as determinações deverão ser rejeitados. 

11.2.1 Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as correções. 

11.3 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de XX (XXXX) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 
empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

11.4 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

11.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratado pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
12 SUBCONTRATAÇÃO 
Não será permitida a subcontratação do objeto do presente. 
 
13 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Conforme disposições do item 11 das Condições Gerais do Pregão e Anexo VI. 
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14 DECRETO ESTADUAL N.º 4.993/2016 

Os servidores que subscrevem este Termo de Referência atestam que observaram integralmente a 
regulamentação estabelecida pelo Decreto Estadual n.º 4.993/2016 e as orientações constantes da 
Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná. 

 

Curitiba, XX de XXXXXXXXXX de 2019. 

 

 

(Nome do servidor) 

(cargo) 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 
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ANEXO II 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

i) registro comercial, no caso de empresa individual; 

ii) 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 documento de eleição de 

seus administradores. 

a) A comprovação do Ato Constitutivo em vigor poderá ser feita mediante apresentação do Contrato 

Social, ou do Estatuto, acompanhado de todas as alterações posteriores, se houver, ou pelo Contrato 

Consolidado acompanhado das alterações posteriores, se houver ou, ainda, pela Certidão Simplificada 

da Junta Comercial. 

iii) As Microempresas ou Pequeno Porte deverão anexar: 

a) A declaração de que a Licitante se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, não se incluindo nas situações de que trata o artigo 3º, paragrafo 4º, da Lei Complementar 

federal nº 123/2006 e suas alterações. 

b) A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios instituídos à Microempresa e Empresa 

de Pequeno Porte caracteriza crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo de 

enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitará a pessoa jurídica à sanções de 

impedimento de participar de licitações e de ser contratada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública pelo prazo de até cinco anos. 

c) Certidão Simplificada da Junta Comercial, somente para a Licitante arrematante que pretenda gozar 

dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, emitida até no máximo 60 

(sessenta) dias antes da data prevista para abertura da Licitação. 

1.2.3 Empresas que não se enquadram na definição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
ou ainda, que não desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, estão dispensadas de apresentar o documento 
descrito no item acima. A não comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte implica na participação no pleito sem os benefícios da Lei Complementar 123/2006 e suas 
alterações. 

 

2 DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

2.1 - Apresentar os documentos a seguir, em plena validade na data de abertura da licitação: 

a) prova de regularidade para com a fazenda federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

b) prova de regularidade para com a fazenda estadual ou do Distrito Federal, mediante apresentação 

Certidão Negativa de Débitos com os Tributos e Contribuições Estaduais ou do Distrito Federal do 

domicílio da licitante; 

c) prova de regularidade para com a fazenda municipal, mediante apresentação Certidão Negativa de 

Débitos com os Tributos e Contribuições Municipais (exceto Imobiliários) do domicílio da licitante; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) expedido pela Caixa Econômica Federal; 

e) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ou prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF da licitante; 

f) prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas, na forma da Lei Federal nº 12.440/11. 

2.3 Critérios de saneamento de falhas para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

2.3.1 Atendendo ao disposto no artigo 43, paragrafo 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e 

suas alterações, no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte apresentar para 

comprovação de sua regularidade fiscal documento com restrição, será assegurado prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para regularização, contados a partir da notificação da Licitante. 

2.3.2 Nos demais casos passíveis de saneamento de falhas serão considerados os prazos descritos no 

subitem anterior 

68
18

Inserido ao protocolo 16.017.679-2 por: JONAS DOS SANTOS NASCIMENTO em: 02/09/2019 17:48.



 
 

Protocolo n°                       Pregão Eletrônico n°                          – EDITAL  (página 20 de 36) 

2.3.3 A não regularização da documentação no prazo acima, implicará decadência de direito de 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº 15.608./2007, sendo facultado ao 

Órgão Licitante convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 

3 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

i) cópia do 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 encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

ii) para pessoa jurídica, certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da empresa; para pessoa física, certidão negativa de execução patrimonial expedida pelo distribuidor de 
seu domicílio; 

iii) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

iv) a comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das 
fórmulas: 

 

           Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG =    ---------------------------------------------------------; 
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 
    Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 
Passivo Circulante 

 
v) As empresas deverão apresentar resultado superior ou igual a 1,0 no índice de Liquidez Geral (LG), 
no índice de Solvência Geral (SG) e no índice de Liquidez Corrente (LC). 
 
vi) As empresas DEVERÃO APRESENTAR OS ÍNDICES JÁ CALCULADOS, com assinatura do 
contador e do representante legal da empresa, que serão analisados com base no balanço 
apresentado. 
 
vii) Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, quando qualquer um dos de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC) for igual ou menor a 1,00; 
 

4 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

i) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado, que 

comprove(m) a prestação de serviços para Serviço Social Autônomo ou Terceiro Setor, em papel 

timbrado da empresa emissora, datado e assinado; 

a) No caso de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado, não serão considerados 

aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. 

b) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da proponente empresas 
controladas ou controladoras e/ou que possuam sócios em comum com a proponente. 

ii) Comprovação do registro da licitante no CRC-PR; 

iii) Comprovação de possuir em seu quadro permanente profissional inscrito no CRC-PR, que será o 
responsável técnico pela execução dos serviços contratados, admitindo-se, parar fins de comprovação, 
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a respectiva Carteira de Trabalho, e, em se tratando de sócio, a última alteração contratual e ou certidão 
simplificada. 

 

5 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
DE MENORES, REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 26/2015 (Anexo V). 

 

6 COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso: 

i) Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além 
de Declaração escrita, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da 
condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando 
apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006, bem 
como o Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Resolução nº 1.418/2012, de 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, parágrafo único, 
do Decreto Estadual n.º 2.474/2015). 

ii) De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

a) A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela Administração sempre 
que requerida pelo licitante, salvo na hipótese de urgência da contratação, devidamente justificada.  

iii) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 150 da Lei Estadual n.° 
15.608/2007 e do art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/1993, sendo facultado ao órgão ou entidade 
responsável pelo processo licitatório convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
ou revogar a licitação. 

iv) Na hipótese do item 1.6.1, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 
que esta apresente alguma restrição.  

v) Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser supridas pela 
apresentação do respectivo documento atualizado. 

vi) Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a indicação do nome 
empresarial e o CNPJ da matriz, quando a licitante for a matriz, ou da filial, quando a licitante for a filial 
(salvo para os documentos que são emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for 
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial deverá constar da 
proposta. 
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ANEXO III 

MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 PREGÃO ELETRÔNICO N° xxx      Ano:  xxx                                              

 A - DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

Prestador de serviço :                                                                                                                                                                                              
CNPJ/CPF :                                                          Inscrição Estadual : 
Endereço :                                                                                                                                                                                                       
Bairro: 
CEP:                                                                                Cidade:              Estado: 
Telefone:                                                              Fax:                                                                e-mail: 

Banco:                                          Agência:                                       Conta-corrente: 

 

Constitui objeto desta licitação: Prestação de serviço de contabilidade para atender ao PALCOPARANA. 

1. Especificações técnicas: 

1.1 SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL 

I. Escrituração e conciliações da contabilidade com responsabilidade técnica dos registros 
contábeis de acordo com legislação, normas e princípios vigentes; 

II. Cálculos dos tributos federais, estaduais, municipais e outros pertinentes a atividade; 

II. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente; 

IV. Assessoria e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou 
municipais aos colaboradores e administração; 

V. Escrituração dos registros fiscais de todos os livros contábeis, fiscais, obrigatórios perante a 
Receita Federal do Brasil, Estado, Município, Cartório ou quaisquer outros órgãos ou instituições que 
por força legal a CONTRATANTE esteja sujeita, bem como as obrigações que se fizerem necessárias 
conforme legislação vigente; 

VI. Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos fiscais e auditoria externa. 

VII. Reuniões presenciais para apresentação dos balancetes, demonstrações dos resultados e/ou 
demais demonstrações contábeis solicitadas pela CONTRATADA; 

VIII. Atender as solicitações do PALCOPARANÁ no que se refere a auditoria externa, Tribunal de 
Contas, Controladoria Geral do Estado e outros órgãos fiscalizadores de esfera federal, estadual e 
municipal, sempre que necessário, para esclarecimentos, apresentação de documentos e demais 
informações. 

IX. Assumir responsabilidade técnica sobre os serviços objeto desta proposta, perante o 
PALCOPARANÁ e órgãos de fiscalização, nas esferas federal, estadual e municipal. 

X. Apresentar e acompanhar em reunião Geral Ordinária e Extraordinária de Conselho de 
Administração e Fiscal a prestação de contas do PALCOPARANÁ, em conformidade com a legislação 
vigente. 

XI. Assumir responsabilidade pela elaboração da declaração de débitos e créditos tributários 
(DCTF), respeitando normas e efetuando a transmissão com até 15 dias antes do prazo estabelecido 
em legislação vigente; 

XII. Se, por força legal, for exigido da CONTRATADA, elaborar e transmitir arquivos referentes a 
EFD Contribuições, EFD Fiscal, respeitando prazos, normas e/ou legislação vigente; 
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XIII. Elaboração e transmissão da declaração anual da Escrituração Contábil Digital – ECD,  
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, respeitando normas e efetuando a transmissão com até 20 dias 
antes do prazo estabelecido em legislação vigente; 

XIV. Enviar, sempre que solicitado pelo PALCOPARANÁ, relatórios e análise contábil, através de 
documento formal, devidamente assinado (responsabilidade técnica), a fim de embasar as decisões da 
Diretoria Executiva da instituição. 

XV. Envio para a CONTRATADA as guias para recolhimento de tributos e demais documentos 
pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento. 

 

1.2 DOS SERVIÇOS DE ROTINA TRABALHISTA 

I. Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego 
mantidas pela contratante. 

II. Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos, tais como admissões, cálculos 
de rescisão contratual, provisões de férias e 13º salário. 

III. Elaboração e processamento da Folha de Pagamento dos colaboradores, bem como das guias 
de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; 

IV.  Envio para a CONTRATADA, da folha de pagamento, guias para recolhimento de tributos e 
demais documentos pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento; 

V.  Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização. 

Observação: Número atual de funcionários: 53. 

Número previsto de funcionários para 2020: 72, sendo estes compostos por 3 diretores, 3 
assessores, 23 bailarinos e 36 músicos, 3 professores escola de dança, 1 professor para 
companhia de dança, 1 ensaiador para companhia de dança, 1 fisioterapeuta e 1 
arquivista de orquestra.                                                                                                                         

 

1.3 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 

I. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Estadual de 
Informações, módulo de Captação Eletrônica de Dados – SEI-CED, em observância e respeito a layout, 
manuais, normas e/ou legislação vigente, comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou 
quaisquer outros meios, o envio com 03 dias uteis de antecedência ao prazo limite estipulado pela 
legislação vigente; 

II. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de 
Transferências - SIT, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

III. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de Atos 
de Pessoal - SIAP, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

IV. Elaboração/preenchimento de remessas dos dados para alimentar RMIP – Relação Mensal de 
Informação de Pagamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná em observância e respeito as 
normas e/ou legislação vigente; 

V. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente para entrega da Prestação 
de Contas Anual junto ao TCE, devidamente assinada até final de janeiro do ano subsequente, referente 
ao exercício anterior. 
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Lote Descrição Prazo Valor Mensal Valor Anual 

Item 1 Serviço de Contabilidade Mensal 12 meses R$ XXXX,XX R$ XXXXX,XX 

 

2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias. 

3. A vencedora é responsável pela qualidade do serviço contratado, inclusive, durante o período de 
garantia. 

3.1 O Contratado deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou dos materiais 
utilizados. 

4. Os preços cotados contemplam todos os custos diretos, indiretos e despesas que compõem a 
prestação de serviços, tais como despesas com motoboy, impostos, taxas e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no Contrato. 

5. Quando for o caso, os preços cotados contemplam o custo do fornecimento de materiais inerentes ao 
serviço e os demais relacionados ao objeto, conforme definido no Termo de Referência. 

6. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.  

 

Local e data 

________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

OUTORGANTE: XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por 
XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX, CPF n.º XXXXXXXX, residente e 
domiciliado na Rua XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP 
XXXXXXXX. 

 

OUTORGADO: XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX, e do CPF nº 
XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado 
XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX. 

 

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais 
poderes, para em seu nome representá-lo no(a) Pregão Eletrônico nº XXXX/XXXX, podendo para tanto 
protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de prestação de serviços, 
interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal 
cumprimento deste mandato. 

 

Local e data 

 

 

_________________ 

OUTORGANTE 
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ANEXO V 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 
 

01 – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL E 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(para todos os licitantes) 
 

(timbre ou identificação do licitante) 

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXX, DECLARA, 
para os devidos fins, sob as penas da Lei: 

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

2º O PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO PREVISTAS 

NO EDITAL. 

3º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra 
direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal. 

4º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL n.º 26/2015 

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual nº 
26/2015, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações celebradas pela 
Administração Pública do Estado do Paraná. 

Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação 
ao descrito no art. 4º, inc. I e II, do referido Decreto. 

5º ENQUADRAMENTO ME OU EPP – LC 123/2006 

DECLARA que 

(   ) SE ENQUADRA 

(   ) NÃO SE ENQUADRA  

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos 
nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007. 

 

Local e data. 

 

________________________________ 

Nome e carimbo do representante legal 
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ANEXO V 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 
 

02 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 
 

(timbre ou identificação do licitante) 

Pregão Eletrônico nº XX/XXXX 

 

Declaro que a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXX estabelecida na cidade de XXXXX, Estado 
de XXXXX, no endereço XXXXX, telefone nº XXXX, por meio de seu representante legal XXXXX, 
portador do R.G nº XXXXX, expedido pela XXXXX, para fins de participação nessa licitação, tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total 
responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde 
serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais 
poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de 
material ou acréscimo dos preços.  

Por ser verdade, firmo o presente.  

XXXX [Local],XX de XXXX de XXXX. 

 

[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE DO LICITANTE – NOME DA EMPRESA]  
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ANEXO VI 

 
MINUTA PADRÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO 

 

CONTRATO N°XXXXXXXX 

CONTRATANTE: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PALCOPARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.298.788/0001-95, com sede na Rua XV de Novembro, 971, Centro, 
Curitiba, Paraná, Cep: 80.060-000, neste ato devidamente representado pelo sua Diretora Presidente, 
nomeada pelo Decreto 184/2019 em pleno exercício de seu mandato e funções, Nicole Barão Raffs de 
Medeiros, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. n°. 5.425.636-1 SSP/PR e CPF sob n°. 
020.621.669-66; 

 

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX, 
neste ato representado por [NOME E QUALIFICAÇÃO], inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXXXXX, 
portador do RG n.º XXXXXXXX, expedido por XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, 
e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX. 

 

1 OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço mensal, contínuo e sem exclusividade, de 
contabilidade, Fiscal, Trabalhista e Previdenciária da empresa CONTRATANTE, conforme descrito no 
Termo de Referência. 

A Contratada aponta como responsável técnico o Sr(a). ,inscrito no CRC-PR XXXXX. 

 

2 FUNDAMENTO: 

Este contrato decorre do Pregão Eletrônico nº XXXXXXXX, objeto do processo administrativo n.º 
XXXXXXXX. 

 

3 PREÇO E VALOR DO CONTRATO: 

3.1 O Contratante pagará ao Contratado o valor mensal previstos em sua proposta, que é parte 
integrante deste contrato: 

3.2 O valor Global do contrato é de R$ XXXXXXXX (VALOR POR EXTENSO). 

3.3 No preço pactuado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto do 
contrato, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
da contratação, além dos materiais inerentes à prestação dos serviços contratados. 

 

4 REAJUSTE 

4.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal nº 
10.192/2001, utilizando-se do INPC. 

4.1.1 O reajuste deverá ser solicitado pelo Contratado mediante requerimento protocolado até trinta dias 
antes do fim de cada período de doze meses. 

4.2 O reajuste será concedido mediante apostilamento, conforme dispõe o art. 108, § 3º, inc. II da Lei 
Estadual n.º 15.608.2007. 

4.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do 
último reajuste. 

4.3.1 Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura. 

4.3.1.1 A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio. 

 

5 DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
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5.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, 
conforme item 5.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no art. 72 do 
Decreto Estadual n.º 4.993/2016. 

5.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão 
designados, conforme o item 5.3 deste, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas nos art. 
73 e 74 do Decreto Estadual nº 4.993/2016. 

5.3 O responsável pela gestão do contrato será Nicole Lemanczyk, e a fiscalização por Jonas dos 
Santos Nascimento. 

5.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, 
o controle e a avaliação dos serviços prestados, bem como aplicará as penalidades, após o devido 
processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas. 

 

6 EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS: 

 6.1 O serviço terá início em XX [INSERIR O NÚMERO DE DIAS] a contar de XXXXXX. 

6.2 Os serviços serão prestados pelo Contratado como se na Contratante estivesse, na forma, nos 
prazos e de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência, que integra o 
presente contrato para todos os fins. 

6.3 Quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, os 
serviços poderão ser corrigidos ou refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, às 
custas do Contratado, e no caso de não serem atendidas as determinações deverão ser rejeitados. 

6.3 Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as correções. 

6.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 08 (oito) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, 
com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

6.4.1 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo. 

6.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratado pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

6.6 SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL: 

6.6.1 Escrituração e conciliações da contabilidade com responsabilidade técnica dos registros 
contábeis de acordo com legislação, normas e princípios vigentes; 
6.6.2 Cálculos dos tributos federais, estaduais, municipais e outros pertinentes a atividade; 
6.6.3 Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente; 
6.6.4 Assessoria e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou 
municipais aos colaboradores e administração; 
6.6.5 Escrituração dos registros fiscais de todos os livros contábeis, fiscais, obrigatórios perante a 
Receita Federal do Brasil, Estado, Município, Cartório ou quaisquer outros órgãos ou instituições que 
por força legal a CONTRATANTE esteja sujeita, bem como as obrigações que se fizerem necessárias 
conforme legislação vigente; 
6.6.6 Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos fiscais e auditoria externa; 
6.6.7 Reuniões presenciais para apresentação dos balancetes, demonstrações dos resultados e/ou 
demais demonstrações contábeis solicitadas pela CONTRATADA; 
6.6.8 Atender as solicitações do Palcoparaná no que se refere a auditoria externa, Tribunal de 
Contas, Controladoria Geral do Estado e outros órgãos fiscalizadores de esfera federal, estadual e 
municipal, sempre que necessário, para esclarecimentos, apresentação de documentos e demais 
informações; 
6.6.9 Assumir responsabilidade técnica sobre os serviços objeto desta proposta, perante o 
PALCOPARANÁ e órgãos de fiscalização, nas esferas federal, estadual e municipal; 
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6.6.10 Apresentar e acompanhar em reunião Geral Ordinária e Extraordinária de Conselho de 
Administração e Fiscal a prestação de contas do PALCOPARANÁ, em conformidade com a legislação 
vigente; 
6.6.11 Assumir responsabilidade pela elaboração da declaração de débitos e créditos tributários 
(DCTF), respeitando normas e efetuando a transmissão com até 15 dias antes do prazo estabelecido 
em legislação vigente; 
6.6.12 Se, por força legal, for exigido da CONTRATADA, elaborar e transmitir arquivos referentes a 
EFD Contribuições, EFD Fiscal, respeitando prazos, normas e/ou legislação vigente; 
6.6.13 Elaboração e transmissão da declaração anual da Escrituração Contábil Digital – ECD, 
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, respeitando normas e efetuando a transmissão com até 20 dias 
antes do prazo estabelecido em legislação vigente; 
6.6.14 Enviar, sempre que solicitado pelo PALCOPARANÁ, relatórios e análise contábil, através de 
documento formal, devidamente assinado (responsabilidade técnica), a fim de embasar as decisões da 
Diretoria Executiva da instituição; 
6.6.15 Envio para a CONTRATADA as guias para recolhimento de tributos e demais documentos 
pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento; 
 

6.7 DOS SERVIÇOS DE ROTINA TRABALHISTA 

6.7.1 Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego 
mantidas pela contratante; 
6.7.2 Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos, tais como admissões, cálculos 
de rescisão contratual, provisões de férias e 13º salário; 
6.7.3 Elaboração e processamento da Folha de Pagamento dos colaboradores, bem como das guias 
de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; 
6.7.4 Envio para a CONTRATADA, da folha de pagamento, guias para recolhimento de tributos e 
demais documentos pertinentes com prazo máximo de três (03)dias antes do vencimento; 
6.7.5 Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização. 
 
6.8 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 
6.8.1 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao  Sistema Estadual de 
Informações, módulo de Captação Eletrônica de Dados  – SEI-CED, em observância e respeito a layout, 
manuais, normas e/ou legislação vigente, comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou 
quaisquer outros meios, o envio com 03 dias úteis de antecedência ao prazo limite estipulado pela 
legislação vigente; 
6.8.2 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de 
Transferências - SIT, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 
6.8.3 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de Atos 
de Pessoal - SIAP, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 
6.8.4 Elaboração/preenchimento de remessas dos dados para alimentar RMIP – Relação Mensal de 
Informação de Pagamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná em observância e respeito às 
normas e/ou legislação vigente; 
6.8.5 Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente para entrega da Prestação 
de Contas Anual junto ao TCE, devidamente assinada até final de janeiro do ano subsequente, referente 
ao exercício anterior. 

 

7 FONTE DE RECURSOS: 

7.1 Os recursos para a execução do objeto do presente Contrato são originários de recursos próprios do 
PALCOPARANÁ advindos do Contrato de Gestão firmado entre o PALCOPARANÁ (denominação dada 
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pela Lei nº 18.381, de 15/12/2014) e o Governo do Estado do Paraná, assinado em 05 de dezembro de 
2016. Para atendimento ao pagamento para este contrato contamos com a dotação orçamentária 
disponibilizada através do Orçamento do Projeto Atividade nº 5132.13392154.448, emitido em 
26/10/2016. 

 

8 VIGÊNCIA: 

8.1 O contrato terá vigência de XXXX (XXXX), contados de __/__/____ a __/__/____, podendo ser 
prorrogado por meio de Termo Aditivo, por um ou mais períodos, nos termos dos artigos 103, inc. II, e 
106, parágrafo único, da Lei nº 15.608/2007, desde que atendidos os seguintes requisitos, cuja 
observância deverá ser demonstrada no protocolado:  

a) os serviços devem ter sido prestados regularmente; 

b) a Administração deve manter interesse na realização do serviço; 

c) o valor do contrato deve permanecer economicamente vantajoso para a Administração;  

d) o Contratado deve manifestar expressamente interesse na prorrogação; 

e) devem ser mantidas as condições de habilitação; e 

f) deve ser juntada a documentação orçamentária e financeira. 

 

9 FORMA DE PAGAMENTO 

9.1 Os pagamentos serão feitos por boleto bancário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da 
apresentação da nota fiscal atestada e da comprovação de regularidade com os Fiscos Federal, 

Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e 

Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do 
Termo de Referência. 

9.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como 
enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação do 
serviço ou no cumprimento de obrigações contratuais. 

9.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

 

I = (TX) 

 

 

I = (6/100) 

     365 

 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

9.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de 
tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos. 

9.5 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente 
prestados 

 

10 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

10.1 As partes obrigam-se a adotar todas as providências para a fiel execução deste contrato. 
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10.2 O Contratado obriga-se especialmente a: 

10.2.1 São obrigações do Contratado: 

10.2.2 Executar os serviços conforme especificações do termo de referência e de sua proposta, com o 
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do Contrato; 

10.2.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.2.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante 
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 

10.2.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.2.6 Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços para o Contratante, devendo os 
profissionais de contabilidade ter registro no respectivo órgão de classe; 

10.2.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
Contratante; 

10.2.8 Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede do Contratante 
quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

10.2.9 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que 
não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com esta instituição; 

10.2.10 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

10.2.11 Arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, como locação de 
veículos, combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios, dentre outras; 

10.2.12 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou 
orientações, as quais se obriga a atender prontamente; 

10.2.13 Assessorar ainda sobre toda e qualquer alteração na legislação pertinente se houver durante a 
vigência do contrato, efetuando ajustes legais, adequações e ou adotando novos procedimentos 
contábeis, quando necessários; 

10.2.14 Atualização constante de planilhas eletrônicas tais como: Patrimônio, folha de pagamento e 
outras movimentações financeiras que possam ser solicitadas pela Contratante. 

10.2.15 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato 
a ser firmado; 

10.2.16 Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre 
dentro dos prazos estabelecidos; 

10.2.17 Quando solicitado, assessorar o departamento financeiro da instituição em suas ações; 

10.2.18 Havendo surgimento de novas obrigações, contábeis, fiscais, previdenciárias ou outras que não 
estejam contempladas neste Termo de Referência, fica o CONTRATADA responsável por informar a 
CONTRATANTE em tempo hábil sobre procedimentos a serem cumpridos, e prestar assessoria para 
que seja atendida tal obrigação; 

10.2.19 Se solicitado pela CONTRATANTE, enviar demonstrativos, livros contábeis e/ou demais 
documentos devidamente registrados, mesmo que não haja obrigação legal para registro; 

10.2.20 Apresentar relatórios mensais sobre as atividades realizadas, constantes neste termo de 
referência, a fim de embasar o atesto dos serviços pela CONTRATANTE; 

10.2.21 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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10.2.22 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.2.23 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato; 

10.2.24 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Referência, nos termos do artigo 
21 da Lei Estadual n° 15.608/2007; 

10.2.25 Quando o projeto referir-se à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a 
cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação 
pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer 
natureza e aplicação da obra; 

10.2.26 Garantir ao Contratante: 

a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 
forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 
produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles 
produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
expressa do Contratante; 

10.2.27 O Contratado compromete-se a cumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente 
relacionada aos serviços contratados bem como os prazos abaixo estipulados: 

10.2.27.1 A entrega das guias de recolhimento dos tributos, contribuições e encargos trabalhistas a essa 
entidades far-se-á com antecedência de 03 (três) dias do vencimento da obrigação; 

10.2.27.2 A entrega da folha de pagamento e recibo de pagamento salarial far-se–á até o 26º dia do 
mês de referência; 

10.2.27.3 Recibos de férias e demais obrigações trabalhistas serão entregues dentro de 96 (noventa e 
seis) horas após o recebimento dos documentos; 

10.2.27.4 A entrega do balancete mensal ocorrerá até o dia 10 do 2º (segundo) mês subsequente ao 
período que se referir; 

10.2.27.5 A entrega do Balanço Anual ocorrerá até o último dia de janeiro do ano subsequente ao 
exercício fiscal a que se referir. 

10.2.27.6 A remessa de documentos entre os contratantes será feita sempre mediante protocolo. 

 

10.3 O Contratante obriga-se a: 

10.3.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato; 

10.3.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.3.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido provisoriamente, 
com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

10.3.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua correção; 

10.3.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou 
de servidores especialmente designados; 

10.3.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e 
forma estabelecidos neste Contrato; 

10.3.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pelo Contratado, no que couber; 

10.3.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado. 

 

11 PENALIDADES: 
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11.1 O contratado que incorra em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções administrativas: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos; 

e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

11.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao 
adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa. 

11.3 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou, será aplicada a quem: 

a) não mantiver sua proposta; 

b) apresentar declaração falsa; 

c) deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 

11.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou ou foi arrematante, será aplicada a quem: 

a) apresentar documento falso; 

b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente; 

c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s). 

11.5 Multa de mora diária de 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 11.6. 

11.6 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será 
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato. 

11.7 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que: 

a) abandonar a execução do contrato; 

b) incorrer em inexecução contratual. 

11.8 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem: 

a) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 

b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento; 

c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo; 

d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 

e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529/2011; 

g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei. 

11.9 O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem: 

a) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital; 

b) deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
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c) apresentar documentação falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses da cláusula 11.8; 

h) cometer fraude fiscal.  

11.10 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades 
previstas no item 11.1, alíneas “c”, “d” e “e”.  

11.11 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração 
ou da declaração de inidoneidade: 

a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova 
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 

b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no item anterior. 

11.12 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias: 

a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 

b) os danos resultantes da infração; 

c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e 
seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 

d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 
anterior; e, 

e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração. 

11.13 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de 
aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 
15.608/2007, da Lei Federal n.º 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.14 Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional 
ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se 
dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, 
pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014. 

11.15 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do Paraná (CFPR). 

11.16 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após 
instauração de regular processo administrativo. 

11.17 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser 
recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob 
pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do 
pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente. 

 

12 CASOS DE RESCISÃO: 

12.1 O presente instrumento poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do 
art. 129 da Lei Estadual n.º 15.608/2007; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento 
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

12.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção 
à outra, por escrito. 

12.3 Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado. 
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12.4 O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de 
rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato. 

 

13 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

13.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art. 112 da Lei Estadual 
n.º 15.608/2007. 

13.1.1 O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do contrato. 

13.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou 
incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e 

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

13.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato. 

13.4 Não será admitida a subcontratação do serviço. 

 

14 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o edital da licitação e seus anexos e a proposta 
apresentada pelo Contratado durante a licitação. 

14.2 Este contrato é regido pela Lei Estadual n.º 14.608/2007, pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais leis estaduais e federais sobre contratos 
administrativos, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato. 

14.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná. 

14.4 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca 
da Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 

Local e data 

 

 

CONTRATANTE     CONTRATADO 

 

 

Testemunhas 

 

1 – Nome: 

 

2 – Nome: 
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PALCOPARANA
DIRETORA PRESIDENTE - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
05/09/2019 17:57Data:

DESPACHO

À DIAFI  para que declare a disponibilidade orçamentária  e financeira.
Após, à Assessoria Jurídica para análise e informação.
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PALCOPARANA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
06/09/2019 09:54Data:

DESPACHO

A AJU

Para que proceda a analise juridica do processo e posterior autorização
pela DIPRE para abertura do certame licitatório.

Atenciosamente

Nicole Lemanczyk
Diretora Administrativa Financeira
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INFORMAÇÃO nº 08/19-AJU  

DA ASSESSORIA JURÍDICA  

PARA DIPRE  

ASSUNTO Contratação de empresa especializada em serviços de contabilidade  

EXPEDIENTE 16.017.679-2  

DATA  18/09/2019  

 

Prezada Sra. Diretora Presidente, 

 

Trata-se de pedido formulado pela Diretoria Administrativa Financeira (DIAFI), através do Memorando 

19/2019 (fls. 2/3), datado de 02/09/2019, que tem por escopo a realização de Processo Licitatório, na 

modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

contábeis com ênfase em Serviços Sociais Autônomos e terceiro Setor, cujo critério de julgamento será o 

de Menor Preço, conforme especificações contidas no Termo de Referência acostados às fls. 4/12. 

 

Em sua fundamentação, argumenta que “o PALCOPARANA, na qualidade de pessoa jurídica, deve 

cumprir com diversas obrigações contábeis, tributárias e previdenciárias, em observância as Normas 

Brasileiras de Contabilidade, legislações federal, estadual, municipal, CPC, além de efetuar prestação de 

contas à Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, Tribunal de Contas do Paraná, Controladoria 

Geral do Estado do Paraná, Secretária da Fazenda do Estado do Paraná”. 

 

Afirma que “tais serviços devem ser realizados por intermédio de profissional contábil devidamente 

qualificado, detentor de expertise nas áreas acima mencionadas”. 

 

Esclarece que o contrato de contabilidade em vigor encerrar-se-á no dia 29/02/2020, razão pela qual se 

faz necessário a realização de nova licitação para a contratação de escritório de contabilidade para 

atender as demandas do Palcoparaná. 

 

A fim de fundamentar seu pleito, instrui o presente Protocolo com os seguintes documentos:  

(a) Memorando 19/2019 - Solicitação da Diretoria Administrativa Financeira do Palcoparaná, 

devidamente fundamentada acerca da necessidade da aquisição dos serviços de 

contabilidade – fls. 02/03;  

(b) termo de referência – fls. 4/12 e 61/67; 

(c) pesquisa de preços – fls. 13/49; 

(d) minuta do edital - fls. 50/60;  

(e) demais Anexos (Relação dos Documentos de Habilitação; Modelo de Descritivo da 

Proposta de Preços; Modelo de Procuração; Modelo de Declaração que cumpre plenamente 

com os requisitos do edital e de habilitação; Modelo de Declaração de Conhecimento; 

Minuta Padrão de Contrato de Prestação de Serviços) - fls. 68/85; e, 

(f) declaração de disponibilidade orçamentária e financeira – fls. 87; 
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Por fim, a Sra. Diretora Administrativa Financeira do PALCOPARANÁ encaminhou a esta Assessoria o 

Processo Licitatório na modalidade “Pregão Eletrônico” para que preste as informações jurídicas, a fim 

de que os procedimentos até então realizados sejam analisados sob o enfoque da legislação pertinente. 

 

Contudo, antes de prestar a presente informação, cabe esclarecer que os procedimentos de processos 

licitatórios são divididos, basicamente, em duas fases: a fase interna e a fase externa.  

 

A fase interna é aquela que se inicia com a solicitação da Unidade Requisitante e se encerra na 

elaboração do edital. Já a fase externa, nos termos do art. 17, caput e inciso I, do Decreto 5.450/2005, 

tem início com a convocação das empresas interessadas em participar do processo licitatório, através da 

publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União, bem como sua divulgação via internet e término 

com a homologação do resultado final.  

 

E é a fase interna que será objeto da presente informação, a qual tem a finalidade de analisar a 

legalidade dos atos praticados até o momento, assim como o cumprimento de todos os requisitos legais 

previstos nas Leis Federais n.º 8.666/1993 e 10.520/2002, no Decreto Federal nº 5.450/2005 e na Lei 

Estadual 15.608/2007.  

 

É o relatório. 

 

I – FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PRESENTE PARECER  

A presente manifestação jurídica tem a finalidade de assistir a autoridade assessorada no controle da 

legalidade da fase preparatória do processo licitatório na modalidade “Pregão Eletrônico”, analisando a 

regularidade dos atos administrativos praticados até o presente momento.  

 

O parecer envolve também o exame prévio e conclusivo do edital e seus anexos, tendo a função apontar 

possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade 

assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a 

precaução recomendada.  

 

Importante salientar, que o exame realizado por essa Assessoria Jurídica se restringe aos aspectos 

jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premissa 

de que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua 

adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.  

 

Esta Assessoria Jurídica presume que as especificações técnicas contidas no presente processo, 

inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação 

do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do Palcoparaná, com 

base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.  
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Esclareça-se, ainda, que as observações feitas no presente parecer não possuem caráter vinculativo, 

cabendo a autoridade assessorada, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, 

avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão 

apontadas para fins de sua correção. O prosseguimento do feito sem a observância destes 

apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração. 

 

II – DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO ADOTADA  

O pregão foi implantado no Brasil pela Medida Provisória n° 2.026/2000, apenas no âmbito da União 

Federal. Tal Medida Provisória foi reeditada 18 (dezoito) vezes, implementando alterações. Em 18 de 

julho de 2002 foi publicada a Lei n° 10.520, que instituiu no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios nova modalidade de licitação denominada pregão.  

 

O pregão é a sexta modalidade de licitação, agregando-se às demais modalidades definidas na Lei 

8.666/93, quais sejam, concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão.  

 

Com a edição da Lei 10.520/2002 foi possibilitada a realização de suas espécies de pregão: o presencial 

ou o eletrônico, na qual o licitante seleciona a melhor oferta, visando à contratação de bens e serviços 

comuns.  

 

Destaca-se que não existe hierarquia entre as Leis ordinárias federais, de modo que, em se tratando de 

licitação na modalidade Pregão, a Lei n° 8.666/93 será utilizada subsidiariamente, ou seja, sempre que 

houver omissão na Lei n° 10.520/02.  

 

Cumpre esclarecer que o pregão presencial se caracteriza pela presença, em ambiente físico, dos 

agentes da licitante e dos interessados em participar ou acompanhar o processo licitatório. O pregão 

eletrônico, por sua vez, processa-se em ambiente virtual, mediante a utilização da tecnologia de 

informação (Internet).  

 

No âmbito federal o pregão presencial é regulamentado pelo Decreto n° 3.555/2000 e o eletrônico pelo 

Decreto n° 5.450/2005. Já no âmbito estadual (Estado do Paraná), foi realizada a regulamentação 

apenas do Pregão Eletrônico, através do Decreto Estadual nº 4.880/2001, modalidade esta que se 

tornou obrigatória com a edição o Decreto Estadual nº 33/2015. 

 

Pois bem. Os artigos 1° da Lei n° 10.520/02 e do Decreto Estadual 4.880/2001 estabelece que  o pregão 

foi criado para a aquisição de bens e serviços comuns,. Em complementação, o Parágrafo único do 

art. 1º da Lei 10.520/02 definiu, de forma um tanto quanto imprecisa, que bens e serviços comuns são 

“aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificações usuais de mercado”.  
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Embora muito se discuta sobre a abrangência da aplicação deste instrumento licitatório, atualmente, 

pode-se afirmar, com certa tranquilidade, que bens e serviços comuns são aqueles que não demandam 

significativas exigências técnicas e que podem ser encontrados com facilidade no mercado.  

 

Nesse ponto, importante esclarecer que um determinado objeto pode comportar complexidade técnica 

sem deixar de ser comum, bastando, para tanto, que esta técnica seja amplamente conhecida e 

oferecida pelo mercado.  

 

O Tribunal de Contas da União no acórdão n° 188/2010 decidiu que: “Ainda que os serviços objeto da 

licitação possam sugerir, a priori, certa complexidade, não há óbices para que sejam enquadrados como 

serviços comuns, eis que pautados em especificações usuais de mercado e detentores de padrões 

objetivamente definidos no edital.”. 

 

No acórdão n° 2172/2008 o Tribunal de Contas da União afirmou que: “a utilização da modalidade 

pregão é possível, nos termos da Lei n° 10.520/2002, sempre que o objeto da contratação for 

padronizável e disponível no mercado, independentemente de sua complexidade”. 

 

Portanto, a modalidade escolhida, qual seja, Pregão Eletrônico, amolda-se ao Princípio da Legalidade, 

pois o presente pleito se trata de contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

contábeis, a qual demanda complexidade técnica amplamente conhecida e oferecida pelo mercado.  

 

III – DA FASE INTERNA DO PREGÃO ELETRONICO  

Ao se adentrar ao mérito da questão, passa-se a analisar a regularidade da fase interna, também 

denominada de fase preparatória da licitação na modalidade “Pregão Eletrônico”. 

 

No particular, constata-se que o Decreto Estadual 4.880/2001 não faz qualquer regulamentação acerca 

da fase interna, estabelecendo, contudo, que a Lei Federal nº 10.520/2002 e pelo Decreto Federal nº 

5.450/2005 devem ser aplicadas, no que couber.  

 

Consequentemente, tem-se que a legislação em vigor sobre o tema determina que a fase preparatória 

do pregão observe as seguintes etapas: 

 

Lei 10.520/2002 
Art. 3º.  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do 
certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções 
por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para 
fornecimento; 
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, 
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 
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III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I 
deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, 
bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens 
ou serviços a serem licitados; e 
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade 
promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, 
dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 
classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante 
vencedor. 

 

Decreto 5.450/2005 
Art. 9º. Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte: 
I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de 
forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes 
ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização; 
II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente; 
III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação; 
IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas; 
V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se 
refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas 
relevantes para a celebração e execução do contrato e o atendimento das necessidades da 
administração; e 
VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio. 

 

Pois bem. Ao se confrontar as informações e documentos constantes no presente procedimento com a 

legislação acima transcrita, observa-se que o Memorando 19/2019 especifica o objeto que se pretende 

adquirir com o presente certame, discriminando em seu corpo, bem como em seus anexos as 

características, quantificação e qualificação dos serviços a serem prestados pela empresa Contratada, 

os quais se adequam à condição de serviços comuns, o que dá azo para a seleção de prestadores 

através da modalidade eleita. 

 

Ainda, em obediência ao que dispõe os artigos 3º da Lei 10.520/2000 e 9º do Decreto 5.450/2005, a 

necessidade da contratação está amplamente justificada pela autoridade competente, o objeto está 

objetivamente definido, e o instrumento convocatório traduz as informações exigidas pela legislação. 

 

Tem-se, ainda, que o presente procedimento, em especial o edital, estabeleceu de forma clara e precisa 

os requisitos de habilitação, critérios de aceitação das propostas, julgamento, prazos, direitos e deveres 

das partes e as sanções aplicáveis. 

 

E mais. Em simetria com a legislação vigente sobre o tema, os documentos acostados aos autos 

revelam a garantia de reserva orçamentária, com a indicação da respectiva rubrica (fls. 87). 

 

Ressalta-se, oportunamente, que falta a aprovação do Termo de Referência e Portaria de designação do 

pregoeiro e equipe de apoio.  
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Assim sendo, depois de sanadas as ressalvas supra citadas, entende essa Assessoria Jurídica que se 

encontra a fase interna apta, opinando assim pelo prosseguimento do presente procedimento, para que 

se dê início a fase externa da licitação, na qual devem ser observados os preceitos constitucionais da 

publicidade, eficiência e moralidade, publicando na forma da lei o respectivo aviso e demais atos 

previstos no artigo 4º da Lei Nacional. 

 

É o parecer que submetemos a análise da autoridade superior para deliberação. 

 

 

 

 Lucas Medeiros Vilches 

 Assessoria Jurídica 
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PALCOPARANA
DIRETORA PRESIDENTE - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
20/09/2019 14:37Data:

DESPACHO

À Diretoria Administrativa e Financeira do Palcoparaná para:
1.  que junte a portaria de designação de pregoeiro e da Comissão de

Licitação;
2. para que certifique nos autos se o termo de referência elaborado pela

área  requisitante  atende  as  necessidades  desta  Diretoria  e  da  Instituição,
estando apto para ser utilizado para o fim que se destina.

3. para que dê andamento ao feito.
Estando  de  acordo  a  Diretoria  Administrativa  e  Financeira  com  as

cláusulas e condições constantes dos documentos, fica aprovado o Termo de
Referência e autorizada a abertura da fase externa do processo licitatório.
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PALCOPARANA
DIRETORA PRESIDENTE - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
01/10/2019 09:34Data:

DESPACHO

Retificando o despacho de fls. 95, mov 23, considerando que a própria
Diretora Administrativa e Financeira elaborou o termo de referência, aprovo-o.

À DIAFI/Palcoparaná para que atenda os itens 1 e 3 do despacho de fls.
95, mov. 23.
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PALCOPARANA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
07/10/2019 10:50Data:

DESPACHO

À Comissão de Licitação

Para que inicie o procedimento da fase externa da licitação.

Atenciosamente

Nicole Lemanczyk
Diretora Administrativa Financeira
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INFORMAÇÃO nº 03/2019

DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARA SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PALCOPARANÁ

ASSUNTO Contratação de empresa especializada em serviços de contabilidade 

EXPEDIENTE 16.017.679-2

DATA 09/10/2019

Prezada Sra. Diretora Presidente,

Conforme expedição exarada à folha 98 para que se dê seguimento aos trâmites externos
do referido processo, mas no intento de sanar desequilíbrios na redação presente, esta
Comissão Permanente de Licitação/CPL vem de forma humílima registrar incongruências
verificadas após exame do contido, as quais passamos a registrar.

1.- Termo  de  Referência/TR:  consoante  ao  apontado  na  Informação  nº  08/2019/AJU,
apensado ao intervalo das folhas 89 a 94, ao citar o Art. 9º do Decreto 5.450/2005, fl. 93, 

I  -elaboração de termo de referência pelo  órgão requisitante,  com
indicação  do  objeto  de  forma  precisa,  suficiente  e  clara,  vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem ou frustrem a competição ou sua realização; (Grifo nosso!).

II  -aprovação  do termo de referência  pela  autoridade  competente;
(Grifo nosso!).

III - (K);

revela-se a importância do TR, por caracterizar os elementos necessários do objeto, como
peça fundamental e instrutiva para todo o procedimento editalício. Deste modo, qualquer
ocorrência de acréscimo ou subtração em sua redação original deverá ser ratificada pela
autoridade competente – item II do Art. 9º do Decreto 5.450/05. Assim, vejamos:

a) Obrigações constantes no Termo de Referência – (intervalo das folhas 04 a 12)

“9.1 O PALCOPARANÁ, como entidade CONTRATANTE, obriga-se a:

a) exercer a fiscalização da execução do trabalho;

b) fornecer apoio técnico, operacional e institucional e disponibilizar todo
acervo documental  e  todas as  informações necessárias  à  consecução
dos objetivos de que trata este Termo de Referência;

c) Uma vez atestado o recebimento dos serviços de que trata este Termo
de Referência e comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, efetuar o
pagamento  dos  honorários  e  das  despesas  oriundas  de  obrigações
administrativas  e  contábeis  necessárias  para  o  alcance  dos  objetivos
previstos neste Termo de Referência;” (Folha 9).
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b)  Obrigações  constantes  no  Termo  de  Referência/Anexo  I  da  minuta  do  edital  –
(intervalo das folhas 61 a 67)

“7.2 São obrigações do Contratante:

7.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e
seus anexos;

7.2.2  exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pelo
Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta;

7.2.3  verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  do
serviço recebido provisoriamente, com as especificações constantes do
edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.2.4 comunicar  ao Contratado, por escrito,  as imperfeições,  falhas ou
irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

7.2.5  acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  do
Contratado,  através  de  comissão  ou  de  servidores  especialmente
designados,  a quem caberá subsidiar o gestor para atesto das faturas
apresentadas;

7.2.6  efetuar  o  pagamento  ao  Contratado  no  valor  correspondente  à
prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos neste edital e seus
anexos;

7.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da
nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;

7.2.8  prestar  as  informações e  os  esclarecimentos  que venham a ser
solicitados pelo Contratado.” (Folha 65)

=> Comentário: As obrigações da CONTRATANTE constantes no Termo de Referência –
item 9., subitem 9.1 e alíneas “a”, “b” e “c” não condizem com suas correspondentes -
item 7, subitens 7.2 a 7.2.8 –  referidas no Termo de Referência do Anexo I do edital.

c) Obrigações constantes no Termo de Referência – (intervalo das folhas 04 a 12)

“9.2. A empresa de contabilidade, como entidade CONTRATADA, deverá:

a) executar e responsabilizar-se pelas atividades em conformidade com o
descrito no presente Termo de Referência com os mais elevados padrões
de competência, integridade profissional e ética;

b) considerar as decisões ou sugestões do PALCOPARANÁ sempre que
as  mesmas  contribuírem  de  maneira  significativa  na  qualificação  dos
trabalhos e agilidade dos mesmos;
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c) fornecer mão-de-obra profissional qualificada e habilitada, devendo os
profissionais de contabilidade ter registro no respectivo órgão de classe;

d) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços,
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal,  licença,
greve,  falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão em
hipótese alguma qualquer relação de emprego com esta instituição;

e) arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios,
como  locação  de  veículos,  combustível,  equipamentos  eletrônicos  e
acessórios, dentre outras;

f)  não  disponibilizar  dados,  fotos,  relatórios  ou  qualquer  outro  tipo  de
informação a terceiros sem prévia autorização do PALCOPARANÁ;

g)  reparar/substituir/alterar  os  produtos  em  não-conformidade  ou  não
aprovados, sem ônus para a contratante;

h)  prestar  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela  contratante,
cujas reclamações ou orientações obriga-se a atender prontamente;

i)  observar  o  contido  na  Lei  instituidora  do  serviço  social  autônomo,
estatuto e demais regimentos da entidade;

j)  assumir  todas  as  despesas  relativas  a  pessoal  e  quaisquer  outras
oriundas,  derivadas  ou  conexas  com  o  contrato,  tais  como:  salários,
encargos  sociais  e  trabalhistas  e  eventuais  passivos,  impostos,
alimentação  do  seu  pessoal,  deslocamentos  de  funcionários,
equipamentos de proteção individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e
serviços,  licenças  em repartições  públicas,  registros,  autenticações  do
contrato, etc.,  e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada
pela  contratada  a  inexistência  de  qualquer  vínculo  empregatício  entre
seus empregados e/ou prepostos e a contratante;

k)  responsabilizar-se  por  quaisquer  danos  causados  a  terceiros  em
virtude do objeto do contrato a ser firmado;

l) não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação
financeira, sem prévia e expressa autorização da contratante;

m)  exercer  rigoroso  controle  de  qualidade  sobre  as  informações
apresentadas e atuar sempre dentro dos prazos estabelecidos;

n) quando solicitado, assessorar o departamento financeiro da instituição
em suas ações;

o) responder prontamente as consultas realizadas pela Contratante;

p)  havendo  surgimento  de  novas  obrigações,  contábeis,  fiscais,
previdenciárias ou outras que não estejam contempladas neste Termo de
Referência,  fica  a  CONTRATADA  responsável  por  informar  a
CONTRATANTE  em  tempo  hábil  sobre  procedimentos  a  serem
cumpridos, e prestar assessoria para que seja atendida tal obrigação;
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q)  se  solicitado  pela  CONTRATANTE,  enviar  demonstrativos,  livros
contábeis e/ou demais documentos devidamente registrados, mesmo que
não haja obrigação legal para registro;

r)  apresentar  relatórios  mensais  sobre  as  atividades  realizadas,
constantes neste  termo de referência,  a fim de embasar  o  atesto  dos
serviços pela CONTRATANTE;

s) durante toda a vigência do contrato apresentar prova de regularidade
para  com  a  Secretaria  da  Fazenda  Federal,  Secretaria  da  Fazenda
Estadual, Secretaria da Fazenda Municipal, Justiça do trabalho e FGTS
mediante  apresentação  de  certidões  correspondentes  e  em  plena
validade.”  (Folhas 09, 10 e 11)

d)  Obrigações  constantes  no  Termo  de  Referência/Anexo  I  da  minuta  do  edital  –
(intervalo das folhas 61 a 67)

“7.1 São obrigações do Contratado:

7.1.1  Executar  os  serviços  conforme  especificações  do  termo  de
referência e de sua proposta, com o perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios inerentes à execução do objeto do Contrato;

7.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total
ou  em  parte,  no  prazo  fixado  pelo  fiscal  do  Contrato,  os  serviços
efetuados  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;

7.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução
do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa
do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante autorizado a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos
ao Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em
vigor;

7.1.5  Relacionar  os  trabalhadores  que  executarão  os  serviços  para  o
Contratante,  devendo  os  profissionais  de  contabilidade  ter  registro  no
respectivo órgão de classe;

7.1.6  Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante;

7.1.7 Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços
na  sede  do  Contratante  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  normas
internas da Administração;
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*7.1.8 Manter  quadro  de  pessoal  suficiente  para  atendimento  dos
serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal,
licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão
em hipótese alguma qualquer relação de emprego com esta instituição;

*7.1.8 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestação dos serviços;

7.1.9  Arcar  com  as  despesas  de  execução  dos  trabalhos  externos
próprios,  como  locação  de  veículos,  combustível,  equipamentos
eletrônicos e acessórios, dentre outras;

7.1.10 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante,
cujas  reclamações  ou  orientações,  as  quais  se  obriga  a  atender
prontamente;

7.1.11 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em
virtude do objeto do contrato a ser firmado;

7.1.12  Exercer  rigoroso  controle  de  qualidade  sobre  as  informações
apresentadas e atuar sempre dentro dos prazos estabelecidos;

7.1.13  Quando  solicitado,  assessorar  o  departamento  financeiro  da
instituição em suas ações;

7.1.14  Havendo  surgimento  de  novas  obrigações,  contábeis,  fiscais,
previdenciárias ou outras que não estejam contempladas neste Termo de
Referência,  fica  o  CONTRATADA  responsável  por  informar  a
CONTRATANTE  em  tempo  hábil  sobre  procedimentos  a  serem
cumpridos, e prestar assessoria para que seja atendida tal obrigação;

7.1.15 Se solicitado pela CONTRATANTE, enviar demonstrativos, livros
contábeis e/ou demais documentos devidamente registrados, mesmo que
não haja obrigação legal para registro;

7.1.16  Apresentar  relatórios  mensais  sobre  as  atividades  realizadas,
constantes neste  termo de referência,  a fim de embasar  o  atesto  dos
serviços pela CONTRATANTE;

7.1.17 Não permitir  a  utilização de qualquer  trabalho do menor  de 16
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14
(quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 6418 Inserido
ao  protocolo  16.017.679-2  por:  JONAS DOS  SANTOS  NASCIMENTO
em: 02/09/2019 17:48.

7.1.18 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade
com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na licitação;

7.1.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência
do cumprimento do Contrato;
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7.1.20  Ceder  os  direitos  patrimoniais  relativos  ao  projeto  ou  serviço
técnico  especializado,  para  que  a  Administração  possa  utilizá-lo  de
acordo com o previsto no Termo de Referência, nos termos do artigo 21
da Lei Estadual n° 15.608/2007;

7.1.21 Quando o projeto referir-se à obra imaterial de caráter tecnológico,
insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de
todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à
tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de
qualquer natureza e aplicação da obra;” (Folhas 64 e 65)

=> Comentário: Constata-se que as obrigações da CONTRATADA - subitem 9.2, alíneas
“d”, “e”, “h”, “k”, “m”, “n”, “p”, “q” e “r”, do Termo de Referência, encontram-se devidamente
correspondidas no item 7 (obrigações da CONTRATADA) subitens 7.1.8,  *7.1.8, 7.1.10,
7.1.11,  7.1.13,  7.1.14,  7.1.15  e  7.1.16,  respectivamente,  do  Termo  de  Referência  do
Anexo I do edital. Entretanto, a redação das demais alíneas (“a”, “b’, “c”, “f”, “g”, “i”, “j”, “l”,
“o”  e  “s”)  do  subitem  9.2  não  estão  relacionadas  no  TR/Anexo  I  do  edital.  Em
contrapartida, os subitens 7.1.1 ao 7.1.7, 7.1.9, 7.1.12 e 7.1.17 até o 7.1.22 e alíneas “a” e
“b”, sequer fizeram parte do Termo de Referência que instruiu o processo.

* a numeração do subitem 7.1.8 encontra-se repetida no TR/Anexo I do edital;

2.-  Objeto: no  descritivo  do  objeto,  no  termo  de  Referência/Anexo  do  edital,  consta
incluída à redação a seguinte descrição “...de forma continuada e sem exclusividade..”
(Folha 61);

3.- “3- ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO”

3.1 SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL
(...)
-  Realização de diligências perante  os órgãos de fiscalização,  quando
necessário;
(S) (Folha 5)

=> Comentário: subitem suprimido do Termo de Referência/Anexo I do edital.

4.- “4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS” 
4.8  Será  admissível  a  continuidade  do contrato  quando houver  fusão,
cisão  ou  incorporação  da  CONTRATADA  com  outra  pessoa  jurídica,
desde que:
a)  Sejam  observados  pela  pessoa  jurídica  todos  os  requisitos  de
habilitação exigidos na licitação original;
b) Sejam mantidas as cláusulas e condições contratuais;
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c) Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência do
CONTRATANTE;
d) A alteração subjetiva a que se refere este item deverá ser feita por
termo aditivo ao contrato;” (Folha 8)

=> Comentário: subitem suprimido do  item  “4.  CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS”, do Termo de Referência – folha 8 – que também não faz parte do item “1.3
Da Execução do Serviço”, folhas 63/64, e sabiamente deslocado para o item “10 Alteração
Subjetiva”, folha 66, do Termo de Referência/Anexo I do edital: 

“10 ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1  É  admissível  a  continuidade  do  contrato  administrativo  quando
houver fusão,  cisão ou incorporação do Contratado com outra  pessoa
jurídica, desde que:

a)  sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original;

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e

c)  não  haja  prejuízo  à  execução  do  objeto  pactuado  e  haja  anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.

10.2  A  alteração  subjetiva  a  que  se  refere  o  item  10.1  deverá  ser
formalizada por Termo Aditivo ao Contrato.” (Folha 66)

e inserido na Cláusula 13ª, subitens 13.2 e 13.3 da Minuta do Contrato – folha 85.

“4.10  A  realização  de  diligências,  participação  em  reuniões  e
assembleias, entrega e retirada de documentos, que forem realizadas em
Curitiba  e  região  metropolitana,  serão  sem  qualquer  ônus  à
CONTRATANTE.” (Folha 8)

=> Comentário: subitem suprimido do Termo de Referência/Anexo I do edital.

5.- Das Outras Informações Pertinentes.., presente no Termo de Referência.

“Outras informações importantes para elaboração da Proposta:”

Movimentação no exercício corrente: R$ 6.000.000,00

Nº atual de funcionários: 52.

Nº previsto de funcionários para 2020: 72, sendo estes compostos por 3
diretores, 3assessores, 23 bailarinos e 36 músicos, 3 professores escola
de  dança,  1  professor  para  companhia  de  dança,  1  ensaiador  para
companhia de dança, 1 fisioterapeuta e 1arquivista de orquestra.” (folha
12)
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=>  Comentário: O  excerto  acima,  conforme  sugere  seu  título  “Outras  informações
importantes para elaboração da Proposta:”  tem o propósito de chamar a atenção para
fatos  realmente  relevantes  à  instrução  e  direcionamento  das  Propostas  de  Preços  a
serem formuladas pelas proponentes, por consequência deve constar no corpo do Termo
de Referência  do Anexo I  do edital  justamente por  servir  à finalidade daquilo  que se
pretende  alcançar.  Logo,  sua  remoção  do  Termo  de  Referência  para  o  campo
“observação”, subitem “1.2 SERVIÇOS DE ROTINA TRABALHISTA” do Anexo III do edital
– Proposta  de Preços (folha 72) – perde a qualidade funcional  de ideia  exata  a qual
serviria. Pois, trata-se, no entender desta CPL, de informação pertinente, qualificada e
apropriada  à  fase  que  precede  a  elaboração  de  Proposta  de  Preços  das  empresas
interessadas no certame, porém não guarda conformidade às especificações descritivas
da referida proposta de preços.

6.- Cláusulas contratuais - 

“11 PENALIDADES: 

(...) 

11.3 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento)
sobre o valor total do lote no qual participou, será aplicada a quem:

a) não mantiver sua proposta;

b) apresentar declaração falsa;

c) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

11.4  A multa,  de  0,1% (zero vírgula  um por  cento)  até  5% (cinco por
cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou foi arrematante,
será aplicada a quem:

a) apresentar documento falso;

b)  de  forma injustificada,  deixar  de  assinar  o  contrato  ou  instrumento
equivalente;

c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

(...)

11.8  A  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicada a
quem:

a) fizer declaração falsa na fase de habilitação;

b)  frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro
expediente, o procedimento;

c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
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d)  agir  de  má-fé  na  relação  contratual,  comprovada  em procedimento
específico;

e)  tenha  sofrido  condenação  judicial  definitiva  por  praticar,  por  meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração,
em virtude  de atos  ilícitos  praticados,  em especial,  infrações  à  ordem
econômica  definidos  na  Lei  Federal  nº  12.529/2011;g)  tenha  sofrido
condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da
lei.

11.9  O  impedimento  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União,  Estados,
Distrito  Federal  ou  Municípios  e  descredenciamento  do  Cadastro
Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e
Serviços –GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem:

a)  recusar-se  injustificadamente,  após ser  considerado adjudicatário,  a
assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido no edital;

b) deixar de entregar documentação exigida para o certame;

c) apresentar documentação falsa;

d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses da cláusula 11.8;

h) cometer fraude fiscal. 

11.10 ...

11.11 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de
contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade:

a)  às  pessoas  físicas  que  constituíram  a  pessoa  jurídica,  as  quais
permanecem impedidas de licitar com a Administração Pública enquanto
perdurarem  as  causas  da  penalidade,  independentemente  de  nova
pessoa jurídica que vierem a constituir  ou de outra  em que figurarem
como sócios;

b)  às  pessoas  jurídicas  que  tenham sócios  comuns  com  as  pessoas
físicas referidas no item anterior.

(S)” (Folhas 82, 83 e 84)

=> Comentário: Os subitens extraídos acima constituem-se em “sanções administrativas”
previstas em edital e poderão ser aplicados a determinadas proponentes na fase anterior
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à  homologação  do  objeto,  por  consequência  não  se  assemelham  às  Cláusulas
Contratuais, não obstante devem ser excluídos da minuta do Contrato.

7.- Observação:  esta  CPL apresenta  aos  responsáveis  pela  confecção  da  minuta  do
contrato, sem a intenção de conferir ordem alguma, a seguinte sugestão:

a) substituir o método numérico de identificação das cláusulas contratuais. Por exemplo,
de:

“3 PREÇO E VALOR DO CONTRATO:

3.1 O  Contratante  pagará  ao  Contratado  o  valor  mensal  previsto  em  sua
proposta, que é parte integrante deste contrato:

3.2 O valor Global do contrato é de R$ XXXXXXXX (VALOR POR EXTENSO).

3.3 No  preço  pactuado  estão  incluídas  todas  as  despesas  necessárias  à
execução  do  objeto  do  contrato,  inclusive  tributos,  encargos  sociais,
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação, além dos materiais inerentes à prestação dos serviços
contratados.

4 REAJUSTE

4.1  A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme
disposto na Lei Federal nº 10.192/2001, utilizando-se do INPC.

4.1.1 O reajuste deverá ser solicitado pelo Contratado mediante requerimento
protocolado até trinta dias antes do fim de cada período de doze meses.

4.2 O reajuste será concedido mediante apostilamento, conforme dispõe o art.
108, § 3º, inc. II da Lei Estadual n.º 15.608.2007.

4.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir do último reajuste.

4.3.1 Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à
data da sua assinatura.

4.3.1.1 A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada
por procedimento próprio.” (Folha 77).

para:

“CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço e Valor do Contrato

Parágrafo  único  - O  Contratante  pagará  ao  Contratado  o  valor  mensal
previsto em sua proposta, que é parte integrante deste contrato:

I - O valor Global do contrato é de R$ XXXXXXXX (VALOR POR EXTENSO).

II  - No  preço  pactuado  estão  incluídas  todas  as  despesas  necessárias  à
execução  do  objeto  do  contrato,  inclusive  tributos,  encargos  sociais,
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trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação, além dos materiais inerentes à prestação dos serviços
contratados.

CLÁUSULA QUARTA – Do Reajuste

Parágrafo Primeiro - A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será
anual,  conforme  disposto  na  Lei  Federal  nº  10.192/2001,  utilizando-se  do
INPC.

Parágrafo  Segundo  - O  reajuste  deverá  ser  solicitado  pelo  Contratado
mediante requerimento protocolado até trinta dias antes do fim de cada período
de doze meses.

Parágrafo  Terceiro  - O  reajuste  será  concedido  mediante  apostilamento,
conforme dispõe o art. 108, § 3º, inc. II da Lei Estadual n.º 15.608.2007.

Parágrafo  Quarto  - Nos  reajustes  subsequentes  ao  primeiro,  o  interregno
mínimo de um ano será contado a partir do último reajuste.

Parágrafo  Quinto  -  Não  serão  admitidos  apostilamentos  com  efeitos
financeiros retroativos à data da sua assinatura.

Parágrafo Sexto - A concessão de reajustes não pagos na época oportuna
será apurada por procedimento próprio.”

8.- Da constituição da CPL: 

– a Portaria Nº 005/2019 – designada pela Diretoria da Presidência/DIPRE-CCTG,
em 13 de fevereiro de 2019, publicada na edição nº 10376, do dia 14/02/19, página 17, do
Diário Oficial do Estado do Paraná/DIOE-PR, Poder Executivo Estadual, que se encontra
apensada à folha 97 do Protocolo nº 16.017.679-2, foi revogada administrativamente após
publicação  da  Portaria  Nº  021/2019  –  DIPRE/CCTG,  publicada  no  DIOE/PR  em
09/julho/2019,  com  designação  de  novos  membros  componentes  da  Comissão
Permanente de Licitação/CPL. Esta Portaria foi encartada pela CPL às páginas 99/100.

Desta  feita,  sugere-se  o  retorno  à  origem com os  fins,  se  assim entender,  de
proceder as instruções do feito.

Carlos A. G. dos Santos
Presidente/CPL

111
28

Inserido ao protocolo 16.017.679-2 por: Carlos Alberto Goncalves dos Santos em: 09/10/2019 18:02. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado
por: Carlos Alberto Goncalves dos Santos em 09/10/2019 18:03. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe
o código: 8e407d0ed7892d293237863511388fc1



PALCOPARANA
DIRETORA PRESIDENTE - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
14/10/2019 09:12Data:

DESPACHO

À  Assessoria  Jurídica  para  que  analise  as  colocações  exaradas  pela
Comissão Permanente de Licitação e oriente sobre o procedimento a ser adotado
em Informação própria, com a urgência que o caso requer.
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PALCOPARANA
ASSESSORIA JURÍDICA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
15/10/2019 17:47Data:

DESPACHO

Prezada Sra. Diretora Presidente,

Em atenção ao r. despacho de fls. 112, esta Assessoria Jurídica entende
que o presente protocolo deva ser enviado a DIAFI - Assessoria Técnica, para que
preste os esclarecimentos que entender pertinente quanto aos apontamentos
exarados pela Comissão Permanente de Licitação,  para que então possamos
orientar quanto ao procedimento a ser adotado no presente caso.

Atenciosamente,
Lucas Medeiros Vilches.
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PALCOPARANA
DIRETORA PRESIDENTE - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
16/10/2019 11:24Data:

DESPACHO

Ao Requisitante para que se manifeste sobre a informação acostada pela
CPL, mov 28 dos autos, com a urgência que o caso requer.
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PALCOPARANA
PALCOPR/ADIAF - ASSESSORIA DIAF

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
16/10/2019 17:16Data:

DESPACHO

Prezada Srª Diretora Presidente

Em relação à informação nº 03/2019, prestada pela Comissão Permanente
de Licitação, explica-se o abaixo:

Sobre os itens "1", "2", "3" "4" e "5" da referida Informação, foi apontado
haver divergências entre o Termo De Referência acostado às fls.  04 a 12 do
presente processo e o Termo De Referência - Anexo 01 do Edital (fls. 61 a 67), e
que,  no  entanto,  não  houve  ratificação  do  novo  Termo  pela  autoridade
competente.

Em que  pese  o  entendimento  da  Comissão  Permanente  de  Licitação,
entendemos  existir  pertinência  apenas  no  que  se  refere  ao  apontamento
realizado no item "1", sobre a numeração do item 7.1.8. Desta forma, o item com
numeração  repetida  foi  renumerado  para  item  7.1.23,  evitando-se  assim  a
alteração dos demais.

Já no que diz respeito aos demais apontamentos do item "1", não vemos
necessidade de serem tomadas quaisquer providências, visto que o Termo De
Referência  de fls.  04 a  12 foi  elaborado com a finalidade de se conhecer  os
preços praticados pelo mercado para o objeto da contratação, não devendo ser
confundido com o Termo De Referência que instrui o edital de convocação. Sobre
a pesquisa de preços o Decreto 4993/2016 dispõe:
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Art. 9.º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um
dos seguintes parâmetros:

I - Preços existentes nos bancos de preços do Sistema GMS;
II - Preços obtidos por outros órgãos ou entidades públicas;
III - Pesquisa com os fornecedores ou prestadores de serviços, conforme o

caso;
IV - Preços de tabelas oficiais; e
V - Preços constantes de banco de preços e homepages.

Destaca-se  a  necessidade  deste  Serviço  Social  Autônomo  em  ter
elaborado um Termo De Referência apenas para pesquisa de preços, uma vez
que não lhe é disponibilizada a ferramenta GMS - Gestão de Materiais e Serviços
do Estado do Paraná, tampouco trata-se de serviço costumeiramente contratado
pelo  Estado  pois  este  utiliza-se  do  seu  quadro  de  servidores  públicos  para
realização de tais serviços. Este Termo De Referência apenas traça as linhas
gerais do objeto do serviço, não vinculando as partes sob qualquer hipótese.

No tocante aos demais itens:

a) Item "2", adição de redação no objeto do contrato que o serviço dar-se-
á de forma continuada e sem exclusividade, novamente, o Termo de Referência
para pesquisa de preços em nenhum momento dispôs de forma contrária, tendo
tal redação apenas sido inserida apenas para que não houvessem dúvidas.

b)Item "3", explica-se que não houve supressão do item indicado, uma
vez que consta englobado no item 1.2.1 VIII do Termo de Referência em fls. 61

c)No que tange à supressão do item 4.1, fl. 08, este item passou a estar
previsto no item 1.3.9, fl. 63.

d)Item "5", foi suprimida a informação sobre a movimentação financeira
do  PALCOPARANA,  posto  que  isto  não  faz  diferença  sobre  o  serviço  a  ser
executado,  e,  achou-se também de melhor prudência para que tal  valor  não
viesse a influenciar nas propostas. No que diz respeito ao número de
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funcionários, tendo em vista que tal informação influencia no montante de
trabalho a ser executado, acatamos a proposta, passando a constar no Termo de
Referência -  Anexo I  do Edital,  item 1.4 outras informações pertinentes para
execução dos serviços e suprimido do anexo III.

e) Em referência aos itens "4", "6" e "7", tem-se que o Edital, o Termo de
Referência,  Minuta  Contratual  e  demais  anexos  tem  a  redação  conforme  o
modelo disponibilizado pela PGE/PR, de forma que o PALCOPARANA tem buscado
observa-lo e mantê-lo o mais próximo do padrão apresentado, conforme item 14
do Termo de Referência, fl. 67.

Do  acima  destacado,  verifica-se  que  apesar  de  existir  diferença  na
numeração e/ou redação das cláusulas, não há qualquer mudança significativa no
objeto  do  contrato  que  tenha  o  modificado,  não  influenciando  no  resultado
pretendido no certame licitatório.

Chama-se a atenção, ainda, que, conforme despacho de fl. 96, houve a
aprovação da autoridade competente sobre a redação do Termo De Referência
de fl. 61 a 67, o qual será parte do procedimento licitatório, cumprindo o disposto
no inciso II, do artigo 9º, do Decreto 5450/05.

Por fim, diante do acatamento de alguns dos apontamentos feitos pela
Comissão Permanente de Licitação, segue em arquivo anexo o Edital, Termo de
Referência  e  demais  anexos  para  análise  e  ratificação  pela  autoridade
competente.

Atenciosamente
Jonas dos Santos Nascimento
ASSESSOR TÉCNICO
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Protocolo n°                       Pregão Eletrônico n°                          – EDITAL  (página 1 de 36) 

 I -EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 

 
O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PALCOPARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos 
de interesse coletivo, inscrita no CNPJ nº 25.298.788/0001-95, com sede e foro na Capital do Estado do 
Paraná, situado na Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba/PR, a seguir denominado PALCOPARANÁ, 
por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação nos seguintes termos: 
 

PREGÃO ELETRÔNICO: 
 

XX/2019 
 

TIPO: MENOR PREÇO 

Acolhimento/Abertura/Divulgação de 
Propostas: 

Até __ h __ min do dia __/__/____ 

Início da sessão / disputa de lances: 

__ h __ min do dia __/__/____ 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas 
as indicações de tempo constantes neste edital. 

 

1 OBJETO: 
A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços contábeis, de forma contínua, com ênfase em 
Serviço Social Autônomo e Terceiro Setor, bem como demais especificidades decorrentes, atendendo as 
necessidades do PALCOPARANÁ detalhada no Termo de Referência (Anexo I). A contratação terá como 
prazo de vigência o período de 12 meses, nas condições previstas na Minuta de Contrato (Anexo VI), 
partes integrantes do presente edital. 
 

2 VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: 
O preço global (anual) máximo para o presente procedimento licitatório é de R$ 94.042,11. 

 
3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
3.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do PALCOPARANÁ, cujos recursos 
financeiros são disponibilizados por força do contrato de gestão assinado com o Estado do Paraná 
(denominação dada pela Lei n.º 18.381, de 15/12/2014), tendo como intermediário o Centro Cultural Teatro 
Guaíra. 
3.2 Para atendimento ao pagamento para este contrato, conta-se com a dotação orçamentária 
disponibilizada através do Orçamento do Projeto Atividade n.º 4448 – Gerenciamento do Contrato de 
Gestão com PALCOPARANÁ, dotação 05132.5132.13.392.15.4448. 

 

4 SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
O pregão será realizado através do sistema eletrônico de licitações do Banco do Brasil. O endereço 
eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o www.licitacoes-e.com.br. 
O edital também estará disponível no site: www.palcoparana.org. 
Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) pregoeiro(a) Carlos Alberto Gonçalves dos Santos e equipe de 
apoio, designadas pela Portaria n.º 005/2019, servidores do(a) CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA. 
 
- E-mail: administrativo@palcoparana.org 
- Telefones: (41) 3304-7955 
- Endereço: Rua XV de Novembro, 971, Centro, CEP 80060-000, Curitiba - PR 
- O atendimento será feito no horário das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h00. 

 

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 
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5.1 ESCLARECIMENTOS: 
Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos e providências, que deverão ser feitos, no 
prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública do pregão, pelo e-
mail no endereço eletrônico administrativo@palcoparana.org, pelo qual serão respondidos os 
esclarecimentos solicitados. 
 
5.2 IMPUGNAÇÕES: 
5.2.1 Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o ato convocatório até 2 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para a realização da sessão pública do pregão, 
5.2.2 A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome completo 
do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da empresa, número do 
CNPJ, telefone, endereço eletrônico para contato, devendo ser protocolada no PALCOPARANA, no 
endereço indicado no preâmbulo, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: 
administrativo@palcoparana.org. 
5.2.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório. 
5.2.4 Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos prazos 
legais.  
 
5.3 RECURSOS E CONTRARRAZÕES: 
As razões de recurso e as contrarrazões deverão ser protocoladas diretamente na sede do 
PALCOPARANA, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: 
administrativo@palcoparana.org, no endereço indicado no item 4. 
 
5.4 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: 
No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados, no site do 
PALCOPARANA, em www.palcoparana.org. 

 
6 CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO: 
6.1. A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais do 
pregão e pelo disposto nos demais anexos do edital. 

6.2. A licitação será regida pela Lei Estadual nº 15.608/2007, pelo Decreto Estadual nº 2.474/2015, pela Lei 
Complementar nº 123/2006, pela Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 
8.666/1993, demais leis estaduais e federais e decretos sobre licitações, bem como as suas devidas 
alterações. 

 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO 

 
7 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: PREÇO MÁXIMO 
Não será admitida proposta acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 

 
8 CRITÉRIO DE DISPUTA: 
8.1 Menor preço – valor anual. 
8.2 Os licitantes deverão inserir no sistema de disputa o valor anual de sua proposta, a qual já deverá 
contemplar todos os serviços descritos no item 1.2 do Termo de Referência. 

 
9 PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: 
O prazo de validade das propostas, que deverão constar no Descritivo das Propostas de Preços (Anexo 
III), não poderá ser inferior ao fixado neste edital. 

 

10 VIGÊNCIA: 
O Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 103 
da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
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11 GARANTIA: 
Não será exigida garantia da execução do Contrato. 

 
12 CONSÓRCIO: 
Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, uma vez que o objeto do contrato, 
serviços contábeis, não demanda requisitos nos quais poucas empresas possuam qualificação técnica 
e/ou econômico-financeira, de forma que a ausência de sua permissão não trará prejuízos à 
competitividade. 
 
13 ANEXOS: 

 Anexo I - Termo de Referência; 
 Anexo II – Documentos de Habilitação; 
 Anexo III – Modelo de Descritivo da Proposta de Preços; 
 Anexo IV – Modelo de Procuração; 
 Anexo V - Modelo de Declaração; 
 Anexo VI – Minuta de Contrato. 

 
CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 
1 A REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

1.1 O pregão será realizado por meio da internet, através do sistema eletrônico do Banco do Brasil, na 
página www.licitacoes-e.com.br. 

1.2 O pregão será conduzido por servidor público denominado pregoeiro, mediante a inserção e o 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrônico do Banco do Brasil. 

1.3 O pregoeiro exercerá as atribuições previstas no artigo 48 da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se credenciar e obter 
chave de identificação e senha pessoal do sistema eletrônico do Banco do Brasil, conforme instruções 
que podem ser obtidas na página www.licitacoes-e.com.br ou no portal www.bb.com.br ou, ainda, 
através dos telefones 3003-0500 para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-729-0500 para demais 
localidades (suporte técnico). 

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema eletrônico do Banco do 
Brasil implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade para a 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

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

 

2 EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas com ramo de atuação pertinente ao 
objeto da licitação e que apresentem os documentos exigidos para habilitação. 

2.2 Os interessados em participar do pregão devem dispor de chave de identificação e senha pessoal do 
sistema eletrônico do Banco do Brasil, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A. 

2.3 Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que: 

I - tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em 
qualquer esfera da Administração Pública; 

II - estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária em âmbito estadual; 

III - estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar, aplicada no âmbito estadual, com base no 
art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002; 
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IV - constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme itens 2.3.1 e 2.3.2, enquanto 
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a 
constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 

V - tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 2.3.3; 

VI - não funcionem no País, se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, bem como 
as pessoas físicas sob insolvência; 

VII - um de seus sócios ou administradores seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou 
colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente público pertencente aos 
quadros do Governo do Estado do Paraná; 

VIII - o servidor ou dirigente de órgão ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como 
sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente. 

a) Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista. 

2.4 A participação nesta licitação implica a aceitação das condições estabelecidas no edital e na 
legislação aplicável. 

2.5 Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação 
fixadas no edital. 

2.6 O pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. 
 

3 PROPOSTA INICIAL 

3.1 Antes de postar a proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico: 

I - o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas no 
edital; 

II - a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte para usufruir dos benefícios da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006. 

3.2 A proposta de preço inicial deverá ser enviada através de formulário eletrônico no sistema eletrônico 
no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital. 

3.2.1 A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Após o 
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não aceitará inclusão, alteração ou 
desistência da(s) proposta(s). 

3.3 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e 
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
especialmente no tocante ao preço máximo fixado. 

3.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lance.  

 

4 A SESSÃO PÚBLICA 

4.1 No dia e horário previstos no edital, terá início a sessão pública na internet, com a divulgação das 
propostas de preço. 

4.1.1 Os licitantes participarão da sessão pública com o uso da chave de acesso e senha do sistema 
eletrônico do Banco do Brasil. 

4.2 O pregoeiro avaliará e desclassificará as propostas que não estejam de acordo com os requisitos do 
edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 

4.2.1 As propostas deverão ser ofertadas conforme critério de disputa estabelecido no item 8 das 
Condições Específicas do Pregão. 

4.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

4.3 Classificadas as propostas, os licitantes poderão ofertar lances através do sistema eletrônico. 
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4.3.1 A cada lance ofertado, os licitantes conectados ao sistema serão informados em tempo real do 
recebimento, horário de registro e valor, sem identificação do autor do lance. 

4.3.2 Não serão aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo o primeiro registrado. 

4.3.3 Os licitantes poderão ofertar lance com valor superior aos lances registrados, desde que inferior ao 
seu próprio lance anterior. 

4.3.4 O pregoeiro encerrará o tempo normal de disputa mediante encaminhamento de aviso de 
fechamento iminente, a partir do qual correrá prazo de até trinta minutos (tempo randômico) para o 
encerramento da recepção de lances. 

4.3.5 Encerrada a fase competitiva, o pregoeiro, se for o caso previsto no item 7 deste edital, convocará, 
sucessivamente, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada para que, no prazo 
decadencial de cinco minutos, oferte lance de preço inferior ao do primeiro colocado. 

4.3.6 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro, sempre que possível, 
encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento. 

4.3.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

4.4 Encerrada a disputa, o arrematante entregará, no prazo de 03 (três) dias úteis, os documentos 
mencionados nos itens I - V, para o seguinte endereço: 

 
PALCOPARANÁ 
A/C Sr. Pregoeiro 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba – PR, CEP 80060-000 

(Nome da empresa licitante) (Endereço, Telefone e e-mail da empresa licitante) 

 
I - Os documentos de habilitação (Anexo II); 

II - O descritivo da proposta (Anexo III); 

III - A procuração, quando for o caso; 

IV - As declarações do Anexo V. 

4.5 Recebidos os documentos, o pregoeiro examinará o descritivo das propostas e as condições de 
habilitação do arrematante. 

4.6 Se a proposta não for aceitável ou não forem atendidas as condições de habilitação, o pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital. 

4.7 Constatando-se o atendimento às exigências fixadas no Edital, o pregoeiro declarará o vencedor. 

4.8 No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do pregão, e 
permanecendo o mesmo acessível aos licitantes, a etapa terá continuidade para a recepção de lances, 
devendo o pregoeiro, assim que for possível, retomar sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

4.8.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 
terá reinício no dia e horário previamente fixados no sistema eletrônico. 

 

5 O JULGAMENTO 

5.1 As propostas que atenderem as especificações do Edital serão classificadas de acordo com o menor 
preço. 

5.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do Edital, com preço(s) em 
desacordo com o critério de aceitabilidade fixado no Edital ou com preço(s) manifestamente 
inexequível(is), comparado(s) aos preços de mercado. 

5.2.1 Não serão aceitas as propostas acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados no 
Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 
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5.2.2 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado dos insumos, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 
da remuneração.  

5.2.2.1 A Administração poderá determinar que o licitante demonstre, por meio de planilhas, que os 
preços constantes de sua proposta estão fundamentados nos custos de mercado dos insumos e em 
coeficientes de produtividade compatíveis com a execução do objeto a ser contratado.  

5.3 Serão assegurados os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, às 
microempresas e empresas de pequeno porte, que declararem e comprovarem regularmente essa 
condição. 

5.3.1 Decairá do direito aos benefícios de que trata o item 5.3 a licitante que não se identificar como 
microempresa ou empresa de pequeno porte no campo próprio do sistema de compras eletrônicas. 

5.4 Nos termos do Decreto Estadual nº 2.474/2015, para a contratação de serviços comuns de 
informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei nº 8.248/1991, será assegurado o direito de 
preferência previsto no seu artigo 3º. 

5.4.1 Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248/1991 
e do Decreto Estadual nº 2.474/2015, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de 
pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174/2010, terão 
prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma 
situação. 

 

6 DESCRITIVO DA PROPOSTA 

6.1 A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, em uma via, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo do CNPJ, assinada na última folha e 
rubricada nas demais pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e 
deverá conter, de acordo com o modelo definido no edital, a identificação da licitação, o CNPJ e o nome 
empresarial completo da licitante, a descrição do serviço ofertado para cada item e/ou lote da licitação; o 
valor global, os preços unitários e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o 
prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao estabelecido no edital. 

6.1.1 A proposta definitiva deverá observar os preços unitários máximos da planilha de composição de 
preços fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificação, inclusive quando o(s) lote(s) 
reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa. 

6.1.2 Constatado erro de cálculo em qualquer operação, o pregoeiro poderá efetuar diligência visando 
sanar o erro ou falha, desde que não alterem a substância da proposta, do documento e sua validade 
jurídica. 

6.1.3 Os preços deverão ser cotados em reais, com até duas casas decimais após a vírgula. Serão 
desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal após a vírgula.  

 
7 DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 
7.1 Deverão ser observadas as disposições da Lei Complementar n° 123/2006 – Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
7.2 Em relação à disputa dos lotes, será considerado empate quando as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 
7.2.1 Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada arrematante do lote, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
7.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão. 
7.2.3 Não ocorrendo a arrematação do lote pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
dos itens anteriores, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de 
empate prevista do item 7.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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7.2.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem na situação de empate prevista do item 7.2, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.2.5 Não existindo a situação de empate prevista do item 7.2, o licitante originalmente classificado em 
primeiro lugar será declarado arrematante do lote. 
7.2.6 O disposto no item 7.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

8 OS RECURSOS 

8.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema eletrônico, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, manifestar motivadamente a intenção de recorrer, tendo o prazo de 03 
(três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, fisicamente ou por meio eletrônico. 

8.1.1 Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso no 
prazo de 03 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, 
fisicamente ou por meio eletrônico. 

8.1.2 Caso os licitantes optem pelo envio das razões de recurso e contrarrazões por meio eletrônico, 
terão até 3 (três) dias úteis para o envio postal do documento original com o mesmo teor, contados após 
o respectivo envio do documento eletronicamente, sob pena de não conhecimento do recurso.  

8.1.2.1 A cópia do comprovante do envio postal deverá ser encaminhado, no mesmo prazo de 03 (três) 
dias úteis, para o endereço eletrônico indicado neste edital, sob pena de não conhecimento do recurso.  

8.1.3 Caso as razões de recurso ou as contrarrazões estejam assinadas digitalmente, assim como os 
seus anexos, será dispensada a apresentação do documento físico, após a devida verificação de 
autenticidade, que será juntada ao processo licitatório. 

8.1.4 Na hipótese do item 8.1.2 os licitantes poderão, também, realizar o protocolo físico do original, no 
mesmo prazo de 03 (três) dias úteis, no endereço indicado neste edital. 

8.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto a intenção de recorrer, em campo próprio do 
sistema, e a não apresentação das razões do recurso no prazo fixado, implicarão na decadência do 
direito de interposição do recurso. 

8.3 As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto nos itens 
anteriores, ou subscritas por representante não habilitado ou não credenciado para responder pela 
licitante, não serão conhecidas pelo pregoeiro. 

8.4 O processo licitatório poderá ser consultado por qualquer interessado no endereço informado no 
edital. 

8.5 O provimento de qualquer recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

9 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 Examinada a aceitabilidade da proposta de menor preço, a regularidade e a habilitação do licitante 
vencedor, o objeto será adjudicado pelo pregoeiro e o procedimento licitatório será encaminhado à 
autoridade competente para homologação. 

9.2 Caso haja recurso, quando mantida a decisão pelo pregoeiro, caberá à autoridade superior a 
adjudicação do objeto licitado. 

9.3 Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório, quando o seu 
objeto for dividido em lotes.  
 
10 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

10.1 O adjudicatário será notificado para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável 
a critério do órgão ou entidade contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas 
penalidades previstas neste edital. 

10.2 Para a assinatura do contrato, o adjudicatário deverá estar com as condições de habilitação em dia, 
as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
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10.3 Antes da assinatura do Contrato, a Administração realizará consulta ao Cadastro Informativo 
Estadual – Cadin Estadual, haja vista a vedação contida no art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 
18.466/2015. 

10.4 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da conta-corrente 
junto à instituição financeira contratada, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º 4.505/2016, 
ressalvadas as exceções previstas na mesma norma. 

10.5 Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens 10.2 e 10.4 ou se recusar a assinar o 
contrato, a Administração Pública poderá convocar o(s) licitante(s) seguinte(s) na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 

10.5.1 A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela Administração, implicará a 
instauração de procedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de sanções 
administrativas. 

10.6 Os serviços, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão realizados no local, nos 
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste Edital. 
10.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido para 
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data 
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
 

 
I = (6/100) 
        365 
 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

10.8 Antes de cada pagamento, o Contratante deverá verificar a manutenção das condições de 
habilitação definidas neste Edital. 

 

11 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 O licitante e o Contratado que incorram em infrações sujeitam-se às seguintes sanções 
administrativas: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos; 

e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

11.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao 
licitante, ao adjudicatário e ao Contratado, cumulativamente com a multa. 

11.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e 
de contratação. 

11.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou, será aplicada a quem: 

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório; 

b) não mantiver sua proposta; 
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c) apresentar declaração falsa; 

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 

11.5 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou ou foi arrematante, será aplicada a quem: 

a) apresentar documento falso; 

b) de forma injustificada, deixar de assinar o Contrato; 

c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s). 

11.6 Multa de mora diária de 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 11.7. 

11.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, será 
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do Contrato. 

11.8 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que: 

a) abandonar a execução do Contrato; 

b) incorrer em inexecução contratual. 

11.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem: 

a) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 

b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento; 

c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo; 

d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 

e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidas na Lei Federal nº 12.529/2011; 

g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei. 

11.10 O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem: 

a) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o Contrato, dentro do 
prazo estabelecido neste Edital; 

b) deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses previstas no item 11.9; 

h) cometer fraude fiscal.  

11.11 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades 
previstas no item 11.1, alíneas “c”, “d” e “e”.  

11.12 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração 
ou da declaração de inidoneidade: 

a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova 
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 

b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso anterior. 

11.13 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias: 
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a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 

b) os danos resultantes da infração; 

c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e 
seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 

d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 
anterior; e, 

e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração. 

11.14 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de 
aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 
15.608/2007, da Lei Federal n.º 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.15 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na 
participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma 
prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, pelo Decreto 
Estadual nº 10.271/2014. 

11.16 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do Paraná (CFPR). 

 

12 DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF. 

12.2 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão 
pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

12.3 É facultado ao pregoeiro a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 

13.4 O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexão. 

12.5 A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado 
implicará na desclassificação ou inabilitação do licitante. 

12.6 Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 
(noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito. 

12.7 Os documentos deverão ser apresentados em via original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião ou por servidor do órgão que promove a licitação, por publicação em órgão de 
imprensa oficial ou, ainda, por cópia acompanhada do respectivo original. O pregoeiro, se julgar 
necessário, verificará a autenticidade e a veracidade do documento. 

12.8 O pregoeiro poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não comprometam 
a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do procedimento licitatório, inclusive solicitar pareceres. 

12.9 A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante 
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-la, total ou 
parcialmente, por razões de interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
do interessado, mediante manifestação escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, conforme dispõe o art. 91 da Lei Estadual n.º 15.608/2007. 

12.10 O foro é o da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central de Curitiba, no qual 
serão dirimidas todas as questões não resolvidas na esfera administrativa. 

 
O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta 

Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná. 
 

Curitiba, XX de XXXXXX de 20XX. 
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XXXXXXXXXXX 

SERVIDOR(A) ÓRGÃO/ENTIDADE / SETOR 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contábeis, de forma continuada e 
sem exclusividade, com ênfase em Serviços Sociais Autônomos e Terceiro Setor, bem como demais 
especificidades decorrentes abaixo, atendendo as necessidades do Serviço Social Autônomo 
PALCOPARANÁ. 

 

Lote Descrição Prazo 

Item 1 Serviço de Contabilidade Mensal 12 meses 

 

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.2.1 SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL 

I. Escrituração e conciliações da contabilidade com responsabilidade técnica dos registros 
contábeis de acordo com legislação, normas e princípios vigentes; 

II. Cálculos dos tributos federais, estaduais, municipais e outros pertinentes a atividade; 

II. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente; 

IV. Assessoria e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou 
municipais aos colaboradores e administração; 

V. Escrituração dos registros fiscais de todos os livros contábeis, fiscais, obrigatórios perante a 
Receita Federal do Brasil, Estado, Município, Cartório ou quaisquer outros órgãos ou instituições que 
por força legal a CONTRATANTE esteja sujeita, bem como as obrigações que se fizerem necessárias 
conforme legislação vigente; 

VI. Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos fiscais e auditoria externa. 

VII. Reuniões presenciais para apresentação dos balancetes, demonstrações dos resultados e/ou 
demais demonstrações contábeis solicitadas pela CONTRATADA; 

VIII. Atender as solicitações do PALCOPARANÁ no que se refere a auditoria externa, Tribunal de 
Contas, Controladoria Geral do Estado e outros órgãos fiscalizadores de esfera federal, estadual e 
municipal, sempre que necessário, para esclarecimentos, apresentação de documentos e demais 
informações. 

IX. Assumir responsabilidade técnica sobre os serviços objeto desta proposta, perante o 
PALCOPARANÁ e órgãos de fiscalização, nas esferas federal, estadual e municipal. 

X. Apresentar e acompanhar em reunião Geral Ordinária e Extraordinária de Conselho de 
Administração e Fiscal a prestação de contas do PALCOPARANÁ, em conformidade com a legislação 
vigente. 

XI. Assumir responsabilidade pela elaboração da declaração de débitos e créditos tributários 
(DCTF), respeitando normas e efetuando a transmissão com até 15 dias antes do prazo estabelecido 
em legislação vigente; 

XII. Se, por força legal, for exigido da CONTRATADA, elaborar e transmitir arquivos referentes a 
EFD Contribuições, EFD Fiscal, respeitando prazos, normas e/ou legislação vigente; 

XIII. Elaboração e transmissão da declaração anual da Escrituração Contábil Digital – ECD,  
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, respeitando normas e efetuando a transmissão com até 20 dias 
antes do prazo estabelecido em legislação vigente; 

XIV. Enviar, sempre que solicitado pelo PALCOPARANÁ, relatórios e análise contábil, através de 
documento formal, devidamente assinado (responsabilidade técnica), a fim de embasar as decisões da 
Diretoria Executiva da instituição. 
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XV. Envio para a CONTRATADA as guias para recolhimento de tributos e demais documentos 
pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento. 

 

1.2.2 DOS SERVIÇOS DE ROTINA TRABALHISTA 
I. Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego 
mantidas pela contratante. 

II. Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos, tais como admissões, cálculos 
de rescisão contratual, provisões de férias e 13º salário. 

III. Elaboração e processamento da Folha de Pagamento dos colaboradores, bem como das guias 
de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; 

IV.  Envio para a CONTRATADA, da folha de pagamento, guias para recolhimento de tributos e 
demais documentos pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento; 

V.  Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização. 

 

1.2.3 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 
I. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Estadual de 
Informações, módulo de Captação Eletrônica de Dados – SEI-CED, em observância e respeito a layout, 
manuais, normas e/ou legislação vigente, comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou 
quaisquer outros meios, o envio com 03 dias uteis de antecedência ao prazo limite estipulado pela 
legislação vigente; 

II. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de 
Transferências - SIT, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

III. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de Atos 
de Pessoal - SIAP, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

IV. Elaboração/preenchimento de remessas dos dados para alimentar RMIP – Relação Mensal de 
Informação de Pagamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná em observância e respeito as 
normas e/ou legislação vigente; 

V. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente para entrega da Prestação 
de Contas Anual junto ao TCE, devidamente assinada até final de janeiro do ano subsequente, referente 
ao exercício anterior. 

 

1.3 DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

1.3.1 Os serviços serão executados no estabelecimento da contratada: escrituração contábil, fiscal, 
rotinas trabalhistas, fechamentos das operações econômicas e financeiras, emissão de balancetes, 
balanços, demonstrativos de resultados e demais livros obrigatórios, de acordo com normas e legislação 
pertinente, com a devida responsabilidade técnica. 

1.3.2 A CONTRATANTE deverá disponibilizar à CONTRATADA, toda a documentação fisco-contábil, 
extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações consolidadas; documentos 
relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, boletos de cobrança, descontos, 
contratos de crédito, avisos de créditos, débitos, Notas Fiscais de compra (entradas) e de vendas, 
contratos de compra e venda, bem como comunicação de eventual cancelamento de notas fiscais e 
contratos, além de outros documentos fisco-contábil oriundos das operações da CONTRATANTE. 

1.3.3 A CONTRATADA efetuará o preenchimento e transmissão das Declarações de Débitos e 
Créditos Tributários Federais - DCTFs, Pedido Eletrônico de Restituição Ressarcimento ou Reembolso 
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de Declaração de Compensação – PERD COMP e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - 
DIRF. Compreende neste item a apuração e informação de todos os tributos e encargos que a 
CONTRATANTE está sujeita com o preenchimento e emissão das Guias e DARF´s para recolhimento 
em prazo hábil e demais documentos pertinentes e inerentes ao sistema contábil em conformidade com 
as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

1.3.4 A CONTRATADA fica responsável por assessorar sobre toda e qualquer alteração na legislação 
pertinente se houver durante a vigência do contrato, efetuando ajustes legais, adequações e ou 
adotando novos procedimentos contábeis, quando necessários. 

1.3.5 O escritório deve estar à disposição da PALCOPARANÁ para esclarecer e sanar dúvidas de 
contabilidade em geral; 

1.3.6 A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem 
prévia anuência da CONTRATANTE; 

1.3.7 Não será permitida a subcontratação do objeto deste termo de referência; 

1.3.8 A CONTRATADA fará a atualização constante de planilhas eletrônicas tais como: Patrimônio e 
outras movimentações financeiras que possam ser solicitadas pela CONTRATANTE; 

1.3.9 A realização de diligências, participação em reuniões e assembleias, entrega e retirada de 
documentos, que forem realizadas em Curitiba e região metropolitana, serão sem qualquer ônus à 
CONTRATANTE. 

 

1.4 OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Atualmente a CONTRANTE possui 53 empregados em seu quadro funcional, havendo uma estimativa 
de acréscimo para o ano de 2020 podendo chegar a 72 funcionários.                                                                                                                    

  

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas do Serviço 
Social Autônomo PALCOPARANÁ, para perfeita e regular apuração contábil/tributária, em conformidade 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade, legislações tributárias, previdenciária e devida prestação 
de contas, em observância a legislação federal, estadual, municipal, CPC, Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, Controladoria Geral do Estado do Paraná, Secretária da Fazenda do Estado do Paraná. 

 

3 PESQUISA DE PREÇOS 

A pesquisa de preço realizada pelo PALCOPARANÁ, conforme art. 9º, III do Decreto 4993/16, apontou 
preço médio global para o contrato de R$ 94.042,11 (noventa e quatro mil, quarenta e dois reais e onze 
centavos), conforme abaixo apurado: 

 

Empresa Valor Mensal Valor Global 

Empresa 1 R$ 9.862,72 R$ 118.352,64 

Empresa 2 R$ 8.591,67 R$ 103.100,00 

Empresa 3 R$ 4.500,00 R$ 54.000,00 

Empresa 4 R$ 5.900,00 R$ 70.800,00 

Empresa 5 R$ 11.400,00 R$ 136.800,00 

Empresa 6 R$ 6.766,67 R$ 81.200,00 

Média R$ 7.836,84 R$ 94.042,11 

 

4 PARCELAMENTO DO OBJETO 

Em razão da natureza do serviço e que sua prestação é de forma continuada, não será permitido o 
parcelamento do objeto. 

 

5 SUSTENTABILIDADE 
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A licitante e o PALCOPARANA deverão optar, sempre que possível, pela remessa eletrônica de 
documentos, com a finalidade de evitar desperdício de papel. 

  

6 CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COMUNS 

O objeto dessa licitação é classificado como serviço comum, pois possui especificação usual de 
mercado e padrão de qualidade definidas em edital, conforme estabelece o art. 45, da Lei Estadual n.º 
15.608/2007. 

 

7 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE 

7.1 São obrigações do Contratado: 

7.1.1 Executar os serviços conforme especificações do termo de referência e de sua proposta, com o 
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do Contrato; 

7.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

7.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante 
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 

7.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.1.5 Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços para o Contratante, devendo os 
profissionais de contabilidade ter registro no respectivo órgão de classe; 

7.1.6 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
Contratante; 

7.1.7 Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede do Contratante 
quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

7.1.8 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que 
não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com esta instituição; 

7.1.9 Arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, como locação de veículos, 
combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios, dentre outras; 

7.1.10 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou 
orientações, as quais se obriga a atender prontamente; 

7.1.11 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a 
ser firmado; 

7.1.12 Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre 
dentro dos prazos estabelecidos; 

7.1.13 Quando solicitado, assessorar o departamento financeiro da instituição em suas ações; 

7.1.14 Havendo surgimento de novas obrigações, contábeis, fiscais, previdenciárias ou outras que não 
estejam contempladas neste Termo de Referência, fica o CONTRATADA responsável por informar a 
CONTRATANTE em tempo hábil sobre procedimentos a serem cumpridos, e prestar assessoria para 
que seja atendida tal obrigação; 

7.1.15 Se solicitado pela CONTRATANTE, enviar demonstrativos, livros contábeis e/ou demais 
documentos devidamente registrados, mesmo que não haja obrigação legal para registro; 

7.1.16 Apresentar relatórios mensais sobre as atividades realizadas, constantes neste termo de 
referência, a fim de embasar o atesto dos serviços pela CONTRATANTE; 

132
33

Inserido ao protocolo 16.017.679-2 por: Jonas dos Santos Nascimento em: 16/10/2019 17:23. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Jonas
dos Santos Nascimento em 16/10/2019 17:24. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
8ba957a067384c850ce025006373f60e



 
 

Protocolo n°                       Pregão Eletrônico n°                          – EDITAL  (página 16 de 36) 

7.1.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

7.1.18 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato; 

7.1.20 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Referência, nos termos do artigo 
21 da Lei Estadual n° 15.608/2007; 

7.1.21 Quando o projeto referir-se à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a 
cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação 
pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer 
natureza e aplicação da obra; 

7.1.22 Garantir ao Contratante: 

a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 
forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 
produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles 
produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
expressa do Contratante; 

7.1.23 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

 

7.2 São obrigações do Contratante: 

7.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

7.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido provisoriamente, 
com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

7.2.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua correção; 

7.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou de 
servidores especialmente designados, a quem caberá subsidiar o gestor para atesto das faturas 
apresentadas; 

7.2.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente à prestação do serviço, no prazo e 
forma estabelecidos neste edital e seus anexos; 

7.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pelo Contratado, no que couber; 

7.2.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado. 

 

8 FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão feitos mediante boleto bancário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da 
apresentação da nota fiscal atestada, e da comprovação de regularidade com os Fiscos Federal, 
Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e 
Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do 
Termo de Referência. 

8.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como 
enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação do 
serviço ou no cumprimento de obrigações contratuais. 
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8.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

 

I = (TX) 

 

 

I = (6/100) 

     365 

 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

8.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de 
tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos. 

8.5 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente 
prestados.  

 

9 REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Os requisitos de habilitação são aqueles previstos nos Documentos de Habilitação (Anexo II do Edital). 

 

10 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

10.1 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação 
do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e 

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

10.2 A alteração subjetiva a que se refere o item 10.1 deverá ser formalizada por Termo Aditivo ao 
Contrato. 

 

11 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

11.1 O serviço terá início em XX [INSERIR O NÚMERO DE DIAS] a contar de XXXXXX. 

11.2 Quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, 
os serviços poderão ser corrigidos ou refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, às 
custas do Contratado, e no caso de não serem atendidas as determinações deverão ser rejeitados. 

11.2.1 Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as correções. 

11.3 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de XX (XXXX) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 
empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

11.4 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

11.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratado pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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12 SUBCONTRATAÇÃO 
Não será permitida a subcontratação do objeto do presente. 
 
13 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Conforme disposições do item 11 das Condições Gerais do Pregão e Anexo VI. 

 

14 DECRETO ESTADUAL N.º 4.993/2016 

Os servidores que subscrevem este Termo de Referência atestam que observaram integralmente a 
regulamentação estabelecida pelo Decreto Estadual n.º 4.993/2016 e as orientações constantes da 
Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná. 
 

Curitiba, XX de XXXXXXXXXX de 2019. 
 
 

(Nome do servidor) 

(cargo) 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 
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ANEXO II 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
i) registro comercial, no caso de empresa individual; 
ii) 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 documento de eleição de 
seus administradores. 
a) A comprovação do Ato Constitutivo em vigor poderá ser feita mediante apresentação do Contrato 
Social, ou do Estatuto, acompanhado de todas as alterações posteriores, se houver, ou pelo Contrato 
Consolidado acompanhado das alterações posteriores, se houver ou, ainda, pela Certidão Simplificada 
da Junta Comercial. 
iii) As Microempresas ou Pequeno Porte deverão anexar: 
a) A declaração de que a Licitante se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, não se incluindo nas situações de que trata o artigo 3º, paragrafo 4º, da Lei Complementar 
federal nº 123/2006 e suas alterações. 
b) A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios instituídos à Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte caracteriza crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo de 
enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitará a pessoa jurídica à sanções de 
impedimento de participar de licitações e de ser contratada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública pelo prazo de até cinco anos. 
c) Certidão Simplificada da Junta Comercial, somente para a Licitante arrematante que pretenda gozar 
dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, emitida até no máximo 60 
(sessenta) dias antes da data prevista para abertura da Licitação. 

1.2.3 Empresas que não se enquadram na definição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
ou ainda, que não desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, estão dispensadas de apresentar o documento 
descrito no item acima. A não comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte implica na participação no pleito sem os benefícios da Lei Complementar 123/2006 e suas 
alterações. 

 

2 DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

2.1 - Apresentar os documentos a seguir, em plena validade na data de abertura da licitação: 
a) prova de regularidade para com a fazenda federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
b) prova de regularidade para com a fazenda estadual ou do Distrito Federal, mediante apresentação 
Certidão Negativa de Débitos com os Tributos e Contribuições Estaduais ou do Distrito Federal do 
domicílio da licitante; 
c) prova de regularidade para com a fazenda municipal, mediante apresentação Certidão Negativa de 
Débitos com os Tributos e Contribuições Municipais (exceto Imobiliários) do domicílio da licitante; 
d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) expedido pela Caixa Econômica Federal; 
e) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ou prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF da licitante; 
f) prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas, na forma da Lei Federal nº 12.440/11. 
2.3 Critérios de saneamento de falhas para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
2.3.1 Atendendo ao disposto no artigo 43, paragrafo 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e 
suas alterações, no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte apresentar para 
comprovação de sua regularidade fiscal documento com restrição, será assegurado prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para regularização, contados a partir da notificação da Licitante. 
2.3.2 Nos demais casos passíveis de saneamento de falhas serão considerados os prazos descritos no 
subitem anterior 
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2.3.3 A não regularização da documentação no prazo acima, implicará decadência de direito de 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº 15.608./2007, sendo facultado ao 
Órgão Licitante convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 

3 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

i) cópia do 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 encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

ii) para pessoa jurídica, certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da empresa; para pessoa física, certidão negativa de execução patrimonial expedida pelo distribuidor de 
seu domicílio; 

iii) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

iv) a comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das 
fórmulas: 
 

           Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG =    ---------------------------------------------------------; 
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 
    Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 
Passivo Circulante 

 
v) As empresas deverão apresentar resultado superior ou igual a 1,0 no índice de Liquidez Geral (LG), 
no índice de Solvência Geral (SG) e no índice de Liquidez Corrente (LC). 
 
vi) As empresas DEVERÃO APRESENTAR OS ÍNDICES JÁ CALCULADOS, com assinatura do 
contador e do representante legal da empresa, que serão analisados com base no balanço 
apresentado. 
 
vii) Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, quando qualquer um dos de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC) for igual ou menor a 1,00; 
 

4 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

i) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado, que 
comprove(m) a prestação de serviços para Serviço Social Autônomo ou Terceiro Setor, em papel 
timbrado da empresa emissora, datado e assinado; 
a) No caso de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado, não serão considerados 
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. 

b) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da proponente empresas 
controladas ou controladoras e/ou que possuam sócios em comum com a proponente. 

ii) Comprovação do registro da licitante no CRC-PR; 

iii) Comprovação de possuir em seu quadro permanente profissional inscrito no CRC-PR, que será o 
responsável técnico pela execução dos serviços contratados, admitindo-se, parar fins de comprovação, 
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a respectiva Carteira de Trabalho, e, em se tratando de sócio, a última alteração contratual e ou certidão 
simplificada. 

 

5 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
DE MENORES, REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 26/2015 (Anexo V). 

 

6 COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso: 

i) Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além 
de Declaração escrita, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da 
condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando 
apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006, bem 
como o Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Resolução nº 1.418/2012, de 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, parágrafo único, 
do Decreto Estadual n.º 2.474/2015). 

ii) De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

a) A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela Administração sempre 
que requerida pelo licitante, salvo na hipótese de urgência da contratação, devidamente justificada.  

iii) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 150 da Lei Estadual n.° 
15.608/2007 e do art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/1993, sendo facultado ao órgão ou entidade 
responsável pelo processo licitatório convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
ou revogar a licitação. 

iv) Na hipótese do item 1.6.1, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 
que esta apresente alguma restrição.  

v) Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser supridas pela 
apresentação do respectivo documento atualizado. 

vi) Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a indicação do nome 
empresarial e o CNPJ da matriz, quando a licitante for a matriz, ou da filial, quando a licitante for a filial 
(salvo para os documentos que são emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for 
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial deverá constar da 
proposta. 
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ANEXO III 

MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 PREGÃO ELETRÔNICO N° xxx      Ano:  xxx                                              

 A - DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

Prestador de serviço :                                                                                                                                                                                             
CNPJ/CPF :                                                          Inscrição Estadual : 
Endereço :                                                                                                                                                                     
Bairro: 
CEP:                                                                                Cidade:              Estado: 
Telefone:                                                              Fax:                                                                e-mail: 
Banco:                                          Agência:                                       Conta-corrente: 

 

Constitui objeto desta licitação: Prestação de serviço de contabilidade para atender ao PALCOPARANA. 

1. Especificações técnicas: 

1.1 SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL 

I. Escrituração e conciliações da contabilidade com responsabilidade técnica dos registros 
contábeis de acordo com legislação, normas e princípios vigentes; 

II. Cálculos dos tributos federais, estaduais, municipais e outros pertinentes a atividade; 

II. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente; 

IV. Assessoria e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou 
municipais aos colaboradores e administração; 

V. Escrituração dos registros fiscais de todos os livros contábeis, fiscais, obrigatórios perante a 
Receita Federal do Brasil, Estado, Município, Cartório ou quaisquer outros órgãos ou instituições que 
por força legal a CONTRATANTE esteja sujeita, bem como as obrigações que se fizerem necessárias 
conforme legislação vigente; 

VI. Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos fiscais e auditoria externa. 

VII. Reuniões presenciais para apresentação dos balancetes, demonstrações dos resultados e/ou 
demais demonstrações contábeis solicitadas pela CONTRATADA; 

VIII. Atender as solicitações do PALCOPARANÁ no que se refere a auditoria externa, Tribunal de 
Contas, Controladoria Geral do Estado e outros órgãos fiscalizadores de esfera federal, estadual e 
municipal, sempre que necessário, para esclarecimentos, apresentação de documentos e demais 
informações. 

IX. Assumir responsabilidade técnica sobre os serviços objeto desta proposta, perante o 
PALCOPARANÁ e órgãos de fiscalização, nas esferas federal, estadual e municipal. 

X. Apresentar e acompanhar em reunião Geral Ordinária e Extraordinária de Conselho de 
Administração e Fiscal a prestação de contas do PALCOPARANÁ, em conformidade com a legislação 
vigente. 

XI. Assumir responsabilidade pela elaboração da declaração de débitos e créditos tributários 
(DCTF), respeitando normas e efetuando a transmissão com até 15 dias antes do prazo estabelecido 
em legislação vigente; 

XII. Se, por força legal, for exigido da CONTRATADA, elaborar e transmitir arquivos referentes a 
EFD Contribuições, EFD Fiscal, respeitando prazos, normas e/ou legislação vigente; 
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XIII. Elaboração e transmissão da declaração anual da Escrituração Contábil Digital – ECD,  
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, respeitando normas e efetuando a transmissão com até 20 dias 
antes do prazo estabelecido em legislação vigente; 

XIV. Enviar, sempre que solicitado pelo PALCOPARANÁ, relatórios e análise contábil, através de 
documento formal, devidamente assinado (responsabilidade técnica), a fim de embasar as decisões da 
Diretoria Executiva da instituição. 

XV. Envio para a CONTRATADA as guias para recolhimento de tributos e demais documentos 
pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento. 

 

1.2 DOS SERVIÇOS DE ROTINA TRABALHISTA 
I. Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego 
mantidas pela contratante. 

II. Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos, tais como admissões, cálculos 
de rescisão contratual, provisões de férias e 13º salário. 

III. Elaboração e processamento da Folha de Pagamento dos colaboradores, bem como das guias 
de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; 

IV.  Envio para a CONTRATADA, da folha de pagamento, guias para recolhimento de tributos e 
demais documentos pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento; 

V.  Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização.                                                                                                                        

 

1.3 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 
I. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Estadual de 
Informações, módulo de Captação Eletrônica de Dados – SEI-CED, em observância e respeito a layout, 
manuais, normas e/ou legislação vigente, comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou 
quaisquer outros meios, o envio com 03 dias uteis de antecedência ao prazo limite estipulado pela 
legislação vigente; 

II. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de 
Transferências - SIT, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

III. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de Atos 
de Pessoal - SIAP, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

IV. Elaboração/preenchimento de remessas dos dados para alimentar RMIP – Relação Mensal de 
Informação de Pagamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná em observância e respeito as 
normas e/ou legislação vigente; 

V. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente para entrega da Prestação 
de Contas Anual junto ao TCE, devidamente assinada até final de janeiro do ano subsequente, referente 
ao exercício anterior. 

 

 

 

Lote Descrição Prazo Valor Mensal Valor Anual 

Item 1 Serviço de Contabilidade Mensal 12 meses R$ XXXX,XX R$ XXXXX,XX 

 

140
33

Inserido ao protocolo 16.017.679-2 por: Jonas dos Santos Nascimento em: 16/10/2019 17:23. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Jonas
dos Santos Nascimento em 16/10/2019 17:24. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
8ba957a067384c850ce025006373f60e



 
 

Protocolo n°                       Pregão Eletrônico n°                          – EDITAL  (página 24 de 36) 

2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias. 
3. A vencedora é responsável pela qualidade do serviço contratado, inclusive, durante o período de 
garantia. 

3.1 O Contratado deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou dos materiais 
utilizados. 

4. Os preços cotados contemplam todos os custos diretos, indiretos e despesas que compõem a 
prestação de serviços, tais como despesas com motoboy, impostos, taxas e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no Contrato. 

5. Quando for o caso, os preços cotados contemplam o custo do fornecimento de materiais inerentes ao 
serviço e os demais relacionados ao objeto, conforme definido no Termo de Referência. 

6. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital. 

 

Local e data 
________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

OUTORGANTE: XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por 
XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX, CPF n.º XXXXXXXX, residente e 
domiciliado na Rua XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP 
XXXXXXXX. 

 

OUTORGADO: XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX, e do CPF nº 
XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado 
XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX. 

 

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais 
poderes, para em seu nome representá-lo no(a) Pregão Eletrônico nº XXXX/XXXX, podendo para tanto 
protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de prestação de serviços, 
interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal 
cumprimento deste mandato. 

 

Local e data 

 

 

_________________ 

OUTORGANTE 
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ANEXO V 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 
 

01 – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL E 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(para todos os licitantes) 
 

(timbre ou identificação do licitante) 

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXX, DECLARA, 
para os devidos fins, sob as penas da Lei: 

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

2º O PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO PREVISTAS 
NO EDITAL. 

3º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra 
direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal. 

4º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL n.º 26/2015 

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual nº 
26/2015, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações celebradas pela 
Administração Pública do Estado do Paraná. 

Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação 
ao descrito no art. 4º, inc. I e II, do referido Decreto. 

5º ENQUADRAMENTO ME OU EPP – LC 123/2006 

DECLARA que 

(   ) SE ENQUADRA 

(   ) NÃO SE ENQUADRA  

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos 
nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007. 

 

Local e data. 

 

________________________________ 

Nome e carimbo do representante legal 
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ANEXO V 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 
 

02 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 
 

(timbre ou identificação do licitante) 

Pregão Eletrônico nº XX/XXXX 

 

Declaro que a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXX estabelecida na cidade de XXXXX, Estado 
de XXXXX, no endereço XXXXX, telefone nº XXXX, por meio de seu representante legal XXXXX, 
portador do R.G nº XXXXX, expedido pela XXXXX, para fins de participação nessa licitação, tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total 
responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde 
serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais 
poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de 
material ou acréscimo dos preços.  

Por ser verdade, firmo o presente.  

XXXX [Local],XX de XXXX de XXXX. 

 

[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE DO LICITANTE – NOME DA EMPRESA]  
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ANEXO VI 

 
MINUTA PADRÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO 

 

CONTRATO N°XXXXXXXX 

CONTRATANTE: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PALCOPARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.298.788/0001-95, com sede na Rua XV de Novembro, 971, Centro, 
Curitiba, Paraná, Cep: 80.060-000, neste ato devidamente representado pelo sua Diretora Presidente, 
nomeada pelo Decreto 184/2019 em pleno exercício de seu mandato e funções, Nicole Barão Raffs de 
Medeiros, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. n°. 5.425.636-1 SSP/PR e CPF sob n°. 
020.621.669-66; 

 
CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX, 
neste ato representado por [NOME E QUALIFICAÇÃO], inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXXXXX, 
portador do RG n.º XXXXXXXX, expedido por XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, 
e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX. 

 

1 OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço mensal, contínuo e sem exclusividade, de 
contabilidade, Fiscal, Trabalhista e Previdenciária da empresa CONTRATANTE, conforme descrito no 
Termo de Referência. 

A Contratada aponta como responsável técnico o Sr(a). ,inscrito no CRC-PR XXXXX. 

 
2 FUNDAMENTO: 

Este contrato decorre do Pregão Eletrônico nº XXXXXXXX, objeto do processo administrativo n.º 
XXXXXXXX. 

 

3 PREÇO E VALOR DO CONTRATO: 

3.1 O Contratante pagará ao Contratado o valor mensal previstos em sua proposta, que é parte 
integrante deste contrato: 

3.2 O valor Global do contrato é de R$ XXXXXXXX (VALOR POR EXTENSO). 

3.3 No preço pactuado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto do 
contrato, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
da contratação, além dos materiais inerentes à prestação dos serviços contratados. 

 

4 REAJUSTE 

4.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal nº 
10.192/2001, utilizando-se do INPC. 

4.1.1 O reajuste deverá ser solicitado pelo Contratado mediante requerimento protocolado até trinta dias 
antes do fim de cada período de doze meses. 

4.2 O reajuste será concedido mediante apostilamento, conforme dispõe o art. 108, § 3º, inc. II da Lei 
Estadual n.º 15.608.2007. 

4.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do 
último reajuste. 

4.3.1 Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura. 

4.3.1.1 A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio. 

 

5 DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
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5.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, 
conforme item 5.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no art. 72 do 
Decreto Estadual n.º 4.993/2016. 

5.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão 
designados, conforme o item 5.3 deste, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas nos art. 
73 e 74 do Decreto Estadual nº 4.993/2016. 

5.3 O responsável pela gestão do contrato será Nicole Lemanczyk, e a fiscalização por Jonas dos 
Santos Nascimento. 

5.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, 
o controle e a avaliação dos serviços prestados, bem como aplicará as penalidades, após o devido 
processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas. 
 
6 EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS: 

 6.1 O serviço terá início em XX [INSERIR O NÚMERO DE DIAS] a contar de XXXXXX. 

6.2 Os serviços serão prestados pelo Contratado como se na Contratante estivesse, na forma, nos 
prazos e de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência, que integra o 
presente contrato para todos os fins. 

6.3 Quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, os 
serviços poderão ser corrigidos ou refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, às 
custas do Contratado, e no caso de não serem atendidas as determinações deverão ser rejeitados. 

6.3 Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as correções. 

6.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 08 (oito) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, 
com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

6.4.1 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo. 

6.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratado pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

6.6 SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL: 

6.6.1 Escrituração e conciliações da contabilidade com responsabilidade técnica dos registros 
contábeis de acordo com legislação, normas e princípios vigentes; 
6.6.2 Cálculos dos tributos federais, estaduais, municipais e outros pertinentes a atividade; 
6.6.3 Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente; 
6.6.4 Assessoria e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou 
municipais aos colaboradores e administração; 
6.6.5 Escrituração dos registros fiscais de todos os livros contábeis, fiscais, obrigatórios perante a 
Receita Federal do Brasil, Estado, Município, Cartório ou quaisquer outros órgãos ou instituições que 
por força legal a CONTRATANTE esteja sujeita, bem como as obrigações que se fizerem necessárias 
conforme legislação vigente; 
6.6.6 Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos fiscais e auditoria externa; 
6.6.7 Reuniões presenciais para apresentação dos balancetes, demonstrações dos resultados e/ou 
demais demonstrações contábeis solicitadas pela CONTRATADA; 
6.6.8 Atender as solicitações do Palcoparaná no que se refere a auditoria externa, Tribunal de 
Contas, Controladoria Geral do Estado e outros órgãos fiscalizadores de esfera federal, estadual e 
municipal, sempre que necessário, para esclarecimentos, apresentação de documentos e demais 
informações; 
6.6.9 Assumir responsabilidade técnica sobre os serviços objeto desta proposta, perante o 
PALCOPARANÁ e órgãos de fiscalização, nas esferas federal, estadual e municipal; 
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6.6.10 Apresentar e acompanhar em reunião Geral Ordinária e Extraordinária de Conselho de 
Administração e Fiscal a prestação de contas do PALCOPARANÁ, em conformidade com a legislação 
vigente; 
6.6.11 Assumir responsabilidade pela elaboração da declaração de débitos e créditos tributários 
(DCTF), respeitando normas e efetuando a transmissão com até 15 dias antes do prazo estabelecido 
em legislação vigente; 
6.6.12 Se, por força legal, for exigido da CONTRATADA, elaborar e transmitir arquivos referentes a 
EFD Contribuições, EFD Fiscal, respeitando prazos, normas e/ou legislação vigente; 
6.6.13 Elaboração e transmissão da declaração anual da Escrituração Contábil Digital – ECD, 
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, respeitando normas e efetuando a transmissão com até 20 dias 
antes do prazo estabelecido em legislação vigente; 
6.6.14 Enviar, sempre que solicitado pelo PALCOPARANÁ, relatórios e análise contábil, através de 
documento formal, devidamente assinado (responsabilidade técnica), a fim de embasar as decisões da 
Diretoria Executiva da instituição; 
6.6.15 Envio para a CONTRATADA as guias para recolhimento de tributos e demais documentos 
pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento; 
 

6.7 DOS SERVIÇOS DE ROTINA TRABALHISTA 

6.7.1 Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego 
mantidas pela contratante; 
6.7.2 Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos, tais como admissões, cálculos 
de rescisão contratual, provisões de férias e 13º salário; 
6.7.3 Elaboração e processamento da Folha de Pagamento dos colaboradores, bem como das guias 
de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; 
6.7.4 Envio para a CONTRATADA, da folha de pagamento, guias para recolhimento de tributos e 
demais documentos pertinentes com prazo máximo de três (03)dias antes do vencimento; 
6.7.5 Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização. 
 
6.8 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 
6.8.1 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao  Sistema Estadual de 
Informações, módulo de Captação Eletrônica de Dados  – SEI-CED, em observância e respeito a layout, 
manuais, normas e/ou legislação vigente, comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou 
quaisquer outros meios, o envio com 03 dias úteis de antecedência ao prazo limite estipulado pela 
legislação vigente; 
6.8.2 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de 
Transferências - SIT, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 
6.8.3 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de Atos 
de Pessoal - SIAP, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 
6.8.4 Elaboração/preenchimento de remessas dos dados para alimentar RMIP – Relação Mensal de 
Informação de Pagamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná em observância e respeito às 
normas e/ou legislação vigente; 
6.8.5 Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente para entrega da Prestação 
de Contas Anual junto ao TCE, devidamente assinada até final de janeiro do ano subsequente, referente 
ao exercício anterior. 

 

7 FONTE DE RECURSOS: 

7.1 Os recursos para a execução do objeto do presente Contrato são originários de recursos próprios do 
PALCOPARANÁ advindos do Contrato de Gestão firmado entre o PALCOPARANÁ (denominação dada 
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pela Lei nº 18.381, de 15/12/2014) e o Governo do Estado do Paraná, assinado em 05 de dezembro de 
2016. Para atendimento ao pagamento para este contrato contamos com a dotação orçamentária 
disponibilizada através do Orçamento do Projeto Atividade nº 05132.5132.13392154.448. 

 

8 VIGÊNCIA: 

8.1 O contrato terá vigência de XXXX (XXXX), contados de __/__/____ a __/__/____, podendo ser 
prorrogado por meio de Termo Aditivo, por um ou mais períodos, nos termos dos artigos 103, inc. II, e 
106, parágrafo único, da Lei nº 15.608/2007, desde que atendidos os seguintes requisitos, cuja 
observância deverá ser demonstrada no protocolado:  

a) os serviços devem ter sido prestados regularmente; 

b) a Administração deve manter interesse na realização do serviço; 

c) o valor do contrato deve permanecer economicamente vantajoso para a Administração;  

d) o Contratado deve manifestar expressamente interesse na prorrogação; 

e) devem ser mantidas as condições de habilitação; e 

f) deve ser juntada a documentação orçamentária e financeira. 

 

9 FORMA DE PAGAMENTO 

9.1 Os pagamentos serão feitos por boleto bancário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da 
apresentação da nota fiscal atestada e da comprovação de regularidade com os Fiscos Federal, 
Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e 
Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do 
Termo de Referência. 

9.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como 
enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação do 
serviço ou no cumprimento de obrigações contratuais. 

9.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

 

I = (TX) 

 

 

I = (6/100) 

     365 

 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

9.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de 
tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos. 

9.5 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente 
prestados 

 

10 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

10.1 As partes obrigam-se a adotar todas as providências para a fiel execução deste contrato. 
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10.2 O Contratado obriga-se especialmente a: 

10.2.1 São obrigações do Contratado: 

10.2.2 Executar os serviços conforme especificações do termo de referência e de sua proposta, com o 
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do Contrato; 

10.2.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.2.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante 
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 

10.2.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.2.6 Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços para o Contratante, devendo os 
profissionais de contabilidade ter registro no respectivo órgão de classe; 

10.2.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
Contratante; 

10.2.8 Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede do Contratante 
quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

10.2.9 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que 
não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com esta instituição; 

10.2.10 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

10.2.11 Arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, como locação de 
veículos, combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios, dentre outras; 

10.2.12 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou 
orientações, as quais se obriga a atender prontamente; 

10.2.13 Assessorar ainda sobre toda e qualquer alteração na legislação pertinente se houver durante a 
vigência do contrato, efetuando ajustes legais, adequações e ou adotando novos procedimentos 
contábeis, quando necessários; 

10.2.14 Atualização constante de planilhas eletrônicas tais como: Patrimônio, folha de pagamento e 
outras movimentações financeiras que possam ser solicitadas pela Contratante. 

10.2.15 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato 
a ser firmado; 

10.2.16 Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre 
dentro dos prazos estabelecidos; 

10.2.17 Quando solicitado, assessorar o departamento financeiro da instituição em suas ações; 

10.2.18 Havendo surgimento de novas obrigações, contábeis, fiscais, previdenciárias ou outras que não 
estejam contempladas neste Termo de Referência, fica o CONTRATADA responsável por informar a 
CONTRATANTE em tempo hábil sobre procedimentos a serem cumpridos, e prestar assessoria para 
que seja atendida tal obrigação; 

10.2.19 Se solicitado pela CONTRATANTE, enviar demonstrativos, livros contábeis e/ou demais 
documentos devidamente registrados, mesmo que não haja obrigação legal para registro; 

10.2.20 Apresentar relatórios mensais sobre as atividades realizadas, constantes neste termo de 
referência, a fim de embasar o atesto dos serviços pela CONTRATANTE; 

10.2.21 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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10.2.22 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.2.23 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato; 

10.2.24 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Referência, nos termos do artigo 
21 da Lei Estadual n° 15.608/2007; 

10.2.25 Quando o projeto referir-se à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a 
cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação 
pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer 
natureza e aplicação da obra; 

10.2.26 Garantir ao Contratante: 

a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 
forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 
produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles 
produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
expressa do Contratante; 

10.2.27 O Contratado compromete-se a cumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente 
relacionada aos serviços contratados bem como os prazos abaixo estipulados: 

10.2.27.1 A entrega das guias de recolhimento dos tributos, contribuições e encargos trabalhistas a essa 
entidades far-se-á com antecedência de 03 (três) dias do vencimento da obrigação; 

10.2.27.2 A entrega da folha de pagamento e recibo de pagamento salarial far-se–á até o 26º dia do 
mês de referência; 

10.2.27.3 Recibos de férias e demais obrigações trabalhistas serão entregues dentro de 96 (noventa e 
seis) horas após o recebimento dos documentos; 

10.2.27.4 A entrega do balancete mensal ocorrerá até o dia 10 do 2º (segundo) mês subsequente ao 
período que se referir; 

10.2.27.5 A entrega do Balanço Anual ocorrerá até o último dia de janeiro do ano subsequente ao 
exercício fiscal a que se referir. 

10.2.27.6 A remessa de documentos entre os contratantes será feita sempre mediante protocolo. 

 

10.3 O Contratante obriga-se a: 

10.3.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato; 

10.3.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.3.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido provisoriamente, 
com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

10.3.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua correção; 

10.3.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou 
de servidores especialmente designados; 

10.3.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e 
forma estabelecidos neste Contrato; 

10.3.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pelo Contratado, no que couber; 

10.3.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado. 

 
11 PENALIDADES: 
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11.1 O contratado que incorra em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções administrativas: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos; 

e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

11.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao 
adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa. 

11.3 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou, será aplicada a quem: 

a) não mantiver sua proposta; 

b) apresentar declaração falsa; 

c) deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 

11.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou ou foi arrematante, será aplicada a quem: 

a) apresentar documento falso; 

b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente; 

c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s). 

11.5 Multa de mora diária de 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 11.6. 

11.6 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será 
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato. 

11.7 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que: 

a) abandonar a execução do contrato; 

b) incorrer em inexecução contratual. 

11.8 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem: 

a) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 

b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento; 

c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo; 

d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 

e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529/2011; 

g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei. 

11.9 O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem: 

a) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital; 

b) deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
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c) apresentar documentação falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses da cláusula 11.8; 

h) cometer fraude fiscal.  

11.10 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades 
previstas no item 11.1, alíneas “c”, “d” e “e”.  

11.11 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração 
ou da declaração de inidoneidade: 

a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova 
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 

b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no item anterior. 

11.12 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias: 

a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 

b) os danos resultantes da infração; 

c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e 
seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 

d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 
anterior; e, 

e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração. 

11.13 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de 
aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 
15.608/2007, da Lei Federal n.º 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.14 Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional 
ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se 
dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, 
pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014. 

11.15 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do Paraná (CFPR). 

11.16 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após 
instauração de regular processo administrativo. 

11.17 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser 
recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob 
pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do 
pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente. 

 

12 CASOS DE RESCISÃO: 

12.1 O presente instrumento poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do 
art. 129 da Lei Estadual n.º 15.608/2007; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento 
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

12.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção 
à outra, por escrito. 

12.3 Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado. 
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12.4 O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de 
rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato. 

 

13 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

13.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art. 112 da Lei Estadual 
n.º 15.608/2007. 

13.1.1 O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do contrato. 

13.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou 
incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e 

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

13.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato. 

13.4 Não será admitida a subcontratação do serviço. 

 

14 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o edital da licitação e seus anexos e a proposta 
apresentada pelo Contratado durante a licitação. 

14.2 Este contrato é regido pela Lei Estadual n.º 14.608/2007, pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais leis estaduais e federais sobre contratos 
administrativos, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato. 

14.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná. 

14.4 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca 
da Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
Local e data 

 

 

CONTRATANTE     CONTRATADO 

 

 

Testemunhas 

 

1 – Nome: 

 

2 – Nome: 
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PALCOPARANA
DIRETORA PRESIDENTE - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
17/10/2019 10:35Data:

DESPACHO

À Assessoria Jurídica para que oriente sobre o procedimento legal a ser
adotado  diante  da  informação  acostada  pela  CPL  às  fls.101,  mov.28  e  a
manifestação do solicitante acostada às fls. 115, mov.32 e fls. 118, mov. 33, com
a urgência que o caso requer.
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INFORMAÇÃO nº 09/19-AJU 

DA ASSESSORIA JURÍDICA 

PARA DIPRE 

ASSUNTO Contratação de empresa especializada em serviços de contabilidade 

EXPEDIENTE 16.017.679-2 

DATA  17/10/2019 

 

Prezada Sra. Diretora Presidente, 

 

Trata-se de expediente formulado pela Comissão Permanente de Licitação – Informação nº 

03/2019/CPL – (fls. 101/111), datado de 09/10/2019, através do qual sugeriu o retorno do presente 

protocolo ao PALCOPARANÁ, para que realize correções na redação da documentação acostada aos 

autos, em especial no Termo de Referência e na minuta Contratual, alegando para tanto a existência de 

incongruências que impedem o seguimento dos tramites externos do Processo Licitatório, na modalidade 

Pregão Eletrônico.  

 

Diante desse fato, no dia 14/10/2019, a Sra. Diretora Presidente do PALCOPARANÁ proferiu o r. 

despacho de fls. 112, por meio do qual encaminhou o presente protocolo a esta Assessoria Jurídica para 

que “analise as colocações exaradas pela Comissão Permanente de Licitação e oriente sobre o 

procedimento a ser adotado em Informação própria, com a urgência que o caso requer”. 

 

Essa Assessoria Jurídica, por sua vez, entendeu que antes de dar qualquer orientação, seria importante 

o envio do protocolo a “DIAF – Assessoria Técnica” para que prestasse os esclarecimentos que 

entendesse necessários quanto ao tema, uma vez que foi o departamento que requisitou e elaborou a 

documentação necessária para abertura do processo licitatório para contratação do escritório de 

contabilidade.  

 

A “DIAF – Assessoria Técnica”, após analisar a Informação nº 03/2019/CPL, prestou esclarecimentos às 

fls. 115/117, tendo acatado 02 (dois) apontamentos feitos pela Comissão Permanente de Licitação, razão 

pela qual adequou a redação do Termo de Referência e remeteu o protocolo à Diretora Presidente, 

solicitando a ratificação das alterações realizadas. 

 

A Sra. Diretora Presidente do PALCOPARANÁ, ao receber o protocolo com os esclarecimentos e o 

Termo de Referência retificado, proferiu novo despacho de fls. 154, por meio do qual encaminhou o 

procedimento a esta Assessoria Jurídica “para que oriente sobre o procedimento legal a ser adotado 

diante da informação acostada pela CPL às fls.101, mov.28 e a manifestação do solicitante acostada às 

fls. 115, mov.32 e fls. 118, mov. 33” 

 

É o relatório. 
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A priori, importante salientar que, conforme bem observado na Informação nº 03/2019/CPL, esta 

Assessoria Jurídica elaborou a Informação nº 08/2019/AJU, na qual esclareceu que para a instauração 

do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico deveria ser elaborado e aprovado Termo de 

Referência, com a indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, 

por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização.  

 

De igual maneira, após analisar o protocolo e a respectiva documentação nele carreada, informamos 

que: 

 

(i) o presente protocolo estava devidamente instruído com a documentação necessária, em 

especial o Edital (fls. 50/60) e o Termo de Referência (fls. 61/67), nos quais havia a 

indicação de forma clara e precisa do objeto da licitação, assim como dos requisitos de 

habilitação, critérios de aceitação das propostas, julgamento, prazos, direitos e deveres das 

partes e as sanções aplicáveis, atendendo assim a legislação em vigor. 

 

(ii) para o correto prosseguimento do processo licitatório seria necessária à aprovação do 

Termo de Referência pela Autoridade Competente e a apresentação da Portaria de 

designação do pregoeiro e equipe de apoio.  

 

Pois bem. Com relação à aprovação do Termo de Referência e a juntada da Portaria de designação do 

pregoeiro e equipe de apoio, tem-se que referidas “deficiências” foram devidamente sanadas através do 

despacho de fls. 96 e da juntada às fls. 99/100 da Portaria nº 021/2019 – DIPRE/CCTG, por meio da qual 

foram designados os membros da comissão Permanente de Licitação para o período de 05/07/2019 a 

05/07/2020.  

 

Já no que tange as incongruências apontadas pela Comissão Permanente de Licitação às fls. 101/111, 

relativamente ao Termo de Referência e a Minuta Contratual, esta Assessoria Jurídica, baseada nos 

esclarecimentos do departamento requisitante do presente processo licitatório, faz as seguintes 

ponderações: 

 

I – DO TERMO DE REFERÊNCIA 

A Comissão Permanente de Licitação, ao elaborar a Informação nº 03/2019/CPL, mais especificamente 

nas argumentações dispostas nos itens de 01 a 05, fez diversos apontamentos relativos ao Termo de 

Referência, alegando a existência de incongruências entre os documentos de fls. 04/12 quando 

comparado àquele de fls. 61/67, entendendo que as divergências devem ser sanadas, para que seja 

dado seguimento à fase externa do pregão. 
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Em atenção aos apontamentos feitos pela Comissão Permanente de Licitação, o protocolo foi enviado ao 

Departamento Requisitante do Processo Licitatório, que prestou os esclarecimentos às fls. 115/117, onde 

aduziu, em suma, que entende que, salvo em relação à renumeração do subitem “7.1.8”, que se 

encontra repetida e a inclusão de subitem informando o número de empregados atuais do 

PALCOPARANÁ, assim como a previsão para o ano de 2020, não é necessária a adoção de quaisquer 

providências adicionais no que toca o Termo de Referência.  

 

Esta Assessoria Jurídica, ao confrontar os apontamentos feitos pela Comissão Permanente de Licitação 

(fls. 115/117) com os esclarecimentos prestados pela “DIAF – Assessoria Técnica” (fls. 101/111), 

concorda com os argumentos apresentados pelo Departamento Requisitante do Processo Licitatório. 

 

Conforme disposto às fls. 115 e 116, “o Termo De Referência de fls. 04 a 12 foi elaborado com a 

finalidade de se conhecer os preços praticados pelo mercado para o objeto da contratação, não devendo 

ser confundido com o Termo de Referência que instrui o edital de convocação”. 

 

No caso do PALCOPARANÁ, por ser uma empresa privada, sem fins lucrativos, não lhe é disponibilizado 

o acesso ao Sistema GMS (Gestão de Materiais e Serviços do Estado do Paraná). De igual maneira, não 

têm acesso a preços obtidos por outros órgãos ou entidades públicas, tabelas oficiais ou valores 

constantes de banco de preços e homepages, especialmente porque os serviços contábeis são 

atividades costumeiramente realizadas por servidores públicos pertencentes ao quadro próprio do 

Estado.  

 

Logo, in casu, a única forma de conseguir realizar a pesquisa de preço é através de solicitação direta às 

empresas prestadoras de serviço, sendo que o Termo de Referência de fls. 04/12 tem por finalidade 

apenas traçar as linhas gerais do objeto do serviço, não vinculando as partes sob qualquer hipótese. 

 

Ademais, cumpre asseverar que as alterações textuais realizadas na redação do Termo de Referência 

61/67, além de terem sido aprovadas pela Autoridade Competente no despacho de fls. 96, não têm o 

condão de acarretar a modificação seja das atividades a serem prestadas pelas empresas, seja nos 

valores apurados na pesquisa de preços.  

 

Na verdade, as alterações realizadas e apontadas pela Comissão Permanente de Licitação tiveram por 

objetivo adequar a redação do Termo de Referência ao modelo padrão disponibilizado pela Procuradoria 

Geral do Estado do Paraná, a fim de adotar parâmetros seguros a todas as partes envolvidas no 

processo licitatório, sempre visando a observância dos princípios das licitações e contratos, de forma a 

não elaborar cláusulas ou condições que possam comprometer, restringir ou frustrar o caráter 

competitivo da licitação. 
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II – DA MINUTA CONTRATUAL 

A Comissão Permanente de Licitação ao prestar a Informação nº 03/2019/CPL, transcreveu alguns 

trechos da Minuta Contratual, dispondo nos itens 6 e 7, em suma, que:  

 

(i) deveriam ser extraídos, por desnecessárias, as Cláusulas Contratuais 11.3, alíneas “a”, 

“b” e “c”; 11.4, alíneas “a”, “b” e “c”; 11.8, alíneas “a”, “b”, “c”, ”d”, “e” e “f”; 11.9, alíneas “a”, 

“b”, “c”, ”d”, “e”, “f”, “g” e “h”; e 11.11, alíneas “a” e “b”;  

 

(ii) substituir o método numérico de identificação das Cláusulas Contratuais. 

 

Consoante já mencionado, a “DIAF – Assessoria Técnica”, ao prestar os esclarecimentos de fls. 115/117, 

entendeu que não seria necessária a realização de quaisquer das alterações sugeridas pela Comissão 

de Permanente de Licitação, posto que o Edital (fls. 50/60), o Termo de Referência (61/67) e a Minuta 

Contratual (fls. 77/85) foram elaborados com base nas minutas padronizadas disponibilizadas pela 

Procuradoria Geral do Estado do Paraná. 

 

Esta Assessoria Jurídica, uma vez mais, partilha do mesmo entendimento. Primeiro, porque, a 

formatação da Minuta contratual é exatamente igual àquela utilizada pela Procuradoria Geral do Estado 

do Paraná. Segundo, pois, as Cláusulas que a Comissão Permanente de Licitação sugere sejam 

excluídas, constam ipsis litteris na Minuta Padronizada utilizada pela Administração Pública do Estado do 

Paraná.  

 

Quanto ao tema, destaca-se que o Decreto Estadual 3.203, de 22 de dezembro de 2015, instituiu “o 

sistema de minutas padronizadas de editais de licitação, de contratos, de convênios e seus congêneres, 

de termos aditivos e de termos de referência que, após publicação no Diário Oficial do Estado, serão de 

observância obrigatória pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Paraná”. (grifo 

nosso) 

 

De igual maneira, mencionado Decreto Estadual, estabeleceu que é competência do Procurador Geral 

do Estado editar Resoluções para a aprovação, alteração, revisão, retificação e o cancelamento das 

minutas padronizadas. 

 

In casu, conforme se verifica no site da Procuradoria Geral do Estado (www.pge.pr.gov.br), as minutas 

utilizadas para instruir o presente protocolo foram devidamente aprovadas e alteradas pelo Procurador 

Geral do Estado do Paraná, por meio das Resoluções 298/2017 e 274/2018, respectivamente. 
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Logo, ainda que o PALCORANÁ não se trate de um órgão da Administração Pública Direta ou Indireta do 

Estado do Paraná (não estando, portanto, submetido obrigatoriamente à legislação em voga), 

partilhamos do entendimento que agiu de maneira correta ao utilizar do sistema de padronização de 

minutas, posto que, ao assim agir, estabelecer parâmetros seguros a todas as partes envolvidas no 

processo licitatório, respeitando, assim, os princípios das licitações e contratos, não havendo cláusula ou 

condição que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo da licitação (Lei nº. 

8.666/93, art. 3º, § 1º, inciso I e Lei Estadual nº. 15.608/07, art. 70, inciso I). 

  

III – CONCLUSÃO 

Assim sendo, diante do acatamento de alguns dos apontamentos feitos pela Comissão Permanente de 

Licitação, o que acarretou a alteração da redação do Termo de Referência original (fls.61/67), em 

especial no que tange a correção da numeração do subitem “7.1.8” (renumerado como subitem 7.1.23) e 

a inclusão do subitem 1.4, informando o número de empregados atuais do PALCOPARANÁ, assim como 

a previsão para o ano de 2020, esta Assessoria Jurídica orienta que seja realizada, se assim entender 

pertinente, a aprovação/ratificação da redação do Termo de Referência acostado às fls. 129/135 pela 

Autoridade Competente do PALCOPARANÁ. 

 

Orientamos, ainda, que com a aprovação do Termo de Referência de fls. 129/135, o presente protocolo 

seja remetido à Comissão Permanente de Licitação, para que seja dado prosseguimento ao 

procedimento, com o início à fase externa da licitação. 

 

É o parecer que submetemos a análise da autoridade superior para deliberação. 

 

 

 

 Lucas Medeiros Vilches 

 Assessoria Jurídica 
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PALCOPARANA
DIRETORA PRESIDENTE - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
21/10/2019 14:41Data:

DESPACHO

Com fulcro na Informação Jurídica nº 09/2019, de fls. 155, mov 35, ratifico
a aprovação do termo de referência e autorizo a abertura da fase externa da
licitação.
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CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
22/10/2019 16:47Data:

DESPACHO

À

DIAF/PALCOPARANÁ

Os trabalhos serão conduzidos na Plataforma do Banco do Brasil,  sítio
www.licitacoes-e.com.br,  pelo  servidor  efetivo  Carlos  Alberto  Gonçalves  dos
Santos,  CPF  552.946.699-00,  Pregoeiro  Oficial  deste  Centro  Cultural  Teatro
Guaíra/CCTG, por força do Acordo de Cooperação entre este CCTG e o Serviço
Social Palcoparaná.

Cabe ao Palcoparaná indicar a equipe de apoio ao pregoeiro, determinar a
data do pleito, providenciar a edição do Edital e sua respectiva publicação no sítio
acima,  bem  como  efetuar  a  publicação  de  Extrato  de  Aviso  de  Licitação,
modalidade Pregão Eletrônico, no Diário Oficial do Paraná-DIOE.

O Palcoparaná é o responsável pelas ações e obrigações que constituem o
referido processo licitatório,  não sendo da competência desta CPL responder
pelos conteúdos do referido edital e seus anexos.

Atenciosamente,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

161
37

Inserido ao protocolo 16.017.679-2 por: Carlos Alberto Goncalves dos Santos em: 22/10/2019 16:47. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado
por: Carlos Alberto Goncalves dos Santos em 22/10/2019 16:49. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe
o código: 2b2632b24183611862bc8aa27fbee023



PALCOPARANA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
04/11/2019 09:57Data:

DESPACHO

A Assessoria

Informo que a comissão de apoio que auxiliará a comissão de licitação do
Centro  Cultural  Teatro  Guaíra  será  formada  pelos  colaboradores  Andre  Luis
Diener e Lucas Medeiros Vilches.

Encaminho o processo para que esta assessoria de prosseguimento aos
demais tramites.

Atenciosamente

Nicole Lemanczyk
Diretora Administrativa Financeira
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PALCOPARANA
PALCOPR/ADIAF - ASSESSORIA DIAF

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
07/11/2019 14:45Data:

DESPACHO

À DIAFI - ASSESSORIA TÉCNICA,

Em razão do Decreto 2575/2019, o qual estabelece novos prazos para o
cumprimento das obrigações contábeis junto ao Estado do Paraná, que entrará
em vigor  no  final  de  novembro  deste  ano,  deve  o  presente  retornar  à  área
requisitante,  para  que  adeque  o  Termo  de  Referência,  Edital  e  Contrato,
conforme os novos prazos estabelecidos.

Atenciosamente,

André Luís Diener
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216ª feira | 30/Ago/2019  - Edição nº 10511

802 3822.00.90 Sonda den3 p vic/mgb 100µm - kit molecular zdc 
biomanguinhos

803 3822.00.90 Sonda den4 p fam/bhq - 1 liofilizada - kit biomol zdc

804 3822.00.90 Sonda den4 p fam/mgb 100µm - kit molecular zdc bio-
manguinhos (1µmol = 10ml)

805 3822.00.90 Sonda dye3 1 micromol - nat

806 3822.00.90 Sonda escala 1 umol

807 3822.00.90 Sonda escala 200 nmol

808 3822.00.90 Sonda fam 1 micromol - nat

809 3822.00.90 Sonda hbv fam 1 umol - nat

810 3822.00.90 Sonda hcv fam 1 umol - nat

811 3822.00.90 Sonda hvb fam 1 micromol

812 3822.00.90 Sonda malaria – mal sn – nat plus

813 3822.00.90 Sonda taqman mgb probe 600 nmol (hbv)

814 3822.00.90 Sonda vic 1 micromol - nat

815 3822.00.90 Sonda vic 1 umol - nat

816 3822.00.90 Sonda zika p fam/bhq - 1 liofilizada

817 3822.00.90 Sonda zika p vic/qsy 100µm - kit molecular zdc 
biomanguinhos

818 3822.00.90 Sondas/ iniciadores/ oligos/ primers

819 3822.00.90 Soro de peixe aquabloc

820 3822.00.90 Soro de peixe seabloc

821 3822.00.90 Soro de peixe seabloc serum free pbs

822 3822.00.90 Soro de peixe seabloc with tris

823 8479.82.90 Standard acrylic spacer for ga-6 autosiever

824 3507.90.39 Streptavidin phycoerythrin conjugate diluent

825 2833.29.90 Sulfato de ferro heptahidrato (ii)

826 2930.90.99 Sulfo-nhs n-hydroxysulfosuccinimide

827 3507.90.39 Super script iii platinum one-step quantitative rt-pcr system

828 3507.90.39 Syphilis chimeric recombinant antigen

829 2934.99.34 Taqman mgb probe, acido nucleico (6fam, vic tet, ned) 

831 3822.00.90 Taqman probes hcv fam - lifetech cat.4456114

832 3822.00.90 Taqman probes hiv cal dye3 - lifetech cat.4456114

833 3822.00.90 Taqman probes hiv vic - lifetech cat.4456114

834 3002.90.99 Terceiro padrao internacional da oms de virus hepatite b  

835 3002.90.99 Terceiro padrao internacional da oms para hiv-1

836 8419.89.99 Termociclador automatico com gradiente de tempera-
tura 220 v

837 3507.90.39 Top taq dna polymerase (fr_1000 ml)

838 3507.90.39 Toxo chimeric recombinat antigen

839 3507.90.39 Toxoplasma grade iii antigen, frasco com 1mg

840 3002.90.99 Tpn17 recombinant protein, 1 miligrama

841 3002.90.99 Tpn47 recombinant protein, 1 miligrama

842 8479.90.90 Trocador automatico de chip do mantis

843 8421.29.90 Trypan blue stain, 0.4% - fabr: logos biosystems cod. T13001

844 7002.31.00 Tubo capilar com diametro externo de 360 um diam  
interno de 20 um e 10 me  de comprimento

845 3507.90.39 Ung/amperase (fr_3000 u)

846 3822.00.90 Unlabeled oligos - nat hcv forward - lifetech cat. 4456139

847 3822.00.90 Unlabeled oligos - nat hcv2 reverse - lifetech cat. 4456139

848 3822.00.90 Unlabeled oligos - nat hiv forward - lifetech cat.4456139

849 3822.00.90 Unlabeled oligos - nat hiv reverse - lifetech cat. 4456139

850 3822.00.90 Valuprobe  5 fam 3  bhq-1

851 3822.00.90 Valuprobe 5  fam/3  bhq-1

852 3822.00.90 Valuprobe, 5  fam/3  bhq-1

853 9001.90.90 Valvula fotomultiplicadora e acessorios

854 7325.99.10 Virolas de aco inox para tubos capilares de peek com 
diametro externo de 1/16 polegadas

855 3507.90.39 Virus zika ns1 recombinante

856 3923.21.90 Waste bags selectna-plus (pt_500 un)

857 3822.00.90 Water/reinstwasser

“. Alteração 273ª Ficam acrescentadas as posições 11 a 38 à tabela de que trata o 
“caput” do item 84 do Anexo V:”

11 3822.00.90 Água depc (Convênio ICMS 34/2019)

12 3822.00.90 Água rnase free

13 3822.00.90 Biom taq 50u

14 3822.00.90 Enzima rt

15 3822.00.90 Iniciadores

16 3822.00.90 Insumos - modulo de amplificacao hbv - nat hiv/hcv/hbv 

17 3822.00.90 Insumos - modulo de amplificacao hiv/hcv - nat hiv/hcv/hbv

18 3822.00.90 Mistura para pcr

19 3822.00.90 Modulo de amplificação gelificado em placa (ate 96 amostras)

20 3822.00.90 Modulo de amplificação gelificado em strips (ate 8 amostras)

21 3822.00.90 Modulo de amplificação

22 3822.00.90 Modulo de amplificação - coqueluche

23 3822.00.90 Modulo de amplificação - malaria

24 3822.00.90 Modulo de amplificação - chagas

25 3822.00.90 Modulo de amplificacao - dengue

26 3822.00.90 Modulo de amplificacao - kit biomol zdc

27 3822.00.90 Modulo de amplificacao - kit molecular zdc

28 3822.00.90 Modulo de amplificação - leishmaniose canina

29 3822.00.90 Modulo de amplificação - leishmaniose humana

30 3822.00.90 Modulo de amplificacao hbv - nat hiv/hcv/hbv

31 3822.00.90 Modulo de amplificacao hiv/hcv - nat hiv/hcv/hbv

32 3822.00.90 Módulo de amplificação nat hiv/hcv – 96 reações

33 3822.00.90 Módulo de amplificação nat p/ vigilância epidemiológica

34 3822.00.90 Módulo de extração nat p/ vigilância epidemiológica

35 3822.00.90 Oligos

36 3822.00.90 Primers

37 3822.00.90 Probes

38 3822.00.90 Sondas

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 30 de agosto de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR                    GUTO SILVA
                           Governador do Estado                             Chefe da Casa Civil

RENE DE OLIVEIRA GARCIA JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda

84454/2019

DECRETO Nº 2575

Estabelece prazos e procedimentos para
o cumprimento dos deveres instrumentais à 
gestão e controle de contas do Estado do
Paraná, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições pre-
vistas pelo inciso V do art. 87 da Constituição Estadual, tendo em vista o contido 
no protocolado nº 15.842.845-8 e ainda,
considerando a constante necessidade de revisão, atualização e aperfeiçoamento dos 
procedimentos inerentes aos atos praticados pelo Governo do Estado do Paraná;
considerando a necessidade de se estabelecerem rotinas quanto ao fluxo de infor-
mações junto ao Sistema Integrado de Finanças Públicas do Estado do Paraná; 
considerando que a Contabilidade Geral do Estado, junto da Secretaria de Estado 
da Fazenda e da Controladoria Geral do Estado, precisa receber informações com 
a antecedência necessária para lançamentos, análise, avaliação e consolidação dos 
dados contábeis;
considerando que a Diretoria de Orçamento Estadual, junto da Secretaria de Es-
tado da Fazenda, precisa receber informações com a antecedência necessária para 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual; 

DECRETA:
Art. 1.º Fica estabelecida, na forma dos Anexos I, II e III deste Decreto, a TABE-
LA contendo os prazos para a execução de atividades no Sistema Orçamentário, 
Financeiro e Contábil do Estado, necessárias à elaboração, envio e publicação dos 
Informes Mensais, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, 
do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, da Matriz de Saldos Contábeis - MSC, do 
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE, do 
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS, do Sis-
tema Estadual de Informações - Captação Eletrônica de Dados – SEI-CED, da 
Prestação de Contas de Governo, da Prestação de Contas dos Gestores e Ordena-
dores, da Declaração de Contas Anuais e das Audiências Públicas, bem como os 
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 ANEXOS A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 2575/2019 
ANEXO I 

TABELA DE PRAZOS PARA BALANCETES MENSAIS 
Item Iniciativa Fato Gerador Ações/Instrumentos Prazo Local de Entrega 

1 
Secretaria de Fazenda 

(Coordenador do 
Tesouro Estadual) 

Fechamento do movimento 
mês 

Disponibilizar arquivo e relatórios 
contendo o movimento do mês 

Até o dia 10 do mês 
subsequente 

 Contabilidade Geral do 
Estado 

2 

Secretaria de 
Administração e da 

Previdência 
(Departamento de 
Administração de 

Material e 
Coordenadoria do 

Patrimônio do Estado)              
GAS - Grupo 

Administrativo 
Setorial de cada Pasta 

da Administração 
Pública do Estado 

3 Secretaria de Fazenda 
(SEFA/REP/IGF) 

4 
Fundos, Fundações, 
Autarquias, Tribunal 

de Justiça, Legislativo 
e Tribunal de Contas 

 

 

5 

Secretaria de 
Administração e da 

Previdência (Grupo de 
Recursos Humanos 

Setorial) 

Fechamento da folha de 
pagamento mês 

Disponibilizar arquivos e relatórios 
contendo a folha de pagamento do mês 

Até o dia 20 do mês 
em curso 

Contabilidade Geral do 
Estado 

6 Procuradoria-Geral do 
Estado 

Fechamento do movimento do 
mês referente às execuções e 

cobrança da dívida ativa, 
precatórios e demais ações que 
gerem obrigações e/ou direitos 

para a Fazenda Pública 

Disponibilizar arquivos e relatórios 
contendo as informações do movimento 
das execuções da dívida, precatórios e 

demais ações que gerem obrigações e/ou 
direitos do mês 

Até o dia 05 do mês 
subsequente 

8 Secretaria de Fazenda 
- SEFA/REP/IGF 

Fechamento do movimento do 
mês referente às execuções e 

cobrança da dívida ativa, 
precatórios e demais ações que 
gerem obrigações e/ou direitos 

para a Fazenda Pública 

Disponibilizar arquivos  e relatórios 
contendo as informações do movimento 
das execuções da dívida, precatórios e 

demais ações que gerem obrigações e/ou 
direitos do mês 

Até o dia 10 do mês 
subsequente 

9 

GAS - Grupo 
Administrativo 

Setorial de cada Pasta 
da Administração 
Pública do Estado 

Informações referente à 
assinatura de contratos e 

convênios 

Disponibilizar arquivos  e relatórios 
contendo as informações do movimento 
dos Contratos e Convênios Firmados no 

mês 

Até o dia 10 do mês 
subsequente 

10 Contabilidade Geral 
do Estado 

Balancete Mensal                 
MSC-Matriz de Saldo Contábil 

Fechamento das informações, geração do 
Balancete Mensal e geração do arquivo 

para o SICONFI da MSC Agregada 
Até o dia 20 do mês 

subsequente 
Secretaria de Fazenda       

Controladoria Geral do 
Estado 

 
 
 
 

prazos para a entrega de dados e informações necessárias à elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo único. Compete aos responsáveis pelas Unidades Gestoras e/ou setores 
o cumprimento dos prazos para a execução de cada atividade.
Art. 2.º A Contabilidade Geral do Estado procederá fechamento e consolidação 
contábil até o dia 20 (vinte) do mês subsequente para a elaboração de Balancete 
Mensal Consolidado do Estado.
Art. 3.º No caso dos prazos fixados no presente Decreto ocorrerem em finais 
de semana ou feriados, considerar-se-á como prazo final o primeiro dia útil 
subsequente.  
Art. 4.º Em caso de descumprimento do prazo determinado nos Anexos I e II deste 
Decreto, a Contabilidade Geral do Estado adotará os seguintes procedimentos: 
I – para os órgãos que utilizam o módulo do sistema contábil, realizará o fecha-
mento mensal no sistema no dia seguinte ao término do prazo estabelecido, impe-
dindo a realização de novos lançamentos contábeis; e
II – para os órgãos que não utilizam o módulo do sistema contábil, realizará 
o fechamento mensal no sistema no dia seguinte ao prazo estabelecido e 
incluirá nota de rodapé nos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
discriminando os órgãos inadimplentes e informando que, neste caso, foram 
considerados apenas os saldos contábeis do mês anterior ao de competência 
da publicação.
Art. 5.º Todos os órgãos e entidades que integram a Administração Pública Di-
reta e Indireta deverão concluir os lançamentos das movimentações contábeis 
e financeiras para o fechamento do balancete mensal determinado no Anexo I 
deste Decreto, até o dia 7 (sete) do mês subsequente aos dos fatos geradores, 
de acordo com os princípios contábeis. 
Art. 6.º Além dos procedimentos previstos no art. 4º, o não cumprimento de quais-
quer dos prazos contidos neste Decreto e em seus anexos sujeitará os responsáveis 
à apuração de responsabilidade funcional, comunicação à Controladoria Geral do 
Estado e suspensão das cotas orçamentárias e financeiras até a devida regulariza-
ção, sem prejuízo das medidas civis e penais cabíveis.
Art. 7.º Deverá ser produzida cópia de segurança (“backup”) da base de dados a 
cada fechamento de Balancete Mensal e arquivada em repositório seguro e especí-
fico, assegurando a possibilidade de restauração.
Parágrafo único. As cópias de segurança produzidas em cumprimento ao caput 
deste artigo devem permanecer guardadas pelo prazo mínimo de cinco anos, po-
dendo ser estendido conforme demanda específica.
Art. 8.º A produção, o armazenamento, a manutenção e a restauração das cópias 
de segurança dos fechamentos de Balancetes Mensais devem ser realizados com 
base em procedimentos e requisitos que assegurem a proteção e a retenção das 
informações, com a manutenção de registros completos e exatos dessas cópias. 
§ 1.º Os procedimentos e os requisitos adotados no armazenamento da cópia de 

segurança devem assegurar a manutenção da segurança física e lógica necessária 
à sua proteção e salvaguarda. 
§ 2.º A cópia de segurança deve ser armazenada em local físico distinto do local 
onde está armazenado a cópia de segurança diária do sistema, de modo a assegurar 
que eventual indisponibilidade do sistema não comprometa o pleno acesso à cópia 
de segurança e vice-versa.
§ 3.º As mídias e os componentes eletrônicos onde estão gravados os dados refe-
rentes às cópias de segurança devem ser regularmente testados. 
§ 4.º As tecnologias, os recursos e os mecanismos de proteção aplicados na utili-
zação, transporte e armazenamento das mídias que contêm as cópias de segurança 
devem atender aos princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade 
da informação, de acordo com seu nível de criticidade. 
§ 5.º Os procedimentos de restauração e de teste das cópias de segurança devem 
ocorrer em ambiente distinto e ser devidamente documentados.
§ 6.º O processo operacional relacionado à produção, ao armazenamento e à ma-
nutenção das cópias de segurança deve possibilitar o monitoramento da execução 
das cópias e a detecção de falhas de cópias de segurança programadas.
Art. 9.º Compete à Contabilidade Geral do Estado e à Diretoria de Orçamento 
Estadual, no âmbito de suas competências, o encargo de detalhar e orientar quanto 
às informações e documentos que devam ser fornecidos, para o cumprimento de 
todos os prazos estabelecidos neste Decreto.
Art. 10. Compete à Diretoria de Orçamento Estadual da Secretaria de Estado da 
Fazenda solicitar aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta todas 
as demais informações que entender necessárias para fins da elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.
Art. 11. Compete, ainda, à Contabilidade Geral do Estado solicitar aos ór-
gãos, poderes e entidades da Administração Direta e Indireta todas as demais 
informações que entender necessárias para fins da Consolidação das Contas 
do Estado.
Art. 12. Ficam os órgãos e entidades públicas responsáveis pela criação de 
regras internas necessárias ao cumprimento de todos os prazos estabelecidos 
neste Decreto.
Art. 13. Este Decreto entrará em vigor em 90 dias a partir da data de sua 
publicação.
Curitiba, em 30 de agosto de 2019, 198° da Independência e 131° da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR                    GUTO SILVA
                           Governador do Estado                             Chefe da Casa Civil

RENE DE OLIVEIRA GARCIA JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda

84456/2019
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4 
Procuradoria-Geral  do 
Estado (Departamento 

de Dívida Ativa) 

Informações da movimentação 
das execuções da dívida, 

precatórios e demais ações que 
gerem obrigações e/ou direitos 

Disponibilizar informações 
complementares não enviadas 

anteriormente com os movimentos 
mensais 

Até o dia 10 do mês 
de janeiro do 

exercício seguinte 

 Contabilidade Geral 
do Estado 

5 Secretaria de Fazenda 
(SEFA/REP/IGA/DAS) 

Informações da movimentação  
das execuções da dívida, 

precatórios e demais ações que 
gerem obrigações e/ou direitos. 

Disponibilizar informações 
complementares não enviadas 

anteriormente com os movimentos 
mensais 

Até o dia 10 do mês 
de janeiro do 

exercício seguinte 

6 Secretaria de Fazenda 
(SEFA/REP/IGF) Prestação de Contas Encaminhar o Relatório de Atividades 

Tributárias 
Até o último dia útil 
do mês de fevereiro 

do exercício seguinte 

7 Secretaria de Estado da 
Educação Prestação de Contas Atas FUNDEB Relatórios SIOPE 

Até o último dia útil 
do mês de fevereiro 

do exercício seguinte 

8 FUNSAÚDE      Prestação de Contas 
Encaminhar Atas das Audiências 

Públicas de Saúde                                                  
Relatórios SIOPS 

Até o último dia útil 
do mês de fevereiro 

do exercício seguinte 

9 
Secretaria de 

Administração 
(Coordenadoria de 
Gestão de Pessoal) 

Prestação de Contas 
Disponibilizar os Cadastros dos 

Responsáveis juntamente com a Relação 
dos Responsáveis 

Até o último dia útil 
do mês de fevereiro 

do exercício seguinte 

 

 

 
 

ANEXO II 
TABELA DE PRAZOS PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS E LRF 

Item Iniciativa Fato Gerador Ações/Instrumentos Prazo Local de Entrega 

1 
Secretaria de Fazenda 

(Coordenador do 
Tesouro Estadual) 

Prestação de Contas 
Disponibilizar arquivos e relatórios para 
formalização da prestação de contas do 

exercício 

Até o último dia útil 
do mês de fevereiro 

do exercício seguinte 
 Contabilidade Geral 

do Estado 
2 

Secretaria de 
Administração e da 

Previdência 
(Departamento de 
Administração de 

Material e 
Coordenadoria do 

Patrimônio do Estado)              
GAS - Grupo 

Administrativo Setorial 
de cada Pasta da 

Administração Pública 
do Estado  

3 
Fundos, Fundações, 

Autarquias, Tribunal de 
Justiça, Legislativo e 
Tribunal de Contas 

 

 

5 

Secretaria de 
Administração e da 

Previdência (Grupo de 
Recursos Humanos 

Setorial) 

Fechamento da folha de 
pagamento mês 

Disponibilizar arquivos e relatórios 
contendo a folha de pagamento do mês 

Até o dia 20 do mês 
em curso 

Contabilidade Geral do 
Estado 

6 Procuradoria-Geral do 
Estado 

Fechamento do movimento do 
mês referente às execuções e 

cobrança da dívida ativa, 
precatórios e demais ações que 
gerem obrigações e/ou direitos 

para a Fazenda Pública 

Disponibilizar arquivos e relatórios 
contendo as informações do movimento 
das execuções da dívida, precatórios e 

demais ações que gerem obrigações e/ou 
direitos do mês 

Até o dia 05 do mês 
subsequente 

8 Secretaria de Fazenda 
- SEFA/REP/IGF 

Fechamento do movimento do 
mês referente às execuções e 

cobrança da dívida ativa, 
precatórios e demais ações que 
gerem obrigações e/ou direitos 

para a Fazenda Pública 

Disponibilizar arquivos  e relatórios 
contendo as informações do movimento 
das execuções da dívida, precatórios e 

demais ações que gerem obrigações e/ou 
direitos do mês 

Até o dia 10 do mês 
subsequente 

9 

GAS - Grupo 
Administrativo 

Setorial de cada Pasta 
da Administração 
Pública do Estado 

Informações referente à 
assinatura de contratos e 

convênios 

Disponibilizar arquivos  e relatórios 
contendo as informações do movimento 
dos Contratos e Convênios Firmados no 

mês 

Até o dia 10 do mês 
subsequente 

10 Contabilidade Geral 
do Estado 

Balancete Mensal                 
MSC-Matriz de Saldo Contábil 

Fechamento das informações, geração do 
Balancete Mensal e geração do arquivo 

para o SICONFI da MSC Agregada 
Até o dia 20 do mês 

subsequente 
Secretaria de Fazenda       

Controladoria Geral do 
Estado 

 
 
 
 

 

 

10 Conselhos Prestação de Contas 
Encaminhar Pareceres que pronunciem 
sobre as contas, quanto a aplicação dos 
recursos destinados às ações e serviços 

públicos 

Até o último dia útil 
do mês de fevereiro 

do exercício seguinte 

Contabilidade Geral do 
Estado 

12 Controladoria Geral do 
Estado Prestação de Contas 

Disponibilizar informações, relatórios e 
análises pertinentes ao fechamento da 

prestação de contas. 

Até o último dia útil 
do mês de fevereiro 

do exercício seguinte. 

13 

Unidades Gestoras, 
Fundos, Fundações, 

Autarquias, Tribunal de 
Justiça, Legislativo e 
Tribunal de Contas 

SEI CED                               
RREO e RGF 

Disponibilizar informações 
complementares não enviadas 

anteriormente com os movimentos 
mensais 

Até o dia 10 do mês 
da respectiva 
publicação 

14  Contabilidade Geral 
do Estado RREO e RGF Disponibilizar relatórios contábeis e os 

anexos de cada quadrimestre. 
Até o dia 20 do mês 

da respectiva 
publicação Secretaria de Fazenda  

Controladoria Geral do 
Estado 

15 Contabilidade Geral do 
Estado 

Prestação de Contas de 
Administração Financeira e de 

Ordenador de Despesas 
Disponibilizar arquivos e relatórios da 

prestação de contas do exercício 

Até o 40º dia após a 
abertura da Sessão 

Legislativa do Estado 
do Paraná 

16 Contabilidade Geral do 
Estado 

Matriz de Saldo Contábil - 
MSC 

Fechamento das informações e geração 
do arquivo para o SICONFI da MSC de 

Encerramento 
Até o dia 20 do mês 

subsequente Secretaria de Fazenda  
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10 Conselhos Prestação de Contas 
Encaminhar Pareceres que pronunciem 
sobre as contas, quanto a aplicação dos 
recursos destinados às ações e serviços 

públicos 

Até o último dia útil 
do mês de fevereiro 

do exercício seguinte 

Contabilidade Geral do 
Estado 

12 Controladoria Geral do 
Estado Prestação de Contas 

Disponibilizar informações, relatórios e 
análises pertinentes ao fechamento da 

prestação de contas. 

Até o último dia útil 
do mês de fevereiro 

do exercício seguinte. 

13 

Unidades Gestoras, 
Fundos, Fundações, 

Autarquias, Tribunal de 
Justiça, Legislativo e 
Tribunal de Contas 

SEI CED                               
RREO e RGF 

Disponibilizar informações 
complementares não enviadas 

anteriormente com os movimentos 
mensais 

Até o dia 10 do mês 
da respectiva 
publicação 

14  Contabilidade Geral 
do Estado RREO e RGF Disponibilizar relatórios contábeis e os 

anexos de cada quadrimestre. 
Até o dia 20 do mês 

da respectiva 
publicação Secretaria de Fazenda  

Controladoria Geral do 
Estado 

15 Contabilidade Geral do 
Estado 

Prestação de Contas de 
Administração Financeira e de 

Ordenador de Despesas 
Disponibilizar arquivos e relatórios da 

prestação de contas do exercício 

Até o 40º dia após a 
abertura da Sessão 

Legislativa do Estado 
do Paraná 

16 Contabilidade Geral do 
Estado 

Matriz de Saldo Contábil - 
MSC 

Fechamento das informações e geração 
do arquivo para o SICONFI da MSC de 

Encerramento 
Até o dia 20 do mês 

subsequente Secretaria de Fazenda  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
TABELA DE PRAZOS PARA LDO E LOA 

Item Iniciativa Fato Gerador Ações/instrumentos Prazo Local de Entrega 

1 
Secretaria de Estado da 

Fazenda / Receita 
Estadual do Paraná 

Elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 

Informações necessárias para subsidiar a 
elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 
Até o dia 1º de março 

Secretaria de Estado 
da Fazenda / Diretoria 

de Orçamento 
Estadual 

2 
Secretaria de Estado da 
Fazenda / Diretoria do 

Tesouro Estadual 

3 
Secretaria de Estado da 
Fazenda / Diretoria de 
Contabilidade Geral do 

Estado 

4 Procuradoria-Geral do 
Estado 

5 
Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento 
Econômico e Social 

6 
Secretaria de Estado do 
Planejamento e Projetos 

Estruturantes 
7 Paranaprevidência 

 

 

8 
Secretaria de Estado da 

Fazenda / Receita 
Estadual do Paraná 

Elaboração da Lei 
Orçamentária Anual 

Informações necessárias para subsidiar a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual Até o dia 1º de junho 

Secretaria de Estado 
da Fazenda / Diretoria 

de Orçamento 
Estadual 

9 
Secretaria de Estado da 
Fazenda / Diretoria do 

Tesouro Estadual 
Elaboração da Lei 

Orçamentária Anual 
Informações necessárias para subsidiar a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual Até o dia 15 de junho 

Secretaria de Estado 
da Fazenda / Diretoria 

de Orçamento 
Estadual 

10 Paranaprevidência 

Elaboração da Lei 
Orçamentária Anual 

Informações necessárias para subsidiar a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual Até o dia 1º de junho 

Secretaria de Estado 
da Fazenda / Diretoria 

de Orçamento 
Estadual 11 

Secretaria de Estado da 
Administração e da 

Previdência 

12 
Secretaria de Estado do 
Planejamento e Projetos 

Estruturantes 
 84459/2019

D E C R E T O Nº 2576

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, usando da atribuição que lhe confere o art. 87, item V, da Constituição Estadual, e da autorização contida no inciso VII, 
§ 1º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 19.766, de 17 de dezembro de 2018,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), de acordo com o Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Servirá como recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior igual importância, proveniente do excesso de arrecadação da fonte 147 - Receitas 
Recolhidas ao Tesouro Geral do Estado por Determinação Legal.
Art. 3º - Em decorrência do contido no artigo anterior, fica alterado o Demonstrativo da Receita, conforme Anexo II deste Decreto.
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 I -EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 

 
O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PALCOPARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos 
de interesse coletivo, inscrita no CNPJ nº 25.298.788/0001-95, com sede e foro na Capital do Estado do 
Paraná, situado na Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba/PR, a seguir denominado PALCOPARANÁ, 
por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação nos seguintes termos: 
 

PREGÃO ELETRÔNICO: 
 

XX/2019 
 

TIPO: MENOR PREÇO 

Acolhimento/Abertura/Divulgação de 
Propostas: 

Até __ h __ min do dia __/__/____ 

Início da sessão / disputa de lances: 

__ h __ min do dia __/__/____ 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas 
as indicações de tempo constantes neste edital. 

 

1 OBJETO: 
A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços contábeis, de forma contínua, com ênfase em 
Serviço Social Autônomo e Terceiro Setor, bem como demais especificidades decorrentes, atendendo as 
necessidades do PALCOPARANÁ detalhada no Termo de Referência (Anexo I). A contratação terá como 
prazo de vigência o período de 12 meses, nas condições previstas na Minuta de Contrato (Anexo VI), 
partes integrantes do presente edital. 
 

2 VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: 
O preço global (anual) máximo para o presente procedimento licitatório é de R$ 94.042,11. 

 
3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
3.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do PALCOPARANÁ, cujos recursos 
financeiros são disponibilizados por força do contrato de gestão assinado com o Estado do Paraná 
(denominação dada pela Lei n.º 18.381, de 15/12/2014), tendo como intermediário o Centro Cultural Teatro 
Guaíra. 
3.2 Para atendimento ao pagamento para este contrato, conta-se com a dotação orçamentária 
disponibilizada através do Orçamento do Projeto Atividade n.º 4448 – Gerenciamento do Contrato de 
Gestão com PALCOPARANÁ, dotação 05132.5132.13.392.15.4448. 

 

4 SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
O pregão será realizado através do sistema eletrônico de licitações do Banco do Brasil. O endereço 
eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o www.licitacoes-e.com.br. 
O edital também estará disponível no site: www.palcoparana.org. 
Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) pregoeiro(a) Carlos Alberto Gonçalves dos Santos e equipe de 
apoio, designadas pela Portaria n.º 005/2019, servidores do(a) CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA. 
 
- E-mail: administrativo@palcoparana.org 
- Telefones: (41) 3304-7955 
- Endereço: Rua XV de Novembro, 971, Centro, CEP 80060-000, Curitiba - PR 
- O atendimento será feito no horário das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h00. 

 

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 
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5.1 ESCLARECIMENTOS: 
Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos e providências, que deverão ser feitos, no 
prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública do pregão, pelo e-
mail no endereço eletrônico administrativo@palcoparana.org, pelo qual serão respondidos os 
esclarecimentos solicitados. 
 
5.2 IMPUGNAÇÕES: 
5.2.1 Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o ato convocatório até 2 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para a realização da sessão pública do pregão, 
5.2.2 A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome completo 
do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da empresa, número do 
CNPJ, telefone, endereço eletrônico para contato, devendo ser protocolada no PALCOPARANA, no 
endereço indicado no preâmbulo, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: 
administrativo@palcoparana.org. 
5.2.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório. 
5.2.4 Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos prazos 
legais.  
 
5.3 RECURSOS E CONTRARRAZÕES: 
As razões de recurso e as contrarrazões deverão ser protocoladas diretamente na sede do 
PALCOPARANA, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: 
administrativo@palcoparana.org, no endereço indicado no item 4. 
 
5.4 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: 
No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados, no site do 
PALCOPARANA, em www.palcoparana.org. 

 
6 CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO: 
6.1. A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais do 
pregão e pelo disposto nos demais anexos do edital. 

6.2. A licitação será regida pela Lei Estadual nº 15.608/2007, pelo Decreto Estadual nº 2.474/2015, pela Lei 
Complementar nº 123/2006, pela Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 
8.666/1993, demais leis estaduais e federais e decretos sobre licitações, bem como as suas devidas 
alterações. 

 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO 

 
7 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: PREÇO MÁXIMO 
Não será admitida proposta acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 

 
8 CRITÉRIO DE DISPUTA: 
8.1 Menor preço – valor anual. 
8.2 Os licitantes deverão inserir no sistema de disputa o valor anual de sua proposta, a qual já deverá 
contemplar todos os serviços descritos no item 1.2 do Termo de Referência. 

 
9 PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: 
O prazo de validade das propostas, que deverão constar no Descritivo das Propostas de Preços (Anexo 
III), não poderá ser inferior ao fixado neste edital. 

 

10 VIGÊNCIA: 
O Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 103 
da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
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11 GARANTIA: 
Não será exigida garantia da execução do Contrato. 

 
12 CONSÓRCIO: 
Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, uma vez que o objeto do contrato, 
serviços contábeis, não demanda requisitos nos quais poucas empresas possuam qualificação técnica 
e/ou econômico-financeira, de forma que a ausência de sua permissão não trará prejuízos à 
competitividade. 
 
13 ANEXOS: 

 Anexo I - Termo de Referência; 
 Anexo II – Documentos de Habilitação; 
 Anexo III – Modelo de Descritivo da Proposta de Preços; 
 Anexo IV – Modelo de Procuração; 
 Anexo V - Modelo de Declaração; 
 Anexo VI – Minuta de Contrato. 

 
CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 
1 A REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

1.1 O pregão será realizado por meio da internet, através do sistema eletrônico do Banco do Brasil, na 
página www.licitacoes-e.com.br. 

1.2 O pregão será conduzido por servidor público denominado pregoeiro, mediante a inserção e o 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrônico do Banco do Brasil. 

1.3 O pregoeiro exercerá as atribuições previstas no artigo 48 da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se credenciar e obter 
chave de identificação e senha pessoal do sistema eletrônico do Banco do Brasil, conforme instruções 
que podem ser obtidas na página www.licitacoes-e.com.br ou no portal www.bb.com.br ou, ainda, 
através dos telefones 3003-0500 para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-729-0500 para demais 
localidades (suporte técnico). 

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema eletrônico do Banco do 
Brasil implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade para a 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

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

 

2 EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas com ramo de atuação pertinente ao 
objeto da licitação e que apresentem os documentos exigidos para habilitação. 

2.2 Os interessados em participar do pregão devem dispor de chave de identificação e senha pessoal do 
sistema eletrônico do Banco do Brasil, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A. 

2.3 Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que: 

I - tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em 
qualquer esfera da Administração Pública; 

II - estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária em âmbito estadual; 

III - estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar, aplicada no âmbito estadual, com base no 
art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002; 
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IV - constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme itens 2.3.1 e 2.3.2, enquanto 
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a 
constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 

V - tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 2.3.3; 

VI - não funcionem no País, se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, bem como 
as pessoas físicas sob insolvência; 

VII - um de seus sócios ou administradores seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou 
colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente público pertencente aos 
quadros do Governo do Estado do Paraná; 

VIII - o servidor ou dirigente de órgão ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como 
sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente. 

a) Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista. 

2.4 A participação nesta licitação implica a aceitação das condições estabelecidas no edital e na 
legislação aplicável. 

2.5 Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação 
fixadas no edital. 

2.6 O pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. 
 

3 PROPOSTA INICIAL 

3.1 Antes de postar a proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico: 

I - o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas no 
edital; 

II - a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte para usufruir dos benefícios da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006. 

3.2 A proposta de preço inicial deverá ser enviada através de formulário eletrônico no sistema eletrônico 
no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital. 

3.2.1 A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Após o 
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não aceitará inclusão, alteração ou 
desistência da(s) proposta(s). 

3.3 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e 
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
especialmente no tocante ao preço máximo fixado. 

3.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lance.  

 

4 A SESSÃO PÚBLICA 

4.1 No dia e horário previstos no edital, terá início a sessão pública na internet, com a divulgação das 
propostas de preço. 

4.1.1 Os licitantes participarão da sessão pública com o uso da chave de acesso e senha do sistema 
eletrônico do Banco do Brasil. 

4.2 O pregoeiro avaliará e desclassificará as propostas que não estejam de acordo com os requisitos do 
edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 

4.2.1 As propostas deverão ser ofertadas conforme critério de disputa estabelecido no item 8 das 
Condições Específicas do Pregão. 

4.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

4.3 Classificadas as propostas, os licitantes poderão ofertar lances através do sistema eletrônico. 
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4.3.1 A cada lance ofertado, os licitantes conectados ao sistema serão informados em tempo real do 
recebimento, horário de registro e valor, sem identificação do autor do lance. 

4.3.2 Não serão aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo o primeiro registrado. 

4.3.3 Os licitantes poderão ofertar lance com valor superior aos lances registrados, desde que inferior ao 
seu próprio lance anterior. 

4.3.4 O pregoeiro encerrará o tempo normal de disputa mediante encaminhamento de aviso de 
fechamento iminente, a partir do qual correrá prazo de até trinta minutos (tempo randômico) para o 
encerramento da recepção de lances. 

4.3.5 Encerrada a fase competitiva, o pregoeiro, se for o caso previsto no item 7 deste edital, convocará, 
sucessivamente, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada para que, no prazo 
decadencial de cinco minutos, oferte lance de preço inferior ao do primeiro colocado. 

4.3.6 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro, sempre que possível, 
encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento. 

4.3.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

4.4 Encerrada a disputa, o arrematante entregará, no prazo de 03 (três) dias úteis, os documentos 
mencionados nos itens I - V, para o seguinte endereço: 

 
PALCOPARANÁ 
A/C Sr. Pregoeiro 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba – PR, CEP 80060-000 

(Nome da empresa licitante) (Endereço, Telefone e e-mail da empresa licitante) 

 
I - Os documentos de habilitação (Anexo II); 

II - O descritivo da proposta (Anexo III); 

III - A procuração, quando for o caso; 

IV - As declarações do Anexo V. 

4.5 Recebidos os documentos, o pregoeiro examinará o descritivo das propostas e as condições de 
habilitação do arrematante. 

4.6 Se a proposta não for aceitável ou não forem atendidas as condições de habilitação, o pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital. 

4.7 Constatando-se o atendimento às exigências fixadas no Edital, o pregoeiro declarará o vencedor. 

4.8 No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do pregão, e 
permanecendo o mesmo acessível aos licitantes, a etapa terá continuidade para a recepção de lances, 
devendo o pregoeiro, assim que for possível, retomar sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

4.8.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 
terá reinício no dia e horário previamente fixados no sistema eletrônico. 

 

5 O JULGAMENTO 

5.1 As propostas que atenderem as especificações do Edital serão classificadas de acordo com o menor 
preço. 

5.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do Edital, com preço(s) em 
desacordo com o critério de aceitabilidade fixado no Edital ou com preço(s) manifestamente 
inexequível(is), comparado(s) aos preços de mercado. 

5.2.1 Não serão aceitas as propostas acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados no 
Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 
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5.2.2 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado dos insumos, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 
da remuneração.  

5.2.2.1 A Administração poderá determinar que o licitante demonstre, por meio de planilhas, que os 
preços constantes de sua proposta estão fundamentados nos custos de mercado dos insumos e em 
coeficientes de produtividade compatíveis com a execução do objeto a ser contratado.  

5.3 Serão assegurados os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, às 
microempresas e empresas de pequeno porte, que declararem e comprovarem regularmente essa 
condição. 

5.3.1 Decairá do direito aos benefícios de que trata o item 5.3 a licitante que não se identificar como 
microempresa ou empresa de pequeno porte no campo próprio do sistema de compras eletrônicas. 

5.4 Nos termos do Decreto Estadual nº 2.474/2015, para a contratação de serviços comuns de 
informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei nº 8.248/1991, será assegurado o direito de 
preferência previsto no seu artigo 3º. 

5.4.1 Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248/1991 
e do Decreto Estadual nº 2.474/2015, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de 
pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174/2010, terão 
prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma 
situação. 

 

6 DESCRITIVO DA PROPOSTA 

6.1 A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, em uma via, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo do CNPJ, assinada na última folha e 
rubricada nas demais pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e 
deverá conter, de acordo com o modelo definido no edital, a identificação da licitação, o CNPJ e o nome 
empresarial completo da licitante, a descrição do serviço ofertado para cada item e/ou lote da licitação; o 
valor global, os preços unitários e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o 
prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao estabelecido no edital. 

6.1.1 A proposta definitiva deverá observar os preços unitários máximos da planilha de composição de 
preços fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificação, inclusive quando o(s) lote(s) 
reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa. 

6.1.2 Constatado erro de cálculo em qualquer operação, o pregoeiro poderá efetuar diligência visando 
sanar o erro ou falha, desde que não alterem a substância da proposta, do documento e sua validade 
jurídica. 

6.1.3 Os preços deverão ser cotados em reais, com até duas casas decimais após a vírgula. Serão 
desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal após a vírgula.  

 
7 DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 
7.1 Deverão ser observadas as disposições da Lei Complementar n° 123/2006 – Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
7.2 Em relação à disputa dos lotes, será considerado empate quando as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 
7.2.1 Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada arrematante do lote, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
7.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão. 
7.2.3 Não ocorrendo a arrematação do lote pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
dos itens anteriores, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de 
empate prevista do item 7.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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7.2.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem na situação de empate prevista do item 7.2, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.2.5 Não existindo a situação de empate prevista do item 7.2, o licitante originalmente classificado em 
primeiro lugar será declarado arrematante do lote. 
7.2.6 O disposto no item 7.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

8 OS RECURSOS 

8.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema eletrônico, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, manifestar motivadamente a intenção de recorrer, tendo o prazo de 03 
(três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, fisicamente ou por meio eletrônico. 

8.1.1 Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso no 
prazo de 03 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, 
fisicamente ou por meio eletrônico. 

8.1.2 Caso os licitantes optem pelo envio das razões de recurso e contrarrazões por meio eletrônico, 
terão até 3 (três) dias úteis para o envio postal do documento original com o mesmo teor, contados após 
o respectivo envio do documento eletronicamente, sob pena de não conhecimento do recurso.  

8.1.2.1 A cópia do comprovante do envio postal deverá ser encaminhado, no mesmo prazo de 03 (três) 
dias úteis, para o endereço eletrônico indicado neste edital, sob pena de não conhecimento do recurso.  

8.1.3 Caso as razões de recurso ou as contrarrazões estejam assinadas digitalmente, assim como os 
seus anexos, será dispensada a apresentação do documento físico, após a devida verificação de 
autenticidade, que será juntada ao processo licitatório. 

8.1.4 Na hipótese do item 8.1.2 os licitantes poderão, também, realizar o protocolo físico do original, no 
mesmo prazo de 03 (três) dias úteis, no endereço indicado neste edital. 

8.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto a intenção de recorrer, em campo próprio do 
sistema, e a não apresentação das razões do recurso no prazo fixado, implicarão na decadência do 
direito de interposição do recurso. 

8.3 As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto nos itens 
anteriores, ou subscritas por representante não habilitado ou não credenciado para responder pela 
licitante, não serão conhecidas pelo pregoeiro. 

8.4 O processo licitatório poderá ser consultado por qualquer interessado no endereço informado no 
edital. 

8.5 O provimento de qualquer recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

9 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 Examinada a aceitabilidade da proposta de menor preço, a regularidade e a habilitação do licitante 
vencedor, o objeto será adjudicado pelo pregoeiro e o procedimento licitatório será encaminhado à 
autoridade competente para homologação. 

9.2 Caso haja recurso, quando mantida a decisão pelo pregoeiro, caberá à autoridade superior a 
adjudicação do objeto licitado. 

9.3 Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório, quando o seu 
objeto for dividido em lotes.  
 
10 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

10.1 O adjudicatário será notificado para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável 
a critério do órgão ou entidade contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas 
penalidades previstas neste edital. 

10.2 Para a assinatura do contrato, o adjudicatário deverá estar com as condições de habilitação em dia, 
as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
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10.3 Antes da assinatura do Contrato, a Administração realizará consulta ao Cadastro Informativo 
Estadual – Cadin Estadual, haja vista a vedação contida no art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 
18.466/2015. 

10.4 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da conta-corrente 
junto à instituição financeira contratada, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º 4.505/2016, 
ressalvadas as exceções previstas na mesma norma. 

10.5 Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens 10.2 e 10.4 ou se recusar a assinar o 
contrato, a Administração Pública poderá convocar o(s) licitante(s) seguinte(s) na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 

10.5.1 A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela Administração, implicará a 
instauração de procedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de sanções 
administrativas. 

10.6 Os serviços, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão realizados no local, nos 
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste Edital. 
10.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido para 
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data 
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
 

 
I = (6/100) 
        365 
 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

10.8 Antes de cada pagamento, o Contratante deverá verificar a manutenção das condições de 
habilitação definidas neste Edital. 

 

11 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 O licitante e o Contratado que incorram em infrações sujeitam-se às seguintes sanções 
administrativas: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos; 

e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

11.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao 
licitante, ao adjudicatário e ao Contratado, cumulativamente com a multa. 

11.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e 
de contratação. 

11.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou, será aplicada a quem: 

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório; 

b) não mantiver sua proposta; 
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c) apresentar declaração falsa; 

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 

11.5 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou ou foi arrematante, será aplicada a quem: 

a) apresentar documento falso; 

b) de forma injustificada, deixar de assinar o Contrato; 

c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s). 

11.6 Multa de mora diária de 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 11.7. 

11.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, será 
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do Contrato. 

11.8 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que: 

a) abandonar a execução do Contrato; 

b) incorrer em inexecução contratual. 

11.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem: 

a) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 

b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento; 

c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo; 

d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 

e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidas na Lei Federal nº 12.529/2011; 

g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei. 

11.10 O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem: 

a) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o Contrato, dentro do 
prazo estabelecido neste Edital; 

b) deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses previstas no item 11.9; 

h) cometer fraude fiscal.  

11.11 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades 
previstas no item 11.1, alíneas “c”, “d” e “e”.  

11.12 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração 
ou da declaração de inidoneidade: 

a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova 
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 

b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso anterior. 

11.13 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias: 
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a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 

b) os danos resultantes da infração; 

c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e 
seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 

d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 
anterior; e, 

e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração. 

11.14 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de 
aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 
15.608/2007, da Lei Federal n.º 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.15 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na 
participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma 
prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, pelo Decreto 
Estadual nº 10.271/2014. 

11.16 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do Paraná (CFPR). 

 

12 DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF. 

12.2 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão 
pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

12.3 É facultado ao pregoeiro a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 

13.4 O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexão. 

12.5 A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado 
implicará na desclassificação ou inabilitação do licitante. 

12.6 Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 
(noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito. 

12.7 Os documentos deverão ser apresentados em via original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião ou por servidor do órgão que promove a licitação, por publicação em órgão de 
imprensa oficial ou, ainda, por cópia acompanhada do respectivo original. O pregoeiro, se julgar 
necessário, verificará a autenticidade e a veracidade do documento. 

12.8 O pregoeiro poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não comprometam 
a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do procedimento licitatório, inclusive solicitar pareceres. 

12.9 A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante 
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-la, total ou 
parcialmente, por razões de interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
do interessado, mediante manifestação escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, conforme dispõe o art. 91 da Lei Estadual n.º 15.608/2007. 

12.10 O foro é o da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central de Curitiba, no qual 
serão dirimidas todas as questões não resolvidas na esfera administrativa. 

 
O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta 

Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná. 
 

Curitiba, XX de XXXXXX de 20XX. 
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XXXXXXXXXXX 

SERVIDOR(A) ÓRGÃO/ENTIDADE / SETOR 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contábeis, de forma continuada e 
sem exclusividade, com ênfase em Serviços Sociais Autônomos e Terceiro Setor, bem como demais 
especificidades decorrentes abaixo, atendendo as necessidades do Serviço Social Autônomo 
PALCOPARANÁ. 

 

Lote Descrição Prazo 

Item 1 Serviço de Contabilidade Mensal 12 meses 

 

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.2.1 SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL 

I. Escrituração e conciliações da contabilidade com responsabilidade técnica dos registros 
contábeis de acordo com legislação, normas e princípios vigentes; 

II. Cálculos dos tributos federais, estaduais, municipais e outros pertinentes a atividade; 

III. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente; 

IV. Assessoria e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou 
municipais aos colaboradores e administração; 

V. Escrituração dos registros fiscais de todos os livros contábeis, fiscais, obrigatórios perante a 
Receita Federal do Brasil, Estado, Município, Cartório ou quaisquer outros órgãos ou instituições que 
por força legal a CONTRATANTE esteja sujeita, bem como as obrigações que se fizerem necessárias 
conforme legislação vigente; 

VI. Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos fiscais e auditoria externa. 

VII. Reuniões presenciais para apresentação dos balancetes, demonstrações dos resultados e/ou 
demais demonstrações contábeis solicitadas pela CONTRATADA; 

VIII. Atender as solicitações do PALCOPARANÁ no que se refere a auditoria externa, Tribunal de 
Contas, Controladoria Geral do Estado e outros órgãos fiscalizadores de esfera federal, estadual e 
municipal, sempre que necessário, para esclarecimentos, apresentação de documentos e demais 
informações. 

IX. Assumir responsabilidade técnica sobre os serviços objeto desta proposta, perante o 
PALCOPARANÁ e órgãos de fiscalização, nas esferas federal, estadual e municipal. 

X. Apresentar e acompanhar em reunião Geral Ordinária e Extraordinária de Conselho de 
Administração e Fiscal a prestação de contas do PALCOPARANÁ, em conformidade com a legislação 
vigente. 

XI. Assumir responsabilidade pela elaboração da declaração de débitos e créditos tributários 
(DCTF), respeitando normas e efetuando a transmissão com até 15 dias antes do prazo estabelecido 
em legislação vigente; 

XII. Se, por força legal, for exigido da CONTRATADA, elaborar e transmitir arquivos referentes a 
EFD Contribuições, EFD Fiscal, respeitando prazos, normas e/ou legislação vigente; 

XIII. Elaboração e transmissão da declaração anual da Escrituração Contábil Digital – ECD,  
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, respeitando normas e efetuando a transmissão com até 20 dias 
antes do prazo estabelecido em legislação vigente; 

XIV. Enviar, sempre que solicitado pelo PALCOPARANÁ, relatórios e análise contábil, através de 
documento formal, devidamente assinado (responsabilidade técnica), a fim de embasar as decisões da 
Diretoria Executiva da instituição. 
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XV. Envio para a CONTRATADA as guias para recolhimento de tributos e demais documentos 
pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento. 

XVI. Envio mensal para a CONTRATADA dos balancetes contábeis, até o dia 07 (sete) do mês 
subsequente ao dos fatos geradores. 

 

1.2.2 DOS SERVIÇOS DE ROTINA TRABALHISTA 
I. Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego 
mantidas pela contratante. 

II. Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos, tais como admissões, cálculos 
de rescisão contratual, provisões de férias e 13º salário. 

III. Elaboração e processamento da Folha de Pagamento dos colaboradores, bem como das guias 
de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; 

IV.  Envio para a CONTRATADA, da folha de pagamento, guias para recolhimento de tributos e 
demais documentos pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento; 

V.  Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização. 

 
1.2.3 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 

I. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Estadual de 
Informações, módulo de Captação Eletrônica de Dados – SEI-CED, em observância e respeito a layout, 
manuais, normas e/ou legislação vigente, comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou 
quaisquer outros meios, o envio com 03 dias uteis de antecedência ao prazo limite estipulado pela 
legislação vigente; 

II. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de 
Transferências - SIT, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

III. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de Atos 
de Pessoal - SIAP, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

IV. Elaboração/preenchimento de remessas dos dados para alimentar RMIP – Relação Mensal de 
Informação de Pagamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná em observância e respeito as 
normas e/ou legislação vigente; 

V. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente para entrega da Prestação 
de Contas Anual junto ao TCE, devidamente assinada até final de janeiro do ano subsequente, referente 
ao exercício anterior. 

 

1.3 DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

1.3.1 Os serviços serão executados no estabelecimento da contratada: escrituração contábil, fiscal, 
rotinas trabalhistas, fechamentos das operações econômicas e financeiras, emissão de balancetes, 
balanços, demonstrativos de resultados e demais livros obrigatórios, de acordo com normas e legislação 
pertinente, com a devida responsabilidade técnica. 

1.3.2 A CONTRATANTE deverá disponibilizar à CONTRATADA, toda a documentação fisco-contábil, 
extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações consolidadas; documentos 
relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, boletos de cobrança, descontos, 
contratos de crédito, avisos de créditos, débitos, Notas Fiscais de compra (entradas) e de vendas, 
contratos de compra e venda, bem como comunicação de eventual cancelamento de notas fiscais e 
contratos, além de outros documentos fisco-contábil oriundos das operações da CONTRATANTE. 
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1.3.3 A CONTRATADA efetuará o preenchimento e transmissão das Declarações de Débitos e 
Créditos Tributários Federais - DCTFs, Pedido Eletrônico de Restituição Ressarcimento ou Reembolso 
de Declaração de Compensação – PERD COMP e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - 
DIRF. Compreende neste item a apuração e informação de todos os tributos e encargos que a 
CONTRATANTE está sujeita com o preenchimento e emissão das Guias e DARF´s para recolhimento 
em prazo hábil e demais documentos pertinentes e inerentes ao sistema contábil em conformidade com 
as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

1.3.4 A CONTRATADA fica responsável por assessorar sobre toda e qualquer alteração na legislação 
pertinente se houver durante a vigência do contrato, efetuando ajustes legais, adequações e ou 
adotando novos procedimentos contábeis, quando necessários. 

1.3.5 O escritório deve estar à disposição da PALCOPARANÁ para esclarecer e sanar dúvidas de 
contabilidade em geral; 

1.3.6 A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem 
prévia anuência da CONTRATANTE; 

1.3.7 Não será permitida a subcontratação do objeto deste termo de referência; 

1.3.8 A CONTRATADA fará a atualização constante de planilhas eletrônicas tais como: Patrimônio e 
outras movimentações financeiras que possam ser solicitadas pela CONTRATANTE; 

1.3.9 A realização de diligências, participação em reuniões e assembleias, entrega e retirada de 
documentos, que forem realizadas em Curitiba e região metropolitana, serão sem qualquer ônus à 
CONTRATANTE. 

 

1.4 OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Atualmente a CONTRANTE possui 53 empregados em seu quadro funcional, havendo uma estimativa 
de acréscimo para o ano de 2020 podendo chegar a 72 funcionários.                                                                                                                    

  

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas do Serviço 
Social Autônomo PALCOPARANÁ, para perfeita e regular apuração contábil/tributária, em conformidade 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade, legislações tributárias, previdenciária e devida prestação 
de contas, em observância a legislação federal, estadual, municipal, CPC, Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, Controladoria Geral do Estado do Paraná, Secretária da Fazenda do Estado do Paraná. 

 

3 PESQUISA DE PREÇOS 

A pesquisa de preço realizada pelo PALCOPARANÁ, conforme art. 9º, III do Decreto 4993/16, apontou 
preço médio global para o contrato de R$ 94.042,11 (noventa e quatro mil, quarenta e dois reais e onze 
centavos), conforme abaixo apurado: 

 

Empresa Valor Mensal Valor Global 

Empresa 1 R$ 9.862,72 R$ 118.352,64 

Empresa 2 R$ 8.591,67 R$ 103.100,00 

Empresa 3 R$ 4.500,00 R$ 54.000,00 

Empresa 4 R$ 5.900,00 R$ 70.800,00 

Empresa 5 R$ 11.400,00 R$ 136.800,00 

Empresa 6 R$ 6.766,67 R$ 81.200,00 

Média R$ 7.836,84 R$ 94.042,11 

 

4 PARCELAMENTO DO OBJETO 

Em razão da natureza do serviço e que sua prestação é de forma continuada, não será permitido o 
parcelamento do objeto. 

181
41

Inserido ao protocolo 16.017.679-2 por: Jonas dos Santos Nascimento em: 11/11/2019 16:18. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Jonas
dos Santos Nascimento em 11/11/2019 16:18. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
dfe4315df9e65a79835067d22905b004



 
 

Protocolo n°                       Pregão Eletrônico n°                          – EDITAL  (página 15 de 36) 

 

5 SUSTENTABILIDADE 

A licitante e o PALCOPARANA deverão optar, sempre que possível, pela remessa eletrônica de 
documentos, com a finalidade de evitar desperdício de papel. 

  

6 CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COMUNS 

O objeto dessa licitação é classificado como serviço comum, pois possui especificação usual de 
mercado e padrão de qualidade definidas em edital, conforme estabelece o art. 45, da Lei Estadual n.º 
15.608/2007. 

 

7 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE 

7.1 São obrigações do Contratado: 

7.1.1 Executar os serviços conforme especificações do termo de referência e de sua proposta, com o 
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do Contrato; 

7.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

7.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante 
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 

7.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.1.5 Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços para o Contratante, devendo os 
profissionais de contabilidade ter registro no respectivo órgão de classe; 

7.1.6 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
Contratante; 

7.1.7 Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede do Contratante 
quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

7.1.8 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que 
não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com esta instituição; 

7.1.9 Arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, como locação de veículos, 
combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios, dentre outras; 

7.1.10 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou 
orientações, as quais se obriga a atender prontamente; 

7.1.11 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a 
ser firmado; 

7.1.12 Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre 
dentro dos prazos estabelecidos; 

7.1.13 Quando solicitado, assessorar o departamento financeiro da instituição em suas ações; 

7.1.14 Havendo surgimento de novas obrigações, contábeis, fiscais, previdenciárias ou outras que não 
estejam contempladas neste Termo de Referência, fica o CONTRATADA responsável por informar a 
CONTRATANTE em tempo hábil sobre procedimentos a serem cumpridos, e prestar assessoria para 
que seja atendida tal obrigação; 

7.1.15 Se solicitado pela CONTRATANTE, enviar demonstrativos, livros contábeis e/ou demais 
documentos devidamente registrados, mesmo que não haja obrigação legal para registro; 

7.1.16 Apresentar relatórios mensais sobre as atividades realizadas, constantes neste termo de 
referência, a fim de embasar o atesto dos serviços pela CONTRATANTE; 
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7.1.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

7.1.18 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato; 

7.1.20 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Referência, nos termos do artigo 
21 da Lei Estadual n° 15.608/2007; 

7.1.21 Quando o projeto referir-se à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a 
cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação 
pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer 
natureza e aplicação da obra; 

7.1.22 Garantir ao Contratante: 

a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 
forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 
produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles 
produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
expressa do Contratante; 

7.1.23 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

 

7.2 São obrigações do Contratante: 

7.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

7.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido provisoriamente, 
com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

7.2.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua correção; 

7.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou de 
servidores especialmente designados, a quem caberá subsidiar o gestor para atesto das faturas 
apresentadas; 

7.2.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente à prestação do serviço, no prazo e 
forma estabelecidos neste edital e seus anexos; 

7.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pelo Contratado, no que couber; 

7.2.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado. 

 

8 FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão feitos mediante boleto bancário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da 
apresentação da nota fiscal atestada, e da comprovação de regularidade com os Fiscos Federal, 
Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e 
Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do 
Termo de Referência. 

8.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como 
enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação do 
serviço ou no cumprimento de obrigações contratuais. 
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8.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

 

I = (TX) 

 

 

I = (6/100) 

     365 

 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

8.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de 
tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos. 

8.5 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente 
prestados.  

 

9 REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Os requisitos de habilitação são aqueles previstos nos Documentos de Habilitação (Anexo II do Edital). 

 

10 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

10.1 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação 
do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e 

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

10.2 A alteração subjetiva a que se refere o item 10.1 deverá ser formalizada por Termo Aditivo ao 
Contrato. 

 

11 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

11.1 Quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, 
os serviços poderão ser corrigidos ou refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, às 
custas do Contratado, e no caso de não serem atendidas as determinações deverão ser rejeitados. 

11.1.1 Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as correções. 

11.2 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 08 (oito) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, 
com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

11.3 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

11.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratado pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
12 SUBCONTRATAÇÃO 
Não será permitida a subcontratação do objeto do presente. 

184
41

Inserido ao protocolo 16.017.679-2 por: Jonas dos Santos Nascimento em: 11/11/2019 16:18. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Jonas
dos Santos Nascimento em 11/11/2019 16:18. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
dfe4315df9e65a79835067d22905b004



 
 

Protocolo n°                       Pregão Eletrônico n°                          – EDITAL  (página 18 de 36) 

 
13 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Conforme disposições do item 11 das Condições Gerais do Pregão e Anexo VI. 

 

14 DECRETO ESTADUAL N.º 4.993/2016 

Os servidores que subscrevem este Termo de Referência atestam que observaram integralmente a 
regulamentação estabelecida pelo Decreto Estadual n.º 4.993/2016 e as orientações constantes da 
Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná. 
 

Curitiba, XX de XXXXXXXXXX de 2019. 
 
 

(Nome do servidor) 

(cargo) 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 
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ANEXO II 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
i) registro comercial, no caso de empresa individual; 
ii) 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 documento de eleição de 
seus administradores. 
a) A comprovação do Ato Constitutivo em vigor poderá ser feita mediante apresentação do Contrato 
Social, ou do Estatuto, acompanhado de todas as alterações posteriores, se houver, ou pelo Contrato 
Consolidado acompanhado das alterações posteriores, se houver ou, ainda, pela Certidão Simplificada 
da Junta Comercial. 
iii) As Microempresas ou Pequeno Porte deverão anexar: 
a) A declaração de que a Licitante se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, não se incluindo nas situações de que trata o artigo 3º, paragrafo 4º, da Lei Complementar 
federal nº 123/2006 e suas alterações. 
b) A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios instituídos à Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte caracteriza crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo de 
enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitará a pessoa jurídica à sanções de 
impedimento de participar de licitações e de ser contratada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública pelo prazo de até cinco anos. 
c) Certidão Simplificada da Junta Comercial, somente para a Licitante arrematante que pretenda gozar 
dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, emitida até no máximo 60 
(sessenta) dias antes da data prevista para abertura da Licitação. 

1.2.3 Empresas que não se enquadram na definição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
ou ainda, que não desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, estão dispensadas de apresentar o documento 
descrito no item acima. A não comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte implica na participação no pleito sem os benefícios da Lei Complementar 123/2006 e suas 
alterações. 

 

2 DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

2.1 - Apresentar os documentos a seguir, em plena validade na data de abertura da licitação: 
a) prova de regularidade para com a fazenda federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
b) prova de regularidade para com a fazenda estadual ou do Distrito Federal, mediante apresentação 
Certidão Negativa de Débitos com os Tributos e Contribuições Estaduais ou do Distrito Federal do 
domicílio da licitante; 
c) prova de regularidade para com a fazenda municipal, mediante apresentação Certidão Negativa de 
Débitos com os Tributos e Contribuições Municipais (exceto Imobiliários) do domicílio da licitante; 
d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) expedido pela Caixa Econômica Federal; 
e) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ou prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF da licitante; 
f) prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas, na forma da Lei Federal nº 12.440/11. 
2.3 Critérios de saneamento de falhas para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
2.3.1 Atendendo ao disposto no artigo 43, paragrafo 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e 
suas alterações, no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte apresentar para 
comprovação de sua regularidade fiscal documento com restrição, será assegurado prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para regularização, contados a partir da notificação da Licitante. 
2.3.2 Nos demais casos passíveis de saneamento de falhas serão considerados os prazos descritos no 
subitem anterior 
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2.3.3 A não regularização da documentação no prazo acima, implicará decadência de direito de 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº 15.608./2007, sendo facultado ao 
Órgão Licitante convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 

3 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

i) cópia do 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 encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

ii) para pessoa jurídica, certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da empresa; para pessoa física, certidão negativa de execução patrimonial expedida pelo distribuidor de 
seu domicílio; 

iii) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

iv) a comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das 
fórmulas: 
 

           Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG =    ---------------------------------------------------------; 
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 
    Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 
Passivo Circulante 

 
v) As empresas deverão apresentar resultado superior ou igual a 1,0 no índice de Liquidez Geral (LG), 
no índice de Solvência Geral (SG) e no índice de Liquidez Corrente (LC). 
 
vi) As empresas DEVERÃO APRESENTAR OS ÍNDICES JÁ CALCULADOS, com assinatura do 
contador e do representante legal da empresa, que serão analisados com base no balanço 
apresentado. 
 
vii) Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, quando qualquer um dos de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC) for igual ou menor a 1,00; 
 

4 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

i) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado, que 
comprove(m) a prestação de serviços para Serviço Social Autônomo ou Terceiro Setor, em papel 
timbrado da empresa emissora, datado e assinado; 
a) No caso de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado, não serão considerados 
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. 

b) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da proponente empresas 
controladas ou controladoras e/ou que possuam sócios em comum com a proponente. 

ii) Comprovação do registro da licitante no CRC-PR; 

iii) Comprovação de possuir em seu quadro permanente profissional inscrito no CRC-PR, que será o 
responsável técnico pela execução dos serviços contratados, admitindo-se, parar fins de comprovação, 
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a respectiva Carteira de Trabalho, e, em se tratando de sócio, a última alteração contratual e ou certidão 
simplificada. 

 

5 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
DE MENORES, REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 26/2015 (Anexo V). 

 

6 COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso: 

i) Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além 
de Declaração escrita, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da 
condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando 
apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006, bem 
como o Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Resolução nº 1.418/2012, de 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, parágrafo único, 
do Decreto Estadual n.º 2.474/2015). 

ii) De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

a) A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela Administração sempre 
que requerida pelo licitante, salvo na hipótese de urgência da contratação, devidamente justificada.  

iii) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 150 da Lei Estadual n.° 
15.608/2007 e do art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/1993, sendo facultado ao órgão ou entidade 
responsável pelo processo licitatório convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
ou revogar a licitação. 

iv) Na hipótese do item 1.6.1, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 
que esta apresente alguma restrição.  

v) Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser supridas pela 
apresentação do respectivo documento atualizado. 

vi) Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a indicação do nome 
empresarial e o CNPJ da matriz, quando a licitante for a matriz, ou da filial, quando a licitante for a filial 
(salvo para os documentos que são emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for 
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial deverá constar da 
proposta. 
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ANEXO III 

MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 PREGÃO ELETRÔNICO N° xxx      Ano:  xxx                                              

 A - DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

Prestador de serviço :                                                                                                                                                                                             
CNPJ/CPF :                                                          Inscrição Estadual : 
Endereço :                                                                                                                                                                                                       
Bairro: 
CEP:                                                                                Cidade:              Estado: 
Telefone:                                                              Fax:                                                                e-mail: 
Banco:                                          Agência:                                       Conta-corrente: 

 

Constitui objeto desta licitação: Prestação de serviço de contabilidade para atender ao PALCOPARANA. 

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

1.1 SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL 

I. Escrituração e conciliações da contabilidade com responsabilidade técnica dos registros 
contábeis de acordo com legislação, normas e princípios vigentes; 

II. Cálculos dos tributos federais, estaduais, municipais e outros pertinentes a atividade; 

II. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente; 

IV. Assessoria e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou 
municipais aos colaboradores e administração; 

V. Escrituração dos registros fiscais de todos os livros contábeis, fiscais, obrigatórios perante a 
Receita Federal do Brasil, Estado, Município, Cartório ou quaisquer outros órgãos ou instituições que 
por força legal a CONTRATANTE esteja sujeita, bem como as obrigações que se fizerem necessárias 
conforme legislação vigente; 

VI. Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos fiscais e auditoria externa. 

VII. Reuniões presenciais para apresentação dos balancetes, demonstrações dos resultados e/ou 
demais demonstrações contábeis solicitadas pela CONTRATADA; 

VIII. Atender as solicitações do PALCOPARANÁ no que se refere a auditoria externa, Tribunal de 
Contas, Controladoria Geral do Estado e outros órgãos fiscalizadores de esfera federal, estadual e 
municipal, sempre que necessário, para esclarecimentos, apresentação de documentos e demais 
informações. 

IX. Assumir responsabilidade técnica sobre os serviços objeto desta proposta, perante o 
PALCOPARANÁ e órgãos de fiscalização, nas esferas federal, estadual e municipal. 

X. Apresentar e acompanhar em reunião Geral Ordinária e Extraordinária de Conselho de 
Administração e Fiscal a prestação de contas do PALCOPARANÁ, em conformidade com a legislação 
vigente. 

XI. Assumir responsabilidade pela elaboração da declaração de débitos e créditos tributários 
(DCTF), respeitando normas e efetuando a transmissão com até 15 dias antes do prazo estabelecido 
em legislação vigente; 

XII. Se, por força legal, for exigido da CONTRATADA, elaborar e transmitir arquivos referentes a 
EFD Contribuições, EFD Fiscal, respeitando prazos, normas e/ou legislação vigente; 
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XIII. Elaboração e transmissão da declaração anual da Escrituração Contábil Digital – ECD,  
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, respeitando normas e efetuando a transmissão com até 20 dias 
antes do prazo estabelecido em legislação vigente; 

XIV. Enviar, sempre que solicitado pelo PALCOPARANÁ, relatórios e análise contábil, através de 
documento formal, devidamente assinado (responsabilidade técnica), a fim de embasar as decisões da 
Diretoria Executiva da instituição. 

XV. Envio para a CONTRATADA as guias para recolhimento de tributos e demais documentos 
pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento. 

XVI. Envio mensal para a CONTRATADA dos balancetes contábeis, até o dia 07 (sete) do mês 
subsequente ao dos fatos geradores. 

 

1.2 DOS SERVIÇOS DE ROTINA TRABALHISTA 
I. Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego 
mantidas pela contratante. 

II. Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos, tais como admissões, cálculos 
de rescisão contratual, provisões de férias e 13º salário. 

III. Elaboração e processamento da Folha de Pagamento dos colaboradores, bem como das guias 
de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; 

IV.  Envio para a CONTRATADA, da folha de pagamento, guias para recolhimento de tributos e 
demais documentos pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento; 

V.  Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização.                                                                                                                        

 

1.3 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 
I. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Estadual de 
Informações, módulo de Captação Eletrônica de Dados – SEI-CED, em observância e respeito a layout, 
manuais, normas e/ou legislação vigente, comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou 
quaisquer outros meios, o envio com 03 dias uteis de antecedência ao prazo limite estipulado pela 
legislação vigente; 

II. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de 
Transferências - SIT, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

III. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de Atos 
de Pessoal - SIAP, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

IV. Elaboração/preenchimento de remessas dos dados para alimentar RMIP – Relação Mensal de 
Informação de Pagamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná em observância e respeito as 
normas e/ou legislação vigente; 

V. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente para entrega da Prestação 
de Contas Anual junto ao TCE, devidamente assinada até final de janeiro do ano subsequente, referente 
ao exercício anterior. 

 

Lote Descrição Prazo Valor Mensal Valor Anual 

Item 1 Serviço de Contabilidade Mensal 12 meses R$ XXXX,XX R$ XXXXX,XX 
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2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias. 
3. A vencedora é responsável pela qualidade do serviço contratado, inclusive, durante o período de 
garantia. 

3.1 O Contratado deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou dos materiais 
utilizados. 

4. Os preços cotados contemplam todos os custos diretos, indiretos e despesas que compõem a 
prestação de serviços, tais como despesas com motoboy, impostos, taxas e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no Contrato. 

5. Quando for o caso, os preços cotados contemplam o custo do fornecimento de materiais inerentes ao 
serviço e os demais relacionados ao objeto, conforme definido no Termo de Referência. 

6. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital. 

 

Local e data 
________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

OUTORGANTE: XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por 
XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX, CPF n.º XXXXXXXX, residente e 
domiciliado na Rua XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP 
XXXXXXXX. 

 

OUTORGADO: XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX, e do CPF nº 
XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado 
XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX. 

 

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais 
poderes, para em seu nome representá-lo no(a) Pregão Eletrônico nº XXXX/XXXX, podendo para tanto 
protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de prestação de serviços, 
interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal 
cumprimento deste mandato. 

 

Local e data 

 

 

_________________ 

OUTORGANTE 
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ANEXO V 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 
 

01 – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL E 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(para todos os licitantes) 
 

(timbre ou identificação do licitante) 

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXX, DECLARA, 
para os devidos fins, sob as penas da Lei: 

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

2º O PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO PREVISTAS 
NO EDITAL. 

3º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra 
direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal. 

4º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL n.º 26/2015 

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual nº 
26/2015, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações celebradas pela 
Administração Pública do Estado do Paraná. 

Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação 
ao descrito no art. 4º, inc. I e II, do referido Decreto. 

5º ENQUADRAMENTO ME OU EPP – LC 123/2006 

DECLARA que 

(   ) SE ENQUADRA 

(   ) NÃO SE ENQUADRA  

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos 
nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007. 

 

Local e data. 

 

________________________________ 

Nome e carimbo do representante legal 
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ANEXO V 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 
 

02 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 
 

(timbre ou identificação do licitante) 

Pregão Eletrônico nº XX/XXXX 

 

Declaro que a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXX estabelecida na cidade de XXXXX, Estado 
de XXXXX, no endereço XXXXX, telefone nº XXXX, por meio de seu representante legal XXXXX, 
portador do R.G nº XXXXX, expedido pela XXXXX, para fins de participação nessa licitação, tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total 
responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde 
serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais 
poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de 
material ou acréscimo dos preços.  

Por ser verdade, firmo o presente.  

XXXX [Local],XX de XXXX de XXXX. 

 

[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE DO LICITANTE – NOME DA EMPRESA]  
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ANEXO VI 

 
MINUTA PADRÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO 

 

CONTRATO N°XXXXXXXX 

CONTRATANTE: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PALCOPARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.298.788/0001-95, com sede na Rua XV de Novembro, 971, Centro, 
Curitiba, Paraná, Cep: 80.060-000, neste ato devidamente representado pelo sua Diretora Presidente, 
nomeada pelo Decreto 184/2019 em pleno exercício de seu mandato e funções, Nicole Barão Raffs de 
Medeiros, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. n°. 5.425.636-1 SSP/PR e CPF sob n°. 
020.621.669-66; 

 
CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX, 
neste ato representado por [NOME E QUALIFICAÇÃO], inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXXXXX, 
portador do RG n.º XXXXXXXX, expedido por XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, 
e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX. 

 

1 OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço mensal, contínuo e sem exclusividade, de 
contabilidade, Fiscal, Trabalhista e Previdenciária da empresa CONTRATANTE, conforme descrito no 
Termo de Referência. 

A Contratada aponta como responsável técnico o Sr(a). ,inscrito no CRC-PR XXXXX. 

 
2 FUNDAMENTO: 

Este contrato decorre do Pregão Eletrônico nº XXXXXXXX, objeto do processo administrativo n.º 
XXXXXXXX. 

 

3 PREÇO E VALOR DO CONTRATO: 

3.1 O Contratante pagará ao Contratado o valor mensal previstos em sua proposta, que é parte 
integrante deste contrato: 

3.2 O valor Global do contrato é de R$ XXXXXXXX (VALOR POR EXTENSO). 

3.3 No preço pactuado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto do 
contrato, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
da contratação, além dos materiais inerentes à prestação dos serviços contratados. 

 

4 REAJUSTE 

4.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal nº 
10.192/2001, utilizando-se do INPC. 

4.1.1 O reajuste deverá ser solicitado pelo Contratado mediante requerimento protocolado até trinta dias 
antes do fim de cada período de doze meses. 

4.2 O reajuste será concedido mediante apostilamento, conforme dispõe o art. 108, § 3º, inc. II da Lei 
Estadual n.º 15.608.2007. 

4.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do 
último reajuste. 

4.3.1 Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura. 

4.3.1.1 A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio. 

 

5 DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

195
41

Inserido ao protocolo 16.017.679-2 por: Jonas dos Santos Nascimento em: 11/11/2019 16:18. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Jonas
dos Santos Nascimento em 11/11/2019 16:18. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
dfe4315df9e65a79835067d22905b004



 
 

Protocolo n°                       Pregão Eletrônico n°                          – EDITAL  (página 29 de 36) 

5.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, 
conforme item 5.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no art. 72 do 
Decreto Estadual n.º 4.993/2016. 

5.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão 
designados, conforme o item 5.3 deste, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas nos art. 
73 e 74 do Decreto Estadual nº 4.993/2016. 

5.3 O responsável pela gestão do contrato será Nicole Lemanczyk, e a fiscalização por Jonas dos 
Santos Nascimento. 

5.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, 
o controle e a avaliação dos serviços prestados, bem como aplicará as penalidades, após o devido 
processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas. 
 
6 EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS: 

6.1 Os serviços serão prestados pelo Contratado como se na Contratante estivesse, na forma, nos 
prazos e de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência, que integra o 
presente contrato para todos os fins. 

6.2 Quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, os 
serviços poderão ser corrigidos ou refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, às 
custas do Contratado, e no caso de não serem atendidas as determinações deverão ser rejeitados. 

6.3 Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as correções. 

6.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 08 (oito) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, 
com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

6.4.1 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo. 

6.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratado pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

6.6 SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL: 

6.6.1 Escrituração e conciliações da contabilidade com responsabilidade técnica dos registros 
contábeis de acordo com legislação, normas e princípios vigentes; 
6.6.2 Cálculos dos tributos federais, estaduais, municipais e outros pertinentes a atividade; 
6.6.3 Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente; 
6.6.4 Assessoria e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou 
municipais aos colaboradores e administração; 
6.6.5 Escrituração dos registros fiscais de todos os livros contábeis, fiscais, obrigatórios perante a 
Receita Federal do Brasil, Estado, Município, Cartório ou quaisquer outros órgãos ou instituições que 
por força legal a CONTRATANTE esteja sujeita, bem como as obrigações que se fizerem necessárias 
conforme legislação vigente; 
6.6.6 Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos fiscais e auditoria externa; 
6.6.7 Reuniões presenciais para apresentação dos balancetes, demonstrações dos resultados e/ou 
demais demonstrações contábeis solicitadas pela CONTRATADA; 
6.6.8 Atender as solicitações do Palcoparaná no que se refere a auditoria externa, Tribunal de 
Contas, Controladoria Geral do Estado e outros órgãos fiscalizadores de esfera federal, estadual e 
municipal, sempre que necessário, para esclarecimentos, apresentação de documentos e demais 
informações; 
6.6.9 Assumir responsabilidade técnica sobre os serviços objeto desta proposta, perante o 
PALCOPARANÁ e órgãos de fiscalização, nas esferas federal, estadual e municipal; 
6.6.10 Apresentar e acompanhar em reunião Geral Ordinária e Extraordinária de Conselho de 
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Administração e Fiscal a prestação de contas do PALCOPARANÁ, em conformidade com a legislação 
vigente; 
6.6.11 Assumir responsabilidade pela elaboração da declaração de débitos e créditos tributários 
(DCTF), respeitando normas e efetuando a transmissão com até 15 dias antes do prazo estabelecido 
em legislação vigente; 
6.6.12 Se, por força legal, for exigido da CONTRATADA, elaborar e transmitir arquivos referentes a 
EFD Contribuições, EFD Fiscal, respeitando prazos, normas e/ou legislação vigente; 
6.6.13 Elaboração e transmissão da declaração anual da Escrituração Contábil Digital – ECD, 
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, respeitando normas e efetuando a transmissão com até 20 dias 
antes do prazo estabelecido em legislação vigente; 
6.6.14 Enviar, sempre que solicitado pelo PALCOPARANÁ, relatórios e análise contábil, através de 
documento formal, devidamente assinado (responsabilidade técnica), a fim de embasar as decisões da 
Diretoria Executiva da instituição; 
6.6.15 Envio para a CONTRATADA as guias para recolhimento de tributos e demais documentos 
pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento; 
6.6.16 Envio mensal para a CONTRATADA dos balancetes contábeis, até o dia 07 (sete) do mês 
subsequente ao dos fatos geradores. 
 

6.7 DOS SERVIÇOS DE ROTINA TRABALHISTA 

6.7.1 Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego 
mantidas pela contratante; 
6.7.2 Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos, tais como admissões, cálculos 
de rescisão contratual, provisões de férias e 13º salário; 
6.7.3 Elaboração e processamento da Folha de Pagamento dos colaboradores, bem como das guias 
de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; 
6.7.4 Envio para a CONTRATADA, da folha de pagamento, guias para recolhimento de tributos e 
demais documentos pertinentes com prazo máximo de três (03)dias antes do vencimento; 
6.7.5 Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização. 
 
6.8 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 
6.8.1 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao  Sistema Estadual de 
Informações, módulo de Captação Eletrônica de Dados  – SEI-CED, em observância e respeito a layout, 
manuais, normas e/ou legislação vigente, comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou 
quaisquer outros meios, o envio com 03 dias úteis de antecedência ao prazo limite estipulado pela 
legislação vigente; 
6.8.2 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de 
Transferências - SIT, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 
6.8.3 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de Atos 
de Pessoal - SIAP, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 
6.8.4 Elaboração/preenchimento de remessas dos dados para alimentar RMIP – Relação Mensal de 
Informação de Pagamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná em observância e respeito às 
normas e/ou legislação vigente; 
6.8.5 Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente para entrega da Prestação 
de Contas Anual junto ao TCE, devidamente assinada até final de janeiro do ano subsequente, referente 
ao exercício anterior. 

 

7 FONTE DE RECURSOS: 
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7.1 Os recursos para a execução do objeto do presente Contrato são originários de recursos próprios do 
PALCOPARANÁ advindos do Contrato de Gestão firmado entre o PALCOPARANÁ (denominação dada 
pela Lei nº 18.381, de 15/12/2014) e o Governo do Estado do Paraná, assinado em 05 de dezembro de 
2016. Para atendimento ao pagamento para este contrato contamos com a dotação orçamentária 
disponibilizada através do Orçamento do Projeto Atividade nº 05132.5132.13392154.448. 

 

8 VIGÊNCIA: 

8.1 O contrato terá vigência de XXXX (XXXX), contados de __/__/____ a __/__/____, podendo ser 
prorrogado por meio de Termo Aditivo, por um ou mais períodos, nos termos dos artigos 103, inc. II, e 
106, parágrafo único, da Lei nº 15.608/2007, desde que atendidos os seguintes requisitos, cuja 
observância deverá ser demonstrada no protocolado:  

a) os serviços devem ter sido prestados regularmente; 

b) a Administração deve manter interesse na realização do serviço; 

c) o valor do contrato deve permanecer economicamente vantajoso para a Administração;  

d) o Contratado deve manifestar expressamente interesse na prorrogação; 

e) devem ser mantidas as condições de habilitação; e, 

f) deve ser juntada a documentação orçamentária e financeira. 

 

9 FORMA DE PAGAMENTO 

9.1 Os pagamentos serão feitos por boleto bancário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da 
apresentação da nota fiscal atestada e da comprovação de regularidade com os Fiscos Federal, 
Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e 
Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do 
Termo de Referência. 

9.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como 
enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação do 
serviço ou no cumprimento de obrigações contratuais. 

9.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

 

I = (TX) 

 

 

I = (6/100) 

     365 

 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

9.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de 
tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos. 

9.5 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente 
prestados 

 

10 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

10.1 As partes obrigam-se a adotar todas as providências para a fiel execução deste contrato. 

198
41

Inserido ao protocolo 16.017.679-2 por: Jonas dos Santos Nascimento em: 11/11/2019 16:18. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Jonas
dos Santos Nascimento em 11/11/2019 16:18. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
dfe4315df9e65a79835067d22905b004



 
 

Protocolo n°                       Pregão Eletrônico n°                          – EDITAL  (página 32 de 36) 

 
10.2 O Contratado obriga-se especialmente a: 

10.2.1 São obrigações do Contratado: 

10.2.2 Executar os serviços conforme especificações do termo de referência e de sua proposta, com o 
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do Contrato; 

10.2.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.2.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante 
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 

10.2.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.2.6 Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços para o Contratante, devendo os 
profissionais de contabilidade ter registro no respectivo órgão de classe; 

10.2.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
Contratante; 

10.2.8 Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede do Contratante 
quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

10.2.9 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que 
não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com esta instituição; 

10.2.10 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

10.2.11 Arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, como locação de 
veículos, combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios, dentre outras; 

10.2.12 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou 
orientações, as quais se obriga a atender prontamente; 

10.2.13 Assessorar ainda sobre toda e qualquer alteração na legislação pertinente se houver durante a 
vigência do contrato, efetuando ajustes legais, adequações e ou adotando novos procedimentos 
contábeis, quando necessários; 

10.2.14 Atualização constante de planilhas eletrônicas tais como: Patrimônio, folha de pagamento e 
outras movimentações financeiras que possam ser solicitadas pela Contratante. 

10.2.15 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato 
a ser firmado; 

10.2.16 Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre 
dentro dos prazos estabelecidos; 

10.2.17 Quando solicitado, assessorar o departamento financeiro da instituição em suas ações; 

10.2.18 Havendo surgimento de novas obrigações, contábeis, fiscais, previdenciárias ou outras que não 
estejam contempladas neste Termo de Referência, fica o CONTRATADA responsável por informar a 
CONTRATANTE em tempo hábil sobre procedimentos a serem cumpridos, e prestar assessoria para 
que seja atendida tal obrigação; 

10.2.19 Se solicitado pela CONTRATANTE, enviar demonstrativos, livros contábeis e/ou demais 
documentos devidamente registrados, mesmo que não haja obrigação legal para registro; 

10.2.20 Apresentar relatórios mensais sobre as atividades realizadas, constantes neste termo de 
referência, a fim de embasar o atesto dos serviços pela CONTRATANTE; 
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10.2.21 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

10.2.22 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.2.23 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato; 

10.2.24 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Referência, nos termos do artigo 
21 da Lei Estadual n° 15.608/2007; 

10.2.25 Quando o projeto referir-se à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a 
cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação 
pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer 
natureza e aplicação da obra; 

10.2.26 Garantir ao Contratante: 

a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 
forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 
produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles 
produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
expressa do Contratante; 

10.2.27 O Contratado compromete-se a cumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente 
relacionada aos serviços contratados bem como os prazos abaixo estipulados: 

10.2.27.1 A entrega das guias de recolhimento dos tributos, contribuições e encargos trabalhistas a essa 
entidades far-se-á com antecedência de 03 (três) dias do vencimento da obrigação; 

10.2.27.2 A entrega da folha de pagamento e recibo de pagamento salarial far-se–á até o 26º dia do 
mês de referência; 

10.2.27.3 Recibos de férias e demais obrigações trabalhistas serão entregues dentro de 96 (noventa e 
seis) horas após o recebimento dos documentos; 

10.2.27.4 A entrega do balancete mensal ocorrerá até o dia 10 do 2º (segundo) mês subsequente ao 
período que se referir; 

10.2.27.5 A entrega do Balanço Anual ocorrerá até o último dia de janeiro do ano subsequente ao 
exercício fiscal a que se referir. 

10.2.27.6 A remessa de documentos entre os contratantes será feita sempre mediante protocolo. 

 

10.3 O Contratante obriga-se a: 

10.3.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato; 

10.3.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.3.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido provisoriamente, 
com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

10.3.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua correção; 

10.3.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou 
de servidores especialmente designados; 

10.3.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e 
forma estabelecidos neste Contrato; 

10.3.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pelo Contratado, no que couber; 

10.3.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado. 
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11 PENALIDADES: 

11.1 O contratado que incorra em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções administrativas: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos; 

e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

11.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao 
adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa. 

11.3 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou, será aplicada a quem: 

a) não mantiver sua proposta; 

b) apresentar declaração falsa; 

c) deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 

11.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou ou foi arrematante, será aplicada a quem: 

a) apresentar documento falso; 

b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente; 

c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s). 

11.5 Multa de mora diária de 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 11.6. 

11.6 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será 
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato. 

11.7 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que: 

a) abandonar a execução do contrato; 

b) incorrer em inexecução contratual. 

11.8 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem: 

a) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 

b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento; 

c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo; 

d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 

e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529/2011; 

g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei. 

11.9 O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem: 
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a) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital; 

b) deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses da cláusula 11.8; 

h) cometer fraude fiscal.  

11.10 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades 
previstas no item 11.1, alíneas “c”, “d” e “e”.  

11.11 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração 
ou da declaração de inidoneidade: 

a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova 
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 

b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no item anterior. 

11.12 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias: 

a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 

b) os danos resultantes da infração; 

c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e 
seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 

d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 
anterior; e, 

e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração. 

11.13 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de 
aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 
15.608/2007, da Lei Federal n.º 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.14 Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional 
ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se 
dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, 
pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014. 

11.15 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do Paraná (CFPR). 

11.16 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após 
instauração de regular processo administrativo. 

11.17 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser 
recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob 
pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do 
pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente. 

 

12 CASOS DE RESCISÃO: 

12.1 O presente instrumento poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do 
art. 129 da Lei Estadual n.º 15.608/2007; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento 
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 
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12.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção 
à outra, por escrito. 

12.3 Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado. 

12.4 O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de 
rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato. 

 

13 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

13.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art. 112 da Lei Estadual 
n.º 15.608/2007. 

13.1.1 O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do contrato. 

13.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou 
incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e 

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

13.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato. 

13.4 Não será admitida a subcontratação do serviço. 

 

14 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o edital da licitação e seus anexos e a proposta 
apresentada pelo Contratado durante a licitação. 

14.2 Este contrato é regido pela Lei Estadual n.º 14.608/2007, pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais leis estaduais e federais sobre contratos 
administrativos, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato. 

14.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná. 

14.4 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca 
da Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
Local e data 

 

 

CONTRATANTE     CONTRATADO 

 

 

Testemunhas 

 

1 – Nome: 

 

2 – Nome: 
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PALCOPARANA
PALCOPR/ADIAF - ASSESSORIA DIAF

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
11/11/2019 16:33Data:

DESPACHO

Em atenção ao solicitado, esta Assessoria realizou os ajustes necessários,
afim de se adequar ao disposto no Decreto 2575/2019, que dispõe sobre prazos a
serem  cumpridos  em  relação  a  obrigações  contábeis  assessorias  a  serem
enviadas ao Estado do Paraná.

Atenciosamente
Jonas dos Santos Nascimento
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PALCOPARANA
PALCOPR/ADIAF - ASSESSORIA DIAF

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
05/12/2019 15:02Data:

DESPACHO

À ASSESSORIA - DIAFI

Consoante solicitado pelo Pregoeiro, informo a inserção da licitação no
sistema licitações-e.

Para finalização do edital, sejam adicionadas as seguintes informações:

ID: 797272
Abertura Propostas: 15/01/2020 09h00
Início Disputa: 15/01/2020 09h30

Tendo  em vista  que  já  se  passou  o  prazo  previsto  no  art.  9º,  §5º  do
Decreto Estadual 4993/16 para a pesquisa de preços, deve esta ser atualizada, e
por consequência, havendo alteração na pesquisa, seja o novo valor apurado
alterado no edital.

De igual forma, seja anexada ao processo a nova portaria que designou a
CPL do CCTG.

Após, solicito que retorne a minuta do edital, para inserção no sistema.

Atenciosamente,
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André Luís Diener
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PALCOPARANA
PALCOPR/ADIAF - ASSESSORIA DIAF

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
09/12/2019 10:35Data:

DESPACHO

Atendendo ao solicitado, esta assessoria informa que:

Em contato  com os  escritórios  contábeis  anteriormente  consultados,
requisitamos  novas  propostas  orçamentárias.  Sendo  que,  dos  09  (nove)
escritórios consultados se obteve o resultado abaixo:

    •  04 Ratificaram a proposta anterior, informando não ter alterações no
orçamento anteriormente enviado;

    •  01 Declinou, informando não mais ter interesse em participar do
processo licitatório;

    •  04 Não retornaram o contato feito.

Desde modo seguem anexos:

    •   e-mails  referentes  as  novas  consultas  feitas,  das  quais  se  tem
resposta;

    •  Portaria que designou a CPL do CCTG;
    •  Edital.

Atenciosamente
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Jonas dos Santos Nascimento
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Assunto RES: Re: RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

De RODRIGO SILVA <rodrigofiscal95@gmail.com>

Para jonas@palcoparana.org <jonas@palcoparana.org>

Cópia rodrigo@jfolador.com.br <rodrigo@jfolador.com.br>,
secretaria@jfolador.com.br <secretaria@jfolador.com.br>

Data 2019-11-29 12:44

Prezado Jonas, bom dia!

O valor permanece o mesmo.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Atenciosamente,

Rodrigo J. Silva

Fone: (41) 98809-8686

De: jonas@palcoparana.org
Enviado:quinta-feira, 28 de novembro de 2019 17:50
Para: RODRIGO SILVA
Cc:rodrigo@jfolador.com.br; secretaria@jfolador.com.br
Assunto: Re: RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

Prezado Rodrigo, boa tarde.

Em função do tempo decorrido em relação a tomada de preços que
anteriormente fizemos e a data atual, solicitamos que nos envie nova
proposta. Em não exis ndo alteração por gen leza nos confirmar nesse
e-mail.

A ,
Jonas
Palcoparana.

Em 2019-08-14 18:08, RODRIGO SILVA escreveu:
> Prezado Jonas, boa tarde!
>
> Tendo em vista a abertura da proposta para contratação de um
> escritório de contabilidade para prestação de serviços contábeis,
> possuímos interesse em par cipar do pregão, visto que nosso
> escritório atende as condições estabelecidas.
>
> Segue em anexo nossa carta proposta para vossa apreciação, desde já
> nos colocamos a disposição para sanar quaisquer dúvidas.

Roundcube Webmail :: RES: Re: RES: Orçamento Contabilidade - Pal... https://webmail.palcoparana.org/cpsess2918546212/3rdparty/roundcub...

1 of 3 29/11/2019 10:02
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>
> Atenciosamente,
>
> Rodrigo J. Silva
>
> Fone: (41) 98809-8686
>
> DE: RODRIGO SILVA
> ENVIADO:terça-feira, 13 de agosto de 2019 17:05
> PARA: jonas@palcoparana.org; rodrigo@jfolador.com.br
> ASSUNTO: RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana
>
> Prezado Jonas, boa tarde!
>
> Recebido, estaremos encaminhando a proposta o mais breve possível.
>
> Agradeço a oportunidade.
>
> Atenciosamente,
>
> Rodrigo J. Silva
>
> Fone: (41) 98809-8686
>
> DE: jonas@palcoparana.org
> ENVIADO:terça-feira, 13 de agosto de 2019 09:46
> PARA: rodrigo@jfolador.com.br
> CC:rodrigofiscal95@gmail.com
> ASSUNTO: Fwd: Orçamento Contabilidade - PalcoParana
>
> Prezados, bom dia.
>
> Visando a contratação de serviços especializado em contabilidade
> para o
>
> Serviço Social Autônomo PalcoParana, estamos enviamos anexo termo de
>
>
> referencia, afim de consulta-los a respeito de proposta orçamentária
>
>
> para desenvolver os serviços discriminados neste termo.
>
> A
>
> Jonas
>
> PalcoParana
>
> Telefone (41) 3304-7955
>
>  [1]
>
> Livre de vírus. www.avg.com [1].
>
>
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>
> Links:
> ------
> [1]
> h p://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&amp;utm_source=link&amp;utm_campaign=sig-
email&amp;utm_content=emailclient
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Assunto RES: ENC: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

De kenia | Aecompany <kenia@aecompany.com.br>

Para <jonas@palcoparana.org>

Cópia <administrativo@palcoparana.org>, 'Andreisi | AECompany'
<andreisi@aecompany.com.br>

Data 2019-11-29 11:26

Prioridade Mais alta

Bom dia,

No momento não estamos atendendo a demanda de setor público, pois exige disponibilidade,
qualificação especifica.

Agradecemos o contato.

Kenia Spinelli

"Comunicamos que estaremos em férias coletivas durante o período de 19/12/2019 a 03/01/2020.
Retornaremos ao expediente normal a partir do dia 06/01/2020."
"Due festive seasons we´ll be out of office from 19/12/19 to 03/01/20. We´ll return on
January 6th"

Kenia Spinelli
kenia@aecompany.com.br
+55 (41) 3232 - 1494
+55 (11) 2373 - 6267
www.aecompany.com.br

-----Mensagem original-----
De: jonas@palcoparana.org <jonas@palcoparana.org>
Enviada em: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 09:41
Para: kenia | Aecompany <kenia@aecompany.com.br>
Cc: administrativo@palcoparana.org; 'Andreisi | AECompany' <andreisi@aecompany.com.br>
Assunto: Re: ENC: Orçamento Contabilidade - PalcoParana
Prioridade: Alta

Prezada Kenia, bom dia.

Em função do tempo decorrido em relação a tomada de preços que anteriormente fizemos e a data
atual, solicitamos que nos envie nova proposta. Em não existindo alteração por gentileza nos
confirmar nesse e-mail.

Att,
Jonas
Palcoparana

Em 2019-08-12 22:37, kenia | Aecompany escreveu:
Boa noite Jonas,

Conforme solicitação, estamos encaminhando proposta para análise.

Kenia Spinelli
kenia@aecompany.com.br
+55 (41) 3232 - 1494
+55 (11) 2373 - 6267
www.aecompany.com.br
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-----Mensagem original-----
De: jonas@palcoparana.org <jonas@palcoparana.org> Enviada em:
segunda-feira, 12 de agosto de 2019 16:18
Para: andreisi@aecompany.com.br
Cc: administrativo@palcoparana.org
Assunto: Fwd: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

Prezados, boa tarde.

Visando a contratação de serviços especializado em contabilidade para
o Serviço Social Autônomo PalcoParana, estamos enviamos anexo termo de
referencia, afim de consulta-los a respeito de proposta orçamentária
para desenvolver os serviços discriminados neste termo.

Att
Jonas

PalcoParana
Telefone (41) 3304-7955
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Assunto RES: RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

De José Eurides <joseeurides@planningcontadores.com.br>

Para <jonas@palcoparana.org>

Cópia <planning@planningcontadores.com.br>,
<administrativo@palcoparana.org>

Data 2019-11-29 11:43

Jonas, bom dia.

Não há alteração na proposta encaminhada anteriormente.

José Eurides Borges Filho
Contador
Fone +55 (41) 3359-7300
Celular (41) 98854-6204
       Rua Deputado Carneiro de Campos,432 Bairro Hugo Lange
       Curitiba – Paraná CEP 80.040-320 www.planningcontadores.com.br

-----Mensagem original-----
De: jonas@palcoparana.org <jonas@palcoparana.org>
Enviada em: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 09:44
Para: José Eurides <joseeurides@planningcontadores.com.br>
Cc: planning@planningcontadores.com.br; administrativo@palcoparana.org
Assunto: Re: RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

Prezado Sr José, bom dia.

Em função do tempo decorrido em relação a tomada de preços que anteriormente fizemos e a data
atual, solicitamos que nos envie nova proposta. Em não existindo alteração por gentileza nos
confirmar nesse e-mail.

Att,
Jonas
Palcoparana

Em 2019-08-26 17:27, José Eurides escreveu:
Jonas,  boa tarde.

Conforme solicitação e condições no termo de referência, encaminhamos
anexada, proposta de prestação de serviços profissionais de
contabilidade para PALCOPARANÁ, a partir de março de 2020.

A Disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

José Eurides Borges Filho
Contador
Fone +55 (41) 3359-7300
Celular (41) 98854-6204
Rua Deputado Carneiro de Campos,432 Bairro Hugo Lange Curitiba –
Paraná CEP 80.040-320 www.planningcontadores.com.br

-----Mensagem original-----
De: jonas@palcoparana.org <jonas@palcoparana.org> Enviada em:
segunda-feira, 12 de agosto de 2019 16:47
Para: planning@planningcontadores.com.br
Cc: administrativo@palcoparana.org
Assunto: Fwd: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

Prezados, boa tarde.
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Visando a contratação de serviços especializado em contabilidade para
o Serviço Social Autônomo PalcoParana, estamos enviamos anexo termo de
referencia, afim de consulta-los a respeito de proposta orçamentária
para desenvolver os serviços discriminados neste termo.

Att
Jonas

PalcoParana
Telefone (41) 3304-7955
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Assunto Re: RES: RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

De Roney Brugnerotto <roney@brugnerottocontadores.com.br>

Para jonas@palcoparana.org <jonas@palcoparana.org>

Cópia Nicole Lemanczyk <administrativo@palcoparana.org>

Data 2019-11-29 10:30

Sem alteração 

Atenciosamente;
Roney Cezar Brugnerotto
CRC – 054.706-O/5
Diretor Geral
e-mail: roney@brugnerottocontadores.com.br
Fone (41) 8498-0700 / 3225-5698 / 3323-6283
BRUGNEROTTO CONTADORES ASSOCIADOS

De: jonas@palcoparana.org
Enviado: sexta-feira, novembro 29, 2019 9:45 AM
Para: Roney Brugnero o
Cc: Nicole Lemanczyk
Assunto: Re: RES: RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana

Prezado Sr Roney, bom dia.

Em função do tempo decorrido em relação a tomada de preços que
anteriormente fizemos e a data atual, solicitamos que nos envie nova
proposta. Em não existindo alteração por gentileza nos confirmar nesse
e-mail.

Att,
Jonas
Palcoparana

Em 2019-08-20 14:25, Roney Brugnerotto escreveu:
> Opa perdão.
>
> Segue anexo
>
> Atenciosamente;
>
> RONEY CEZAR BRUGNEROTTO
>
> CRC – 054.706-O/5
>
> Sócio Administrador
>
> e-mail: roney@brugnerottocontadores.com.br
>
> Fone (41) 8498-0700 / 3225-5698 / 3323-6283
>
> .
>
> DE: Nicole Lemanczyk [mailto:administrativo@palcoparana.org]
> ENVIADA EM: terça-feira, 20 de agosto de 2019 10:16
> PARA: Roney Brugnerotto
> CC: jonas@palcoparana.org
> ASSUNTO: Re: RES: Orçamento Contabilidade - PalcoParana
>
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> Ola Roney
>
> Muito obrigada pelo pronto atendimento, no entanto o anexo não esta
> abrindo.
>
> Pode me repassar?
>
> Atenciosamente
>
> Nicole Lemanczyk
>
> Em 2019-08-20 10:05, Roney Brugnerotto escreveu:
>
>> Bom dia Jonas
>>
>> Conforme solicitado, segue nossa proposta de prestação de
>> serviços contábeis.
>>
>> Atenciosamente;
>>
>> Roney Cezar Brugnerotto
>> CRC – 054.706-O/5
>> Sócio Administrador
>> e-mail: roney@brugnerottocontadores.com.br
>> Fone (41) 8498-0700 / 3225-5698 / 3323-6283
>>
>> .
>>
>> -----Mensagem original-----
>> De: jonas@palcoparana.org [mailto:jonas@palcoparana.org]
>> Enviada em: segunda-feira, 12 de agosto de 2019 16:12
>> Para: Roney Brugnerotto
>> Cc: administrativo@palcoparana.org
>> Assunto: Orçamento Contabilidade - PalcoParana
>>
>> Prezados, boa tarde.
>>
>> Visando a contratação de serviços especializado em contabilidade
>> para o Serviço Social Autônomo PalcoParana, estamos enviamos anexo
>> termo de referencia, afim de consulta-los a respeito de proposta
>> orçamentária para desenvolver os serviços discriminados neste
>> termo.
>>
>> Att
>> Jonas
>>
>> PalcoParana
>
> --
>
> NICOLE LEMANCZYK
>
> DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
>
> RUA XV DE NOVEMBRO, 971 - CENTRO - 80060000 - CURITIBA - PR
>
> 41 33047955
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Assunto Re: Proposta Serviços Contábeis - PalcoParana

De Junior - Intercon <junior@interconassessoriacontabil.com.br>

Para <jonas@palcoparana.org>

Data 2019-11-29 10:09

Bom dia Jonas.

Mantenho a proposta anteriormente enviada.

Fico à disposição para eventuais dúvidas.

---

Ats, 

Em 28/11/2019 17:51, jonas@palcoparana.org escreveu:

Prezado Junior, boa tarde.

Em função do tempo decorrido em relação a tomada de preços que anteriormente fizemos e a data atual,
solicitamos que nos envie nova proposta. Em não existindo alteração por gentileza nos confirmar nesse
e-mail.

Att,
Jonas
Palcoparana.

Em 2019-08-30 19:00, Junior - Intercon escreveu:
Boa tarde Jonas.

Segue anexo proposta de prestação de serviços.

Fico à disposição para eventuais dúvidas.

Ats,

---

  Jivanildo Junior da Cruz

  Contador | Intercon - Assessoria Contábil

           Telefone:  41 3082-4692 [1]

           Celular:  41 98797-7660 [2]

           Site:  www.interconassessoriacontabil.com.br [3]

           Email:  junior@interconassessoriacontabil.com.br

Em 29/08/2019 10:50, jonas@palcoparana.org escreveu:

Prezados, bom dia.
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Visando a contratação de serviços especializado em contabilidade
para o Serviço Social Autônomo PalcoParana, estamos enviamos anexo
termo de referencia, afim de consulta-los a respeito de proposta
orçamentária para desenvolver os serviços discriminados neste
termo.

Att
Jonas
PalcoParana

Links:
------
[1] tel:413082-4692
[2] tel:4198797-7660
[3] http://www.interconassessoriacontabil.com.br/
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116088/2019

Universidade Estadual do Paraná 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR/REITORIA
O Reitor da UNESPAR, no uso de suas atribuições legais, torna público a seguinte 
PORTARIA:
Portaria nº 1147/2019 de 22/11/2019.Art. 1º - Conceder a prorrogação da Dis-
posição Funcional ao servidor Nildo José Lubke, RG nº 1.997.431-6/PR, no cargo 
de Professor de Ensino Superior, na classe de Professor Adjunto D, lotado na UN-
ESPAR - Campus de Curitiba I para a Agência de Fomento do Paraná, sem ônus 
para o órgão de origem, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.
Antonio Carlos Aleixo - Reitor

115828/2019

Universidade Estadual
do Centro-Oeste 

O  REITOR  DA UNIVERSIDADE  ESTADUAL DO CENTRO-OESTE,

UNICENTRO, no  uso  de suas  atribuições  legais,  torna  público  a  seguinte

PORTARIA:

1.049-GR, de 25-11-2019:  Constitui Comissão de Sindicância formada pelos

membros a seguir  designados  para,  sob a presidência do primeiro,  apurar  o

contido no Protocolo nº 16.223.028-0, de 20 de novembro de 2019, no que se

refere  indícios de irregularidade de informações cadastrais na candidatura ao

edital  institucional  de  iniciação  científica,  de  docente  do  Departamento  de

Letras,  Campus Santa Cruz:  Prof.  Aurélio  Bona Júnior,  RG nº  7.365.199-9;

Profª Maria Paula Costa, RG nº 9.862.327-2; Prof. Marciano Adilio Spica, RG

nº  1073239772  RS.  A Comissão  é  assessorada  por  Luciana  Ribas  Martins

Hauagge, RG nº 7.286.616-9, da Procuradoria Jurídica da UNICENTRO. 

Gabinete do Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

Prof. Dr. Osmar Ambrosio de Souza,

Reitor.
116104/2019

 

 
5480 - 21/11/2019 - EDSON LUIS MOURO - (PCU/DS) - RG 34823596/PR  
Determinar a progressão de duas referências salariais por titulação, nos termos 
do Artigo 10 da Lei Estadual No. 17.382/2012, em virtude da conclusão de 40 
(quarenta) horas de cursos de atualização, passando da Ref. '09' para a Ref. '11' 
da mesma Classe, a partir de 07/11/2019. 
5481 - 21/11/2019 - EDNA YUKIMI ITAKUSSU RUIZ - (HU/DC) - RG 
50021939/PR - Determinar a progressão de duas referências salariais por 
titulação, nos termos do Artigo 10 da Lei Estadual No. 17.382/2012, em virtude 
da conclusão de 160 (cento e sessenta) horas de cursos de atualização, passando 
da Ref. '02' para a Ref. '04' da mesma Classe, a partir de 24/08/2019. 
5482 - 21/11/2019 - CRISTIANE GOLIAS GONÇALVES - (HU/DC) - RG 
70134853/PR - Determinar a progressão de duas referências salariais por 
titulação, nos termos do Artigo 10 da Lei Estadual No. 17.382/2012, em virtude 
da conclusão de 160 (cento e sessenta) horas de cursos de atualização, passando 
da Ref. '02' para a Ref. '04' da mesma Classe, a partir de 25/08/2019. 
5483 - 21/11/2019 - CLAUDINEI ALEXANDRE DA ROSA - (HU/DE) - RG 
76301557/PR - Determinar a progressão de duas referências salariais por 
titulação, nos termos do Artigo 10 da Lei Estadual No. 17.382/2012, em virtude 
da conclusão de 80 (oitenta) horas de cursos de atualização, passando da Ref. 
'05' para a Ref. '07' da mesma Classe, a partir de 09/10/2019. 
5484 - 21/11/2019 - BRUNO MUNIZ DOS SANTOS - (CCB) - RG 
100408040/PR - Determinar a progressão de duas referências salariais por 
titulação, nos termos do Artigo 10 da Lei Estadual No. 17.382/2012, em virtude 
da conclusão de 80 (oitenta) horas de cursos de atualização, passando da Ref. 
'05' para a Ref. '07' da mesma Classe, a partir de 30/11/2019. 
5485 - 21/11/2019 - BELMIRA FERREIRA DE SOUZA MOITEIRO  
(SEBEC) - RG 35326260/PR - Determinar a progressão de duas referências 
salariais por titulação, nos termos do Artigo 10 da Lei Estadual No. 
17.382/2012, em virtude da conclusão de 80 (oitenta) horas de cursos de 
atualização, passando da Ref. '09' para a Ref. '11' da mesma Classe, a partir de 
06/11/2019. 
5486 - 21/11/2019 - ANGELA AYUMI HOSHINO - (HU/DC) - RG 
110064594/PR - Determinar a progressão de duas referências salariais por 
titulação, nos termos do Artigo 10 da Lei Estadual No. 17.382/2012, em virtude 
da conclusão de 160 (cento e sessenta) horas de cursos de atualização, passando 
da Ref. '02' para a Ref. '04' da mesma Classe, a partir de 21/07/2019. 
5487 - 21/11/2019 - ANA MARIA MOLINA - (CAPL) - RG 0001597137/PR  
Determinar a progressão de uma referência salarial por titulação, nos termos do 
Artigo 10 da Lei Estadual No. 17.382/2012, em virtude da conclusão de 80 
(oitenta) horas de cursos de atualização, passando da Ref. '01' para a Ref. '02' da 
mesma Classe, a partir de 26/10/2019. 
5488 - 21/11/2019 - ANA LUIZA MEZZAROBA - (HU/DC) - RG 
87632172/PR - Determinar a progressão de duas referências salariais por 
titulação, nos termos do Artigo 10 da Lei Estadual No. 17.382/2012, em virtude 
da conclusão de 160 (cento e sessenta) horas de cursos de atualização, passando 
da Ref. '02' para a Ref. '04' da mesma Classe, a partir de 26/08/2019. 
5489 - 21/11/2019 - ANA CRISTINA NADER COSTA CARVALHO - (COPS)  
RG 30911709/PR - Determinar a progressão de duas referências salariais por 
titulação, nos termos do Artigo 10 da Lei Estadual No. 17.382/2012, em virtude 
da conclusão de 160 (cento e sessenta) horas de cursos de atualização, passando 
da Ref. '02' para a Ref. '04' da mesma Classe, a partir de 30/11/2019. 
5490 - 21/11/2019 - ALEXANDRE SANCHES LARANJEIRA - (HU/DC) - 
RG 5073836487/RS - Determinar a progressão de duas referências salariais por 
titulação, nos termos do Artigo 10 da Lei Estadual No. 17.382/2012, em virtude 
da conclusão de 160 (cento e sessenta) horas de cursos de atualização, passando 
da Ref. '02' para a Ref. '04' da mesma Classe, a partir de 21/06/2019. 
5491 - 21/11/2019 - ALCI RODRIGUES PEREIRA - (HU/DC) - RG 
54730403/PR - Determinar a progressão de duas referências salariais por 
titulação, nos termos do Artigo 10 da Lei Estadual No. 17.382/2012, em virtude 
da conclusão de 40 (quarenta) horas de cursos de atualização, passando da Ref. 
'08' para a Ref. '10' da mesma Classe, a partir de 25/10/2019. 

Itamar André Rodrigues do Nascimento 
Pró-Reitor de Recursos Humano 

 

Universidade Estadual
do Oeste do Paraná 

 
UNIOESTE/Campus de Toledo  

PORTARIA Nº 050/2019-CCSA: Autorizar o afastamento para o exterior, 
pelo período de 28 de novembro a 09 de dezembro de 2019, da Professora 
Dra ESTHER LUÍZA DE SOUZA LEMOS, para participar do XXXII 
Congresso Internacional da Associação Latinoamericana de Sociologia – 
ALAS Peru 2019 – Rumo a um Novo Horizonte de Sentido Histórico de 
uma Civilização da Vida, com despesas custeadas pelo PROAP e pela 
docente. 
Ricardo Rippel - Diretor do CCSA            Toledo, 21 de dezembro de 2019. 
TERMO DE CONVÊNIO - PARTES: Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná – Campus de Toledo, inscrita no CNPJ 78.680.337/0005-08, e a 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 63.025.530/0080-08. OBJETO: 
estabelecer as condições de realização de estágios de estudantes 
regularmente matriculados e com frequência efetiva, nos cursos vinculados 
à UNIOESTE. PERÍODO: cinco anos a contar de 01/10/2019 até 
01/10/2024. 
Silvio Antonio Colognese - Diretor-Geral em exercício da Unioeste Toledo 
Toledo, 01 de outubro de 2019 

 

 

 

 

 
UNIOESTE/Campus de Toledo  

PORTARIA Nº 050/2019-CCSA: Autorizar o afastamento para o exterior, 
pelo período de 28 de novembro a 09 de dezembro de 2019, da Professora 
Dra ESTHER LUÍZA DE SOUZA LEMOS, para participar do XXXII 
Congresso Internacional da Associação Latinoamericana de Sociologia – 
ALAS Peru 2019 – Rumo a um Novo Horizonte de Sentido Histórico de 
uma Civilização da Vida, com despesas custeadas pelo PROAP e pela 
docente. 
Ricardo Rippel - Diretor do CCSA            Toledo, 21 de dezembro de 2019. 
TERMO DE CONVÊNIO - PARTES: Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná – Campus de Toledo, inscrita no CNPJ 78.680.337/0005-08, e a 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 63.025.530/0080-08. OBJETO: 
estabelecer as condições de realização de estágios de estudantes 
regularmente matriculados e com frequência efetiva, nos cursos vinculados 
à UNIOESTE. PERÍODO: cinco anos a contar de 01/10/2019 até 
01/10/2024. 
Silvio Antonio Colognese - Diretor-Geral em exercício da Unioeste Toledo 
Toledo, 01 de outubro de 2019 

 

 

 

 

115724/2019 
 
Campus de Cascavel - PORTARIA 051/2019-DGC, 25 de novembro de 
2019. Art.1º – Nomear Comissão de Sindicância para apurar denúncia de que 
alunos de Pedagogia e Letras teriam sido obrigados a comparecerem aos 
protestos contra os governos Estadual e Federal, contido na CR Nº 
58820/2019, designando como membros: MÁRCIO ANTONIO VILAS 
BOAS RG nº 7.580.509-8; ANDRÉIA CRISTINA CONEGERO SANCHES 
RG nº 6.115.861-8 e CELSO APARECIDO POLINARSKI nº 5.675.485-7, 
sob a presidência do primeiro.  
 
 

 
 

  
 

115863/2019

Secretaria da Comunicacão 
Social e da Cultura 

Centro Cultural Teatro Guaíra - 
CCTG 

PORTARIA N°.047/2019 – DIPRE/CCTG
  A Diretora Presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Estatuto do CCTG, e art. 10, do Decreto Federal n° 
5.450, de 31 de maio de 2005,

R E S O L V E:
Art. 1º. Alterar a composição da Comissão Permanente de Licitação, para o fim de 
incluir o servidor Clóvis Klozovski RG 4.376.395-4 na função de membro e retirar 
Liliane Gonçalves R.G. 10.347.939-8.
Art. 2°. A Comissão Permanente de Licitação desta Autarquia é composta pelos 
servidores abaixo identificados.

FUNÇÃO NOME R.G.

Presidente
Membro

Carlos Alberto G. dos Santos
Ivan de Paula Souza

5.799.703-6
6.240.875-8

Membro Cesar Dias Palma 5.334.442-9

Membro Clóvis Klozovski 4.376.395-4

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.
Curitiba, 22 de novembro de 2019.

MONICA RISCHBIETER
Diretora Presidente 

Centro Cultural Teatro Guaíra
115700/2019

PORTARIA N°.048/2019 – DIPRE/CCTG
A DIRETORA PRESIDENTE DO CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno deste 
CCTG, e art. 10 do Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005,

 RESOLVE:
Art. 1º – Designar, os funcionários CARLOS ALBERTO GONÇALVES DOS 
SANTOS RG nº 5.799.703-6/PR, CAMILLE SPEJORIM CORDEIRO RG 
6.454.285-9/PR, IVAN DE PAULA SOUZA RG 6.240.875-8/PR e FRANCINE 
POLI RAMOS CORDEIRO RG 7.326.110-4/PR para atuarem como Pregoeiros 
Oficiais desta Autarquia.
Art. 2º – Designar a servidora ELZA PSZYSIENZNY, portadora do RG nº 
4.008.297-2/PR, para atuar na equipe de apoio.
  Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Curitiba, 22 de novembro de 2019.

MONICA RISCHBIETER
Diretora Presidente 

Centro Cultural Teatro Guaíra
115701/2019

Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas 

PRED 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE 
OBRAS PÚBLICAS – SEDU 

PARANÁ EDIFICAÇÕES 
Portaria n°: 220/2019 Data: 22/11/19 Início: 03/12/19 Prazo :150dias 
Contrato: CA 19/2406 Valor: R$ 130.500,00 Objeto: Laudo Técnico 
Próprio: Delegacia Cidadã – Padrão II Órgão: SESP 
Executor: Barão Engenharia S/S Ltda – EPP 
Fiscalização 
da Obra: 

Engª Civil Cinthia Aparecida de Lima 
109.340-D/PR GPR 
 

 
Fiscal 
Substituto: 

Arq.ª Isaura Marques de Souza Uhmann 
CAU A 30.869-2  

O fiscal substituto atuará no caso de o fiscal titular estar em férias 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

LUCAS GRUBBA PIGATTO 
                             Diretor Geral da Paraná Edificações 
 
 

CÓDIGO LOCALIZADOR:
979331219

Documento emitido em 05/12/2019 10:58:01.

Diário Oficial Executivo
Nº 10571 | 26/11/2019 | PÁG. 12

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o
Código Localizador no site do DIOE.
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 I - EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 

O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PALCOPARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos 
de interesse coletivo, inscrita no CNPJ nº 25.298.788/0001-95, com sede e foro na Capital do Estado do 
Paraná, situado na Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba/PR, a seguir denominado PALCOPARANÁ, 
por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação nos seguintes termos: 
 

PREGÃO ELETRÔNICO: 

 

01/2020 
 

TIPO: MENOR PREÇO 

 

Licitações-e ID: 797272 

Acolhimento/Abertura/Divulgação de 
Propostas: 

Até 09h00 min do dia 15/01/2020 

Início da sessão / disputa de lances: 

09h30 min do dia 15/01/2020 

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas 
as indicações de tempo constantes neste edital. 

 

1 OBJETO: 
A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços contábeis, de forma contínua, com ênfase em 
Serviço Social Autônomo e Terceiro Setor, bem como demais especificidades decorrentes, atendendo as 
necessidades do PALCOPARANÁ detalhada no Termo de Referência (Anexo I). A contratação terá como 
prazo de vigência o período de 12 meses, nas condições previstas na Minuta de Contrato (Anexo VI), 
partes integrantes do presente edital. 

 

2 VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: 
O preço global (anual) máximo para o presente procedimento licitatório é de R$ 103.263,16 (cento e três 
mil, duzentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos). 

 

3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
3.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do PALCOPARANÁ, cujos recursos 
financeiros são disponibilizados por força do contrato de gestão assinado com o Estado do Paraná 
(denominação dada pela Lei n.º 18.381, de 15/12/2014), tendo como intermediário o Centro Cultural Teatro 
Guaíra. 
3.2 Para atendimento ao pagamento para este contrato, conta-se com a dotação orçamentária 
disponibilizada através do Orçamento do Projeto Atividade n.º 4448 – Gerenciamento do Contrato de 
Gestão com PALCOPARANÁ, dotação 05132.5132.13.392.15.4448. 

 

4 SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
O pregão será realizado através do sistema eletrônico de licitações do Banco do Brasil. O endereço 
eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o www.licitacoes-e.com.br,  
O edital também estará disponível no site: www.palcoparana.pr.gov.br. 
Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) pregoeiro(a) Carlos Alberto Gonçalves dos Santos e equipe de 
apoio, designadas pela Portaria n.º 47/2019, servidores do(a) CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA. 

 
- E-mail: administrativo@palcoparana.org 
- Telefones: (41) 3304-7955 
- Endereço: Rua XV de Novembro, 971, Centro, CEP 80060-000, Curitiba - PR 
- O atendimento será feito no horário das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h00. 

 

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 
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5.1 ESCLARECIMENTOS: 
Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos e providências, que deverão ser feitos, no 
prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública do pregão, pelo e-
mail no endereço eletrônico administrativo@palcoparana.org, pelo qual serão respondidos os 
esclarecimentos solicitados. 
 
5.2 IMPUGNAÇÕES: 
5.2.1 Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o ato convocatório até 2 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para a realização da sessão pública do pregão, 
5.2.2 A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome completo 
do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da empresa, número do 
CNPJ, telefone, endereço eletrônico para contato, devendo ser protocolada no PALCOPARANA, no 
endereço indicado no preâmbulo, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: 
administrativo@palcoparana.org. 
5.2.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório. 
5.2.4 Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos prazos 
legais.  

 
5.3 RECURSOS E CONTRARRAZÕES: 
As razões de recurso e as contrarrazões deverão ser encaminhadas para o endereço eletrônico - e-mail: 
administrativo@palcoparana.org. 
 
5.4 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: 
No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados, no site do 
PALCOPARANA, em www.palcoparana.pr.gov.br. 

 

6 CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO: 
6.1. A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais do 
pregão e pelo disposto nos demais anexos do edital. 

6.2. A licitação será regida pela Lei Estadual nº 15.608/2007, pelo Decreto Estadual nº 2.474/2015, pela Lei 
Complementar nº 123/2006, pela Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 
8.666/1993, demais leis estaduais e federais e decretos sobre licitações, bem como as suas devidas 
alterações. 

 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO 
 

7 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: PREÇO MÁXIMO 
Não será admitida proposta acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 

 

8 CRITÉRIO DE DISPUTA: 
8.1 Menor preço – valor anual. 
8.2 Os licitantes deverão inserir no sistema de disputa o valor anual de sua proposta, a qual já deverá 
contemplar todos os serviços descritos no item 1.2 do Termo de Referência. 

 

9 PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: 
O prazo de validade das propostas, que deverão constar no Descritivo das Propostas de Preços (Anexo 
III), não poderá ser inferior ao fixado neste edital. 

 

10 VIGÊNCIA: 
O Contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 103 
da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
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11 GARANTIA: 
Não será exigida garantia da execução do Contrato. 

 

12 CONSÓRCIO: 
Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, uma vez que o objeto do contrato, 
serviços contábeis, não demanda requisitos nos quais poucas empresas possuam qualificação técnica 
e/ou econômico-financeira, de forma que a ausência de sua permissão não trará prejuízos à 
competitividade. 

 

13 ANEXOS: 
 Anexo I - Termo de Referência; 

 Anexo II – Documentos de Habilitação; 

 Anexo III – Modelo de Descritivo da Proposta de Preços; 

 Anexo IV – Modelo de Procuração; 

 Anexo V - Modelo de Declaração; 

 Anexo VI – Minuta de Contrato. 

 

CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 
1 A REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

1.1 O pregão será realizado por meio da internet, através do sistema eletrônico do Banco do Brasil, na 
página www.licitacoes-e.com.br. 

1.2 O pregão será conduzido por servidor público denominado pregoeiro, mediante a inserção e o 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrônico do Banco do Brasil. 

1.3 O pregoeiro exercerá as atribuições previstas no artigo 48 da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se credenciar e obter 
chave de identificação e senha pessoal do sistema eletrônico do Banco do Brasil, conforme instruções 
que podem ser obtidas na página www.licitacoes-e.com.br ou no portal www.bb.com.br ou, ainda, 
através dos telefones 3003-0500 para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800-729-0500 para demais 
localidades (suporte técnico). 

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema eletrônico do Banco do 
Brasil implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade para a 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

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

 

2 EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas com ramo de atuação pertinente ao 
objeto da licitação e que apresentem os documentos exigidos para habilitação. 

2.2 Os interessados em participar do pregão devem dispor de chave de identificação e senha pessoal do 
sistema eletrônico do Banco do Brasil, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A. 

2.3 Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que: 

I - tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em 
qualquer esfera da Administração Pública; 

II - estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária em âmbito estadual; 

III - estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar, aplicada no âmbito estadual, com base no 
art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002; 

IV - constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme itens 2.3.1 e 2.3.2, enquanto 
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a 
constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 
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V - tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 2.3.3; 

VI - não funcionem no País, se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, bem como 
as pessoas físicas sob insolvência; 

VII - um de seus sócios ou administradores seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou 
colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente público pertencente aos 
quadros do Governo do Estado do Paraná; 

VIII - o servidor ou dirigente de órgão ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como 
sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente. 

a) Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira ou trabalhista. 

2.4 A participação nesta licitação implica a aceitação das condições estabelecidas no edital e na 
legislação aplicável. 

2.5 Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação 
fixadas no edital. 

2.6 O pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. 

 

3 PROPOSTA INICIAL 

3.1 Antes de postar a proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico: 

I - o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas no 
edital; 

II - a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte para usufruir dos benefícios da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006. 

3.2 A proposta de preço inicial deverá ser enviada através de formulário eletrônico no sistema eletrônico 
no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital. 

3.2.1 A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Após o 
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não aceitará inclusão, alteração ou 
desistência da(s) proposta(s). 

3.3 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e 
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
especialmente no tocante ao preço máximo fixado. 

3.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lance.  

 

4 A SESSÃO PÚBLICA 

4.1 No dia e horário previstos no edital, terá início a sessão pública na internet, com a divulgação das 
propostas de preço. 

4.1.1 Os licitantes participarão da sessão pública com o uso da chave de acesso e senha do sistema 
eletrônico do Banco do Brasil. 

4.2 O pregoeiro avaliará e desclassificará as propostas que não estejam de acordo com os requisitos do 
edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 

4.2.1 As propostas deverão ser ofertadas conforme critério de disputa estabelecido no item 8 das 
Condições Específicas do Pregão. 

4.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

4.3 Classificadas as propostas, os licitantes poderão ofertar lances através do sistema eletrônico. 

4.3.1 A cada lance ofertado, os licitantes conectados ao sistema serão informados em tempo real do 
recebimento, horário de registro e valor, sem identificação do autor do lance. 
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4.3.2 Não serão aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo o primeiro registrado. 

4.3.3 Os licitantes poderão ofertar lance com valor superior aos lances registrados, desde que inferior ao 
seu próprio lance anterior. 

4.3.4 O pregoeiro encerrará o tempo normal de disputa mediante encaminhamento de aviso de 
fechamento iminente, a partir do qual correrá prazo de até trinta minutos (tempo randômico) para o 
encerramento da recepção de lances. 

4.3.5 Encerrada a fase competitiva, o pregoeiro, se for o caso previsto no item 7 deste edital, convocará, 
sucessivamente, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada para que, no prazo 
decadencial de cinco minutos, oferte lance de preço inferior ao do primeiro colocado. 

4.3.6 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro, sempre que possível, 
encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento. 

4.3.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

4.4 Encerrada a disputa, o arrematante entregará, no prazo de 03 (três) dias úteis, os documentos 
mencionados nos itens I - V, para o seguinte endereço: 

 
PALCOPARANÁ 
A/C Sr. Pregoeiro 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba – PR, CEP 80060-000 

(Nome da empresa licitante) (Endereço, Telefone e e-mail da empresa licitante) 

 

I - Os documentos de habilitação (Anexo II); 

II - O descritivo da proposta (Anexo III); 

III - A procuração, quando for o caso; 

IV - As declarações do Anexo V. 

4.5 Recebidos os documentos, o pregoeiro examinará o descritivo das propostas e as condições de 
habilitação do arrematante. 

4.6 Se a proposta não for aceitável ou não forem atendidas as condições de habilitação, o pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital. 

4.7 Constatando-se o atendimento às exigências fixadas no Edital, o pregoeiro declarará o vencedor. 

4.8 No caso de desconexão do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do pregão, e 
permanecendo o mesmo acessível aos licitantes, a etapa terá continuidade para a recepção de lances, 
devendo o pregoeiro, assim que for possível, retomar sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

4.8.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 
terá reinício no dia e horário previamente fixados no sistema eletrônico. 

 

5 O JULGAMENTO 

5.1 As propostas que atenderem as especificações do Edital serão classificadas de acordo com o menor 
preço. 

5.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do Edital, com preço(s) em 
desacordo com o critério de aceitabilidade fixado no Edital ou com preço(s) manifestamente 
inexequível(is), comparado(s) aos preços de mercado. 

5.2.1 Não serão aceitas as propostas acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados no 
Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

5.2.2 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado dos insumos, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
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quando se referirem a materiais do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 
da remuneração.  

5.2.2.1 A Administração poderá determinar que o licitante demonstre, por meio de planilhas, que os 
preços constantes de sua proposta estão fundamentados nos custos de mercado dos insumos e em 
coeficientes de produtividade compatíveis com a execução do objeto a ser contratado.  

5.3 Serão assegurados os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, às 
microempresas e empresas de pequeno porte, que declararem e comprovarem regularmente essa 
condição. 

5.3.1 Decairá do direito aos benefícios de que trata o item 5.3 a licitante que não se identificar como 
microempresa ou empresa de pequeno porte no campo próprio do sistema de compras eletrônicas. 

5.4 Nos termos do Decreto Estadual nº 2.474/2015, para a contratação de serviços comuns de 
informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei nº 8.248/1991, será assegurado o direito de 
preferência previsto no seu artigo 3º. 

5.4.1 Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248/1991 
e do Decreto Estadual nº 2.474/2015, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de 
pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174/2010, terão 
prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma 
situação. 

 

6 DESCRITIVO DA PROPOSTA 

6.1 A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, em uma via, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo do CNPJ, assinada na última folha e 
rubricada nas demais pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e 
deverá conter, de acordo com o modelo definido no edital, a identificação da licitação, o CNPJ e o nome 
empresarial completo da licitante, a descrição do serviço ofertado para cada item e/ou lote da licitação; o 
valor global, os preços unitários e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o 
prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao estabelecido no edital. 

6.1.1 A proposta definitiva deverá observar os preços unitários máximos da planilha de composição de 
preços fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificação, inclusive quando o(s) lote(s) 
reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa. 

6.1.2 Constatado erro de cálculo em qualquer operação, o pregoeiro poderá efetuar diligência visando 
sanar o erro ou falha, desde que não alterem a substância da proposta, do documento e sua validade 
jurídica. 

6.1.3 Os preços deverão ser cotados em reais, com até duas casas decimais após a vírgula. Serão 
desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal após a vírgula.  

 
7 DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 
7.1 Deverão ser observadas as disposições da Lei Complementar n° 123/2006 – Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
7.2 Em relação à disputa dos lotes, será considerado empate quando as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 
7.2.1 Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada arrematante do lote, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
7.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão. 
7.2.3 Não ocorrendo a arrematação do lote pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
dos itens anteriores, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de 
empate prevista do item 7.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
7.2.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem na situação de empate prevista do item 7.2, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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7.2.5 Não existindo a situação de empate prevista do item 7.2, o licitante originalmente classificado em 
primeiro lugar será declarado arrematante do lote. 
7.2.6 O disposto no item 7.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

8 OS RECURSOS 

8.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema eletrônico, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, manifestar motivadamente a intenção de recorrer, tendo o prazo de 03 
(três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso meio eletrônico. 

8.1.1 Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso, por 
meio eletrônico, no prazo de 03 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das 
razões do recorrente. 

8.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, em campo próprio do 
sistema, e a não apresentação das razões do recurso no prazo fixado, implicarão na decadência do 
direito de interposição do recurso. 

8.3 As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto nos itens 
anteriores, ou subscritas por representante não habilitado ou não credenciado para responder pela 
licitante, não serão conhecidas pelo pregoeiro. 

8.4 O processo licitatório poderá ser consultado por qualquer interessado no endereço informado no 
edital. 

8.5 O provimento de qualquer recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

9 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 Examinada a aceitabilidade da proposta de menor preço, a regularidade e a habilitação do licitante 
vencedor, o objeto será adjudicado pelo pregoeiro e o procedimento licitatório será encaminhado à 
autoridade competente para homologação. 

9.2 Caso haja recurso, quando mantida a decisão pelo pregoeiro, caberá à autoridade superior a 
adjudicação do objeto licitado. 

9.3 Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório, quando o seu 
objeto for dividido em lotes.  

 

10 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

10.1 O adjudicatário será notificado para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável 
a critério do órgão ou entidade contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas 
penalidades previstas neste edital. 

10.2 Para a assinatura do contrato, o adjudicatário deverá estar com as condições de habilitação em dia, 
as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

10.3 Antes da assinatura do Contrato, a Administração realizará consulta ao Cadastro Informativo 
Estadual – Cadin Estadual, haja vista a vedação contida no art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 
18.466/2015. 

10.4 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da conta corrente 
junto à instituição financeira contratada, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º 4.505/2016, 
ressalvadas as exceções previstas na mesma norma. 

10.5 Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens 10.2 e 10.4 ou se recusar a assinar o 
contrato, a Administração Pública poderá convocar o(s) licitante(s) seguinte(s) na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 

10.5.1 A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela Administração, implicará a 
instauração de procedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de sanções 
administrativas. 
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10.6 Os serviços, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão realizados no local, nos 
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste Edital. 
10.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido para 
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data 
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
 

 
I = (6/100) 
        365 
 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

10.8 Antes de cada pagamento, o Contratante deverá verificar a manutenção das condições de 
habilitação definidas neste Edital. 

 

11 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 O licitante e o Contratado que incorram em infrações sujeitam-se às seguintes sanções 
administrativas: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos; 

e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

11.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao 
licitante, ao adjudicatário e ao Contratado, cumulativamente com a multa. 

11.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e 
de contratação. 

11.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou, será aplicada a quem: 

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório; 

b) não mantiver sua proposta; 

c) apresentar declaração falsa; 

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 

11.5 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou ou foi arrematante, será aplicada a quem: 

a) apresentar documento falso; 

b) de forma injustificada, deixar de assinar o Contrato; 

c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s). 

11.6 Multa de mora diária de 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 11.7. 

11.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, será 
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do Contrato. 

228
51

Inserido ao protocolo 16.017.679-2 por: Jonas dos Santos Nascimento em: 09/12/2019 10:51. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Jonas
dos Santos Nascimento em 09/12/2019 10:52. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
c5a1343e5a0223dd66596835feb0fcd1



 
 

Protocolo n°                       Pregão Eletrônico n°                          – EDITAL  (página 9 de 35) 

11.8 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que: 

a) abandonar a execução do Contrato; 

b) incorrer em inexecução contratual. 

11.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem: 

a) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 

b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento; 

c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo; 

d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 

e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidas na Lei Federal nº 12.529/2011; 

g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei. 

11.10 O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem: 

a) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o Contrato, dentro do 
prazo estabelecido neste Edital; 

b) deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses previstas no item 11.9; 

h) cometer fraude fiscal.  

11.11 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades 
previstas no item 11.1, alíneas “c”, “d” e “e”.  

11.12 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração 
ou da declaração de inidoneidade: 

a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova 
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 

b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso anterior. 

11.13 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias: 

a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 

b) os danos resultantes da infração; 

c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e 
seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 

d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 
anterior; e, 

e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração. 

11.14 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de 
aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 
15.608/2007, da Lei Federal n.º 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.15 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na 
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participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma 
prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, pelo Decreto 
Estadual nº 10.271/2014. 

11.16 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do Paraná (CFPR). 

 

12 DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF. 

12.2 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão 
pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

12.3 É facultado ao pregoeiro a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 

13.4 O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexão. 

12.5 A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado 
implicará na desclassificação ou inabilitação do licitante. 

12.6 Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 
(noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito. 

12.7 Os documentos deverão ser apresentados em via original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião ou por servidor do órgão que promove a licitação, por publicação em órgão de 
imprensa oficial ou, ainda, por cópia acompanhada do respectivo original. O pregoeiro, se julgar 
necessário, verificará a autenticidade e a veracidade do documento. 

12.8 O pregoeiro poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não comprometam 
a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do procedimento licitatório, inclusive solicitar pareceres. 

12.9 A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante 
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-la, total ou 
parcialmente, por razões de interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
do interessado, mediante manifestação escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, conforme dispõe o art. 91 da Lei Estadual n.º 15.608/2007. 

12.10 O foro é o da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central de Curitiba, no qual 
serão dirimidas todas as questões não resolvidas na esfera administrativa. 

 

Curitiba - PR, 04 de dezembro de 2019. 

 

Nicole Lemanczyk 

Diretora Administrativa Financeira 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contábeis, de forma continuada e 
sem exclusividade, com ênfase em Serviços Sociais Autônomos e Terceiro Setor, bem como demais 
especificidades decorrentes abaixo, atendendo as necessidades do Serviço Social Autônomo 
PALCOPARANÁ. 

 

Lote Descrição Prazo 

Item 1 Serviço de Contabilidade Mensal 12 meses 

 

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.2.1 SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL 

I. Escrituração e conciliações da contabilidade com responsabilidade técnica dos registros 
contábeis de acordo com legislação, normas e princípios vigentes; 

II. Cálculos dos tributos federais, estaduais, municipais e outros pertinentes a atividade; 

III. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente; 

IV. Assessoria e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou 
municipais aos colaboradores e administração; 

V. Escrituração dos registros fiscais de todos os livros contábeis, fiscais, obrigatórios perante a 
Receita Federal do Brasil, Estado, Município, Cartório ou quaisquer outros órgãos ou instituições que 
por força legal a CONTRATANTE esteja sujeita, bem como as obrigações que se fizerem necessárias 
conforme legislação vigente; 

VI. Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos fiscais e auditoria externa. 

VII. Reuniões presenciais para apresentação dos balancetes, demonstrações dos resultados e/ou 
demais demonstrações contábeis solicitadas pela CONTRATADA; 

VIII. Atender as solicitações do PALCOPARANÁ no que se refere a auditoria externa, Tribunal de 
Contas, Controladoria Geral do Estado e outros órgãos fiscalizadores de esfera federal, estadual e 
municipal, sempre que necessário, para esclarecimentos, apresentação de documentos e demais 
informações. 

IX. Assumir responsabilidade técnica sobre os serviços objeto desta proposta, perante o 
PALCOPARANÁ e órgãos de fiscalização, nas esferas federal, estadual e municipal. 

X. Apresentar e acompanhar em reunião Geral Ordinária e Extraordinária de Conselho de 
Administração e Fiscal a prestação de contas do PALCOPARANÁ, em conformidade com a legislação 
vigente. 

XI. Assumir responsabilidade pela elaboração da declaração de débitos e créditos tributários 
(DCTF), respeitando normas e efetuando a transmissão com até 15 dias antes do prazo estabelecido 
em legislação vigente; 

XII. Se, por força legal, for exigido da CONTRATADA, elaborar e transmitir arquivos referentes a 
EFD Contribuições, EFD Fiscal, respeitando prazos, normas e/ou legislação vigente; 

XIII. Elaboração e transmissão da declaração anual da Escrituração Contábil Digital – ECD,  
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, respeitando normas e efetuando a transmissão com até 20 dias 
antes do prazo estabelecido em legislação vigente; 

XIV. Enviar, sempre que solicitado pelo PALCOPARANÁ, relatórios e análise contábil, através de 
documento formal, devidamente assinado (responsabilidade técnica), a fim de embasar as decisões da 
Diretoria Executiva da instituição. 
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XV. Envio para a CONTRATADA as guias para recolhimento de tributos e demais documentos 
pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento. 

XVI. Envio mensal para a CONTRATADA dos balancetes contábeis, até o dia 07 (sete) do mês 
subsequente ao dos fatos geradores. 

 

1.2.2 DOS SERVIÇOS DE ROTINA TRABALHISTA 

I. Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego 
mantidas pela contratante. 

II. Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos, tais como admissões, cálculos 
de rescisão contratual, provisões de férias e 13º salário. 

III. Elaboração e processamento da Folha de Pagamento dos colaboradores, bem como das guias 
de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; 

IV.  Envio para a CONTRATADA, da folha de pagamento, guias para recolhimento de tributos e 
demais documentos pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento; 

V.  Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização. 

 

1.2.3 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 

I. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Estadual de 
Informações, módulo de Captação Eletrônica de Dados – SEI-CED, em observância e respeito a layout, 
manuais, normas e/ou legislação vigente, comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou 
quaisquer outros meios, o envio com 03 dias uteis de antecedência ao prazo limite estipulado pela 
legislação vigente; 

II. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de 
Transferências - SIT, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

III. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de Atos 
de Pessoal - SIAP, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

IV. Elaboração/preenchimento de remessas dos dados para alimentar RMIP – Relação Mensal de 
Informação de Pagamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná em observância e respeito as 
normas e/ou legislação vigente; 

V. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente para entrega da Prestação 
de Contas Anual junto ao TCE, devidamente assinada até final de janeiro do ano subsequente, referente 
ao exercício anterior. 

 

1.3 DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

1.3.1 Os serviços serão executados no estabelecimento da contratada: escrituração contábil, fiscal, 
rotinas trabalhistas, fechamentos das operações econômicas e financeiras, emissão de balancetes, 
balanços, demonstrativos de resultados e demais livros obrigatórios, de acordo com normas e legislação 
pertinente, com a devida responsabilidade técnica. 

1.3.2 A CONTRATANTE deverá disponibilizar à CONTRATADA, toda a documentação fisco-contábil, 
extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações consolidadas; documentos 
relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, boletos de cobrança, descontos, 
contratos de crédito, avisos de créditos, débitos, Notas Fiscais de compra (entradas) e de vendas, 
contratos de compra e venda, bem como comunicação de eventual cancelamento de notas fiscais e 
contratos, além de outros documentos fisco-contábil oriundos das operações da CONTRATANTE. 
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1.3.3 A CONTRATADA efetuará o preenchimento e transmissão das Declarações de Débitos e 
Créditos Tributários Federais - DCTFs, Pedido Eletrônico de Restituição Ressarcimento ou Reembolso 
de Declaração de Compensação – PERD COMP e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - 
DIRF. Compreende neste item a apuração e informação de todos os tributos e encargos que a 
CONTRATANTE está sujeita com o preenchimento e emissão das Guias e DARF´s para recolhimento 
em prazo hábil e demais documentos pertinentes e inerentes ao sistema contábil em conformidade com 
as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

1.3.4 A CONTRATADA fica responsável por assessorar sobre toda e qualquer alteração na legislação 
pertinente se houver durante a vigência do contrato, efetuando ajustes legais, adequações e ou 
adotando novos procedimentos contábeis, quando necessários. 

1.3.5 O escritório deve estar à disposição da PALCOPARANÁ para esclarecer e sanar dúvidas de 
contabilidade em geral; 

1.3.6 A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem 
prévia anuência da CONTRATANTE; 

1.3.7 Não será permitida a subcontratação do objeto deste termo de referência; 

1.3.8 A CONTRATADA fará a atualização constante de planilhas eletrônicas tais como: Patrimônio e 
outras movimentações financeiras que possam ser solicitadas pela CONTRATANTE; 

1.3.9 A realização de diligências, participação em reuniões e assembleias, entrega e retirada de 
documentos, que forem realizadas em Curitiba e região metropolitana, serão sem qualquer ônus à 
CONTRATANTE. 

 

1.4 OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Atualmente a CONTRANTE possui 53 empregados em seu quadro funcional, havendo uma estimativa 
de acréscimo para o ano de 2020 podendo chegar a 72 funcionários.                                                                                                                     

  

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as demandas do Serviço 
Social Autônomo PALCOPARANÁ, para perfeita e regular apuração contábil/tributária, em conformidade 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade, legislações tributárias, previdenciária e devida prestação 
de contas, em observância a legislação federal, estadual, municipal, CPC, Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, Controladoria Geral do Estado do Paraná, Secretária da Fazenda do Estado do Paraná. 

 

3 PESQUISA DE PREÇOS 

A pesquisa de preço realizada pelo PALCOPARANÁ, conforme art. 9º, III do Decreto 4993/16, apontou 
preço médio global para o contrato de R$ 103.263,16 (cento e três mil, duzentos e sessenta e três reais 
e dezesseis centavos), conforme abaixo apurado: 

 

Empresa Valor Mensal Valor Global 

Empresa 1 R$ 9.862,72 R$ 118.352,64 

Empresa 2 R$ 6.391,67 R$ 76.700,00 

Empresa 3 R$ 11.400,00 R$ 136.800,00 

Empresa 4 R$ 6.766,67 R$ 81.200,00 

Média R$ 8.605,27 R$ 103.263,16 

 

4 PARCELAMENTO DO OBJETO 

Em razão da natureza do serviço e que sua prestação é de forma continuada, não será permitido o 
parcelamento do objeto. 

 

5 SUSTENTABILIDADE 
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A licitante e o PALCOPARANA deverão optar, sempre que possível, pela remessa eletrônica de 
documentos, com a finalidade de evitar desperdício de papel. 

  

6 CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COMUNS 

O objeto dessa licitação é classificado como serviço comum, pois possui especificação usual de 
mercado e padrão de qualidade definidas em edital, conforme estabelece o art. 45, da Lei Estadual n.º 
15.608/2007. 

 

7 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE 

7.1 São obrigações do Contratado: 

7.1.1 Executar os serviços conforme especificações do termo de referência e de sua proposta, com o 
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do Contrato; 

7.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

7.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante 
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 

7.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.1.5 Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços para o Contratante, devendo os 
profissionais de contabilidade ter registro no respectivo órgão de classe; 

7.1.6 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
Contratante; 

7.1.7 Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede do Contratante 
quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

7.1.8 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que 
não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com esta instituição; 

7.1.9 Arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, como locação de veículos, 
combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios, dentre outras; 

7.1.10 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou 
orientações, as quais se obriga a atender prontamente; 

7.1.11 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a 
ser firmado; 

7.1.12 Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre 
dentro dos prazos estabelecidos; 

7.1.13 Quando solicitado, assessorar o departamento financeiro da instituição em suas ações; 

7.1.14 Havendo surgimento de novas obrigações, contábeis, fiscais, previdenciárias ou outras que não 
estejam contempladas neste Termo de Referência, fica o CONTRATADA responsável por informar a 
CONTRATANTE em tempo hábil sobre procedimentos a serem cumpridos, e prestar assessoria para 
que seja atendida tal obrigação; 

7.1.15 Se solicitado pela CONTRATANTE, enviar demonstrativos, livros contábeis e/ou demais 
documentos devidamente registrados, mesmo que não haja obrigação legal para registro; 

7.1.16 Apresentar relatórios mensais sobre as atividades realizadas, constantes neste termo de 
referência, a fim de embasar o atesto dos serviços pela CONTRATANTE; 
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7.1.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

7.1.18 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato; 

7.1.20 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Referência, nos termos do artigo 
21 da Lei Estadual n° 15.608/2007; 

7.1.21 Quando o projeto referir-se à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a 
cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação 
pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer 
natureza e aplicação da obra; 

7.1.22 Garantir ao Contratante: 

a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 
forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 
produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles 
produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
expressa do Contratante; 

7.1.23 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

 

7.2 São obrigações do Contratante: 

7.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

7.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido provisoriamente, 
com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

7.2.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua correção; 

7.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou de 
servidores especialmente designados, a quem caberá subsidiar o gestor para atesto das faturas 
apresentadas; 

7.2.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente à prestação do serviço, no prazo e 
forma estabelecidos neste edital e seus anexos; 

7.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pelo Contratado, no que couber; 

7.2.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado. 

 

8 FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 Os pagamentos serão feitos mediante boleto bancário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da 
apresentação da nota fiscal atestada, e da comprovação de regularidade com os Fiscos Federal, 
Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e 
Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do 
Termo de Referência. 

8.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como 
enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação do 
serviço ou no cumprimento de obrigações contratuais. 
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8.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) 

 

 

I = (6/100) 

     365 

 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

8.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de 
tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos. 

8.5 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente 
prestados.  

 

9 REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Os requisitos de habilitação são aqueles previstos nos Documentos de Habilitação (Anexo II do Edital). 

 

10 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

10.1 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação 
do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e 

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

10.2 A alteração subjetiva a que se refere o item 10.1 deverá ser formalizada por Termo Aditivo ao 
Contrato. 

 

11 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

11.1 Quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, 
os serviços poderão ser corrigidos ou refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, às 
custas do Contratado, e no caso de não serem atendidas as determinações deverão ser rejeitados. 

11.1.1 Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as correções. 

11.2 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 08 (oito) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, 
com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

11.3 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

11.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratado pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
12 SUBCONTRATAÇÃO 
Não será permitida a subcontratação do objeto do presente. 
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13 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Conforme disposições do item 11 das Condições Gerais do Pregão e Anexo VI. 

 

14 DECRETO ESTADUAL N.º 4.993/2016 

Os servidores que subscrevem este Termo de Referência atestam que observaram integralmente a 
regulamentação estabelecida pelo Decreto Estadual n.º 4.993/2016 e as orientações constantes da 
Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná. 

 

Curitiba - PR, 04 de dezembro de 2019. 

 

Nicole Lemanczyk 

Diretora Administrativa Financeira 
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ANEXO II 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

i) registro comercial, no caso de empresa individual; 

ii) 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 documento de eleição de 

seus administradores. 

a) A comprovação do Ato Constitutivo em vigor poderá ser feita mediante apresentação do Contrato 

Social, ou do Estatuto, acompanhado de todas as alterações posteriores, se houver, ou pelo Contrato 

Consolidado acompanhado das alterações posteriores, se houver ou, ainda, pela Certidão Simplificada 

da Junta Comercial. 

iii) As Microempresas ou Pequeno Porte deverão anexar: 

a) A declaração de que a Licitante se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, não se incluindo nas situações de que trata o artigo 3º, paragrafo 4º, da Lei Complementar 

federal nº 123/2006 e suas alterações. 

b) A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios instituídos à Microempresa e Empresa 

de Pequeno Porte caracteriza crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo de 

enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitará a pessoa jurídica à sanções de 

impedimento de participar de licitações e de ser contratada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública pelo prazo de até cinco anos. 

c) Certidão Simplificada da Junta Comercial, somente para a Licitante arrematante que pretenda gozar 

dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, emitida até no máximo 60 

(sessenta) dias antes da data prevista para abertura da Licitação. 

1.2.3 Empresas que não se enquadram na definição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
ou ainda, que não desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, estão dispensadas de apresentar o documento 
descrito no item acima. A não comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte implica na participação no pleito sem os benefícios da Lei Complementar 123/2006 e suas 
alterações. 

 

2 DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

2.1 - Apresentar os documentos a seguir, em plena validade na data de abertura da licitação: 

a) prova de regularidade para com a fazenda federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

b) prova de regularidade para com a fazenda estadual ou do Distrito Federal, mediante apresentação 

Certidão Negativa de Débitos com os Tributos e Contribuições Estaduais ou do Distrito Federal do 

domicílio da licitante; 

c) prova de regularidade para com a fazenda municipal, mediante apresentação Certidão Negativa de 

Débitos com os Tributos e Contribuições Municipais (exceto Imobiliários) do domicílio da licitante; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) expedido pela Caixa Econômica Federal; 

e) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ou prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF da licitante; 

f) prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas, na forma da Lei Federal nº 12.440/11. 

2.3 Critérios de saneamento de falhas para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

2.3.1 Atendendo ao disposto no artigo 43, paragrafo 2º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e 

suas alterações, no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte apresentar para 

comprovação de sua regularidade fiscal documento com restrição, será assegurado prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para regularização, contados a partir da notificação da Licitante. 

2.3.2 Nos demais casos passíveis de saneamento de falhas serão considerados os prazos descritos no 

subitem anterior 
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2.3.3 A não regularização da documentação no prazo acima, implicará decadência de direito de 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº 15.608./2007, sendo facultado ao 

Órgão Licitante convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 

3 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

i) cópia do 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 encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

ii) para pessoa jurídica, certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da empresa; para pessoa física, certidão negativa de execução patrimonial expedida pelo distribuidor de 
seu domicílio; 

iii) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

iv) a comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das 
fórmulas: 

 

           Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG =    ---------------------------------------------------------; 
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 
    Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 
Passivo Circulante 

 
v) As empresas deverão apresentar resultado superior ou igual a 1,0 no índice de Liquidez Geral (LG), 
no índice de Solvência Geral (SG) e no índice de Liquidez Corrente (LC). 
 
vi) As empresas DEVERÃO APRESENTAR OS ÍNDICES JÁ CALCULADOS, com assinatura do 
contador e do representante legal da empresa, que serão analisados com base no balanço 
apresentado. 
 
vii) Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, quando qualquer um dos de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC) for igual ou menor a 1,00; 
 

4 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

i) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado, que 

comprove(m) a prestação de serviços para Serviço Social Autônomo ou Terceiro Setor, em papel 

timbrado da empresa emissora, datado e assinado; 

a) No caso de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado, não serão considerados 

aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. 

b) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da proponente empresas 
controladas ou controladoras e/ou que possuam sócios em comum com a proponente. 

ii) Comprovação do registro da licitante no CRC-PR; 

iii) Comprovação de possuir em seu quadro permanente profissional inscrito no CRC-PR, que será o 
responsável técnico pela execução dos serviços contratados, admitindo-se, parar fins de comprovação, 
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a respectiva Carteira de Trabalho, e, em se tratando de sócio, a última alteração contratual e ou certidão 
simplificada. 

 

5 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
DE MENORES, REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 26/2015 (Anexo V). 

 

6 COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso: 

i) Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além 
de Declaração escrita, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da 
condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando 
apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006, bem 
como o Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Resolução nº 1.418/2012, de 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, parágrafo único, 
do Decreto Estadual n.º 2.474/2015). 

ii) De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 

a) A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela Administração sempre 
que requerida pelo licitante, salvo na hipótese de urgência da contratação, devidamente justificada.  

iii) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 150 da Lei Estadual n.° 
15.608/2007 e do art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/1993, sendo facultado ao órgão ou entidade 
responsável pelo processo licitatório convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
ou revogar a licitação. 

iv) Na hipótese do item 1.6.1, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 
que esta apresente alguma restrição.  

v) Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser supridas pela 
apresentação do respectivo documento atualizado. 

vi) Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a indicação do nome 
empresarial e o CNPJ da matriz, quando a licitante for a matriz, ou da filial, quando a licitante for a filial 
(salvo para os documentos que são emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for 
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial deverá constar da 
proposta. 
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ANEXO III 

MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 PREGÃO ELETRÔNICO N° xxx      Ano:  xxx                                              

 A - DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

Prestador de serviço :                                                                                                                                                                                              
CNPJ/CPF :                                                          Inscrição Estadual : 
Endereço :                                                                                                                                                                                                       
Bairro: 
CEP:                                                                                Cidade:              Estado: 
Telefone:                                                              Fax:                                                                e-mail: 

Banco:                                          Agência:                                       Conta-corrente: 

 

Constitui objeto desta licitação: Prestação de serviço de contabilidade para atender ao PALCOPARANA. 

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

1.1 SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL 

I. Escrituração e conciliações da contabilidade com responsabilidade técnica dos registros 
contábeis de acordo com legislação, normas e princípios vigentes; 

II. Cálculos dos tributos federais, estaduais, municipais e outros pertinentes a atividade; 

II. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente; 

IV. Assessoria e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou 
municipais aos colaboradores e administração; 

V. Escrituração dos registros fiscais de todos os livros contábeis, fiscais, obrigatórios perante a 
Receita Federal do Brasil, Estado, Município, Cartório ou quaisquer outros órgãos ou instituições que 
por força legal a CONTRATANTE esteja sujeita, bem como as obrigações que se fizerem necessárias 
conforme legislação vigente; 

VI. Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos fiscais e auditoria externa. 

VII. Reuniões presenciais para apresentação dos balancetes, demonstrações dos resultados e/ou 
demais demonstrações contábeis solicitadas pela CONTRATADA; 

VIII. Atender as solicitações do PALCOPARANÁ no que se refere a auditoria externa, Tribunal de 
Contas, Controladoria Geral do Estado e outros órgãos fiscalizadores de esfera federal, estadual e 
municipal, sempre que necessário, para esclarecimentos, apresentação de documentos e demais 
informações. 

IX. Assumir responsabilidade técnica sobre os serviços objeto desta proposta, perante o 
PALCOPARANÁ e órgãos de fiscalização, nas esferas federal, estadual e municipal. 

X. Apresentar e acompanhar em reunião Geral Ordinária e Extraordinária de Conselho de 
Administração e Fiscal a prestação de contas do PALCOPARANÁ, em conformidade com a legislação 
vigente. 

XI. Assumir responsabilidade pela elaboração da declaração de débitos e créditos tributários 
(DCTF), respeitando normas e efetuando a transmissão com até 15 dias antes do prazo estabelecido 
em legislação vigente; 

XII. Se, por força legal, for exigido da CONTRATADA, elaborar e transmitir arquivos referentes a 
EFD Contribuições, EFD Fiscal, respeitando prazos, normas e/ou legislação vigente; 
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XIII. Elaboração e transmissão da declaração anual da Escrituração Contábil Digital – ECD, 
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, respeitando normas e efetuando a transmissão com até 20 dias 
antes do prazo estabelecido em legislação vigente; 

XIV. Enviar, sempre que solicitado pelo PALCOPARANÁ, relatórios e análise contábil, através de 
documento formal, devidamente assinado (responsabilidade técnica), a fim de embasar as decisões da 
Diretoria Executiva da instituição. 

XV. Envio para a CONTRATADA as guias para recolhimento de tributos e demais documentos 
pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento. 

XVI. Envio mensal para a CONTRATADA dos balancetes contábeis, até o dia 07 (sete) do mês 
subsequente ao dos fatos geradores. 

 

1.2 DOS SERVIÇOS DE ROTINA TRABALHISTA 

I. Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego 
mantidas pela contratante. 

II. Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos, tais como admissões, cálculos 
de rescisão contratual, provisões de férias e 13º salário. 

III. Elaboração e processamento da Folha de Pagamento dos colaboradores, bem como das guias 
de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; 

IV.  Envio para a CONTRATADA, da folha de pagamento, guias para recolhimento de tributos e 
demais documentos pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento; 

V.  Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização.                                                                                                                        

 

1.3 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 

I. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Estadual de 
Informações, módulo de Captação Eletrônica de Dados – SEI-CED, em observância e respeito a layout, 
manuais, normas e/ou legislação vigente, comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou 
quaisquer outros meios, o envio com 03 dias uteis de antecedência ao prazo limite estipulado pela 
legislação vigente; 

II. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de 
Transferências - SIT, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

III. Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de Atos 
de Pessoal - SIAP, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 

IV. Elaboração/preenchimento de remessas dos dados para alimentar RMIP – Relação Mensal de 
Informação de Pagamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná em observância e respeito as 
normas e/ou legislação vigente; 

V. Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente para entrega da Prestação 
de Contas Anual junto ao TCE, devidamente assinada até final de janeiro do ano subsequente, referente 
ao exercício anterior. 

 

Lote Descrição Prazo Valor Mensal Valor Anual 

Item 1 Serviço de Contabilidade Mensal 12 meses R$ XXXX,XX R$ XXXXX,XX 
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2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias. 

3. A vencedora é responsável pela qualidade do serviço contratado, inclusive, durante o período de 
garantia. 

3.1 O Contratado deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou dos materiais 
utilizados. 

4. Os preços cotados contemplam todos os custos diretos, indiretos e despesas que compõem a 
prestação de serviços, tais como despesas com motoboy, impostos, taxas e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no Contrato. 

5. Quando for o caso, os preços cotados contemplam o custo do fornecimento de materiais inerentes ao 
serviço e os demais relacionados ao objeto, conforme definido no Termo de Referência. 

6. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.  

 

Local e data 

________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

OUTORGANTE: XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por 
XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX, CPF n.º XXXXXXXX, residente e 
domiciliado na Rua XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP 
XXXXXXXX. 

 

OUTORGADO: XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX, e do CPF nº 
XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado 
XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX. 

 

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais 
poderes, para em seu nome representá-lo no(a) Pregão Eletrônico nº XXXX/XXXX, podendo para tanto 
protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de prestação de serviços, 
interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal 
cumprimento deste mandato. 

 

Local e data 

 

 

_________________ 

OUTORGANTE 
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ANEXO V 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 
 

01 – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL E 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(para todos os licitantes) 
 

(timbre ou identificação do licitante) 

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXX, DECLARA, 

para os devidos fins, sob as penas da Lei: 

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

2º O PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO PREVISTAS 

NO EDITAL. 

3º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra 
direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal. 

4º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL n.º 26/2015 

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual nº 
26/2015, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações celebradas pela 
Administração Pública do Estado do Paraná. 

Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação 
ao descrito no art. 4º, inc. I e II, do referido Decreto. 

5º ENQUADRAMENTO ME OU EPP – LC 123/2006 

DECLARA que 

(   ) SE ENQUADRA 

(   ) NÃO SE ENQUADRA  

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos 
nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007. 

 

Local e data. 

 

________________________________ 

Nome e carimbo do representante legal 
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ANEXO V 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 
 

02 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 
 

(timbre ou identificação do licitante) 

Pregão Eletrônico nº XX/XXXX 

 

Declaro que a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXX estabelecida na cidade de XXXXX, Estado 
de XXXXX, no endereço XXXXX, telefone nº XXXX, por meio de seu representante legal XXXXX, 
portador do R.G nº XXXXX, expedido pela XXXXX, para fins de participação nessa licitação, tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total 
responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde 
serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais 
poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de 
material ou acréscimo dos preços.  

Por ser verdade, firmo o presente.  

XXXX [Local],XX de XXXX de XXXX. 

 

[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE DO LICITANTE – NOME DA EMPRESA]  
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ANEXO VI 

 
MINUTA PADRÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO 

 

CONTRATO N° XXXXXXXX 

CONTRATANTE: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PALCOPARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.298.788/0001-95, com sede na Rua XV de Novembro, 971, Centro, 
Curitiba, Paraná, Cep: 80.060-000, neste ato devidamente representado pelo sua Diretora Presidente, 
nomeada pelo Decreto 184/2019 em pleno exercício de seu mandato e funções, Nicole Barão Raffs de 
Medeiros, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG. n°. 5.425.636-1 SSP/PR e CPF sob n°. 
020.621.669-66; 

 

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX, 
neste ato representado por [NOME E QUALIFICAÇÃO], inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXXXXX, 
portador do RG n.º XXXXXXXX, expedido por XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, 
e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX. 

 

1 OBJETO: 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço mensal, contínuo e sem exclusividade, de 
contabilidade, Fiscal, Trabalhista e Previdenciária da empresa CONTRATANTE, conforme descrito no 
Termo de Referência. 

A Contratada aponta como responsável técnico o Sr(a). ,inscrito no CRC-PR XXXXX. 

 

2 FUNDAMENTO: 

Este contrato decorre do Pregão Eletrônico nº XXXXXXXX, objeto do processo administrativo n.º 
XXXXXXXX. 

 

3 PREÇO E VALOR DO CONTRATO: 

3.1 O Contratante pagará ao Contratado o valor mensal previstos em sua proposta, que é parte 
integrante deste contrato: 

3.2 O valor Global do contrato é de R$ XXXXXXXX (VALOR POR EXTENSO). 

3.3 No preço pactuado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto do 
contrato, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
da contratação, além dos materiais inerentes à prestação dos serviços contratados. 

 

4 REAJUSTE 

4.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal nº 
10.192/2001, utilizando-se do INPC. 

4.1.1 O reajuste deverá ser solicitado pelo Contratado mediante requerimento protocolado até trinta dias 
antes do fim de cada período de doze meses. 

4.2 O reajuste será concedido mediante apostilamento, conforme dispõe o art. 108, § 3º, inc. II da Lei 
Estadual n.º 15.608.2007. 

4.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do 
último reajuste. 

4.3.1 Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura. 

4.3.1.1 A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio. 

 

5 DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
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5.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, 
conforme item 5.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no art. 72 do 
Decreto Estadual n.º 4.993/2016. 

5.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão 
designados, conforme o item 5.3 deste, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas nos art. 
73 e 74 do Decreto Estadual nº 4.993/2016. 

5.3 O responsável pela gestão do contrato será Nicole Lemanczyk, e a fiscalização por Jonas dos 
Santos Nascimento. 

5.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, 
o controle e a avaliação dos serviços prestados, bem como aplicará as penalidades, após o devido 
processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas. 

 

6 EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS: 

6.1 Os serviços serão prestados pelo Contratado como se na Contratante estivesse, na forma, nos 
prazos e de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência, que integra o 
presente contrato para todos os fins. 

6.2 Quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, os 
serviços poderão ser corrigidos ou refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, às 
custas do Contratado, e no caso de não serem atendidas as determinações deverão ser rejeitados. 

6.3 Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as correções. 

6.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 08 (oito) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, 
com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

6.4.1 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo. 

6.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratado pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

6.6 SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL: 

6.6.1 Escrituração e conciliações da contabilidade com responsabilidade técnica dos registros 
contábeis de acordo com legislação, normas e princípios vigentes; 
6.6.2 Cálculos dos tributos federais, estaduais, municipais e outros pertinentes a atividade; 
6.6.3 Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente; 
6.6.4 Assessoria e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou 
municipais aos colaboradores e administração; 
6.6.5 Escrituração dos registros fiscais de todos os livros contábeis, fiscais, obrigatórios perante a 
Receita Federal do Brasil, Estado, Município, Cartório ou quaisquer outros órgãos ou instituições que 
por força legal a CONTRATANTE esteja sujeita, bem como as obrigações que se fizerem necessárias 
conforme legislação vigente; 
6.6.6 Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos fiscais e auditoria externa; 
6.6.7 Reuniões presenciais para apresentação dos balancetes, demonstrações dos resultados e/ou 
demais demonstrações contábeis solicitadas pela CONTRATADA; 
6.6.8 Atender as solicitações do Palcoparaná no que se refere a auditoria externa, Tribunal de 
Contas, Controladoria Geral do Estado e outros órgãos fiscalizadores de esfera federal, estadual e 
municipal, sempre que necessário, para esclarecimentos, apresentação de documentos e demais 
informações; 
6.6.9 Assumir responsabilidade técnica sobre os serviços objeto desta proposta, perante o 
PALCOPARANÁ e órgãos de fiscalização, nas esferas federal, estadual e municipal; 
6.6.10 Apresentar e acompanhar em reunião Geral Ordinária e Extraordinária de Conselho de 
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Administração e Fiscal a prestação de contas do PALCOPARANÁ, em conformidade com a legislação 
vigente; 
6.6.11 Assumir responsabilidade pela elaboração da declaração de débitos e créditos tributários 
(DCTF), respeitando normas e efetuando a transmissão com até 15 dias antes do prazo estabelecido 
em legislação vigente; 
6.6.12 Se, por força legal, for exigido da CONTRATADA, elaborar e transmitir arquivos referentes a 
EFD Contribuições, EFD Fiscal, respeitando prazos, normas e/ou legislação vigente; 
6.6.13 Elaboração e transmissão da declaração anual da Escrituração Contábil Digital – ECD, 
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, respeitando normas e efetuando a transmissão com até 20 dias 
antes do prazo estabelecido em legislação vigente; 
6.6.14 Enviar, sempre que solicitado pelo PALCOPARANÁ, relatórios e análise contábil, através de 
documento formal, devidamente assinado (responsabilidade técnica), a fim de embasar as decisões da 
Diretoria Executiva da instituição; 
6.6.15 Envio para a CONTRATADA as guias para recolhimento de tributos e demais documentos 
pertinentes com prazo máximo de três (03) dias antes do vencimento; 
6.6.16 Envio mensal para a CONTRATADA dos balancetes contábeis, até o dia 07 (sete) do mês 
subsequente ao dos fatos geradores. 
 

6.7 DOS SERVIÇOS DE ROTINA TRABALHISTA 

6.7.1 Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego 
mantidas pela contratante; 
6.7.2 Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos, tais como admissões, cálculos 
de rescisão contratual, provisões de férias e 13º salário; 
6.7.3 Elaboração e processamento da Folha de Pagamento dos colaboradores, bem como das guias 
de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins; 
6.7.4 Envio para a CONTRATADA, da folha de pagamento, guias para recolhimento de tributos e 
demais documentos pertinentes com prazo máximo de três (03)dias antes do vencimento; 
6.7.5 Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais 
procedimentos de fiscalização. 
 
6.8 DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 
6.8.1 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao  Sistema Estadual de 
Informações, módulo de Captação Eletrônica de Dados  – SEI-CED, em observância e respeito a layout, 
manuais, normas e/ou legislação vigente, comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou 
quaisquer outros meios, o envio com 03 dias úteis de antecedência ao prazo limite estipulado pela 
legislação vigente; 
6.8.2 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de 
Transferências - SIT, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 
6.8.3 Elaboração/preenchimento e transmissão de remessas dos dados ao Sistema Integrado de Atos 
de Pessoal - SIAP, em observância e respeito a layout, manuais, normas e/ou legislação vigente, 
comprovando a CONTRATANTE através de recibo ou quaisquer outros meios, o envio com 05 dias úteis 
de antecedência ao prazo limite estipulado pela legislação vigente; 
6.8.4 Elaboração/preenchimento de remessas dos dados para alimentar RMIP – Relação Mensal de 
Informação de Pagamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná em observância e respeito às 
normas e/ou legislação vigente; 
6.8.5 Elaboração de balanço patrimonial, balancetes, demonstração do resultado do exercício (DRE), 
demonstração de fluxo de caixa (DFC), demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL), e/ou 
demais demonstrações contábeis obrigatórias, conforme legislação vigente para entrega da Prestação 
de Contas Anual junto ao TCE, devidamente assinada até final de janeiro do ano subsequente, referente 
ao exercício anterior. 

 

7 FONTE DE RECURSOS: 
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7.1 Os recursos para a execução do objeto do presente Contrato são originários de recursos próprios do 
PALCOPARANÁ advindos do Contrato de Gestão firmado entre o PALCOPARANÁ (denominação dada 
pela Lei nº 18.381, de 15/12/2014) e o Governo do Estado do Paraná, assinado em 05 de dezembro de 
2016. Para atendimento ao pagamento para este contrato contamos com a dotação orçamentária 
disponibilizada através do Orçamento do Projeto Atividade nº 05132.5132.13392154.448. 

 

8 VIGÊNCIA: 

8.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por meio de Termo Aditivo, por um ou mais períodos, nos termos dos artigos 103, inc. II, e 106, 
parágrafo único, da Lei nº 15.608/2007, desde que atendidos os seguintes requisitos, cuja observância 
deverá ser demonstrada no protocolado: 

a) os serviços devem ter sido prestados regularmente; 

b) a Administração deve manter interesse na realização do serviço; 

c) o valor do contrato deve permanecer economicamente vantajoso para a Administração;  

d) o Contratado deve manifestar expressamente interesse na prorrogação; 

e) devem ser mantidas as condições de habilitação; e, 

f) deve ser juntada a documentação orçamentária e financeira. 

 

9 FORMA DE PAGAMENTO 

9.1 Os pagamentos serão feitos por boleto bancário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da 
apresentação da nota fiscal atestada e da comprovação de regularidade com os Fiscos Federal, 

Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e 

Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do 
Termo de Referência. 

9.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como 
enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação do 
serviço ou no cumprimento de obrigações contratuais. 

9.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) 

 

 

I = (6/100) 

     365 

 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

9.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de 
tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos. 

9.5 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente 
prestados 

 

10 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

10.1 As partes obrigam-se a adotar todas as providências para a fiel execução deste contrato. 
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10.2 O Contratado obriga-se especialmente a: 

10.2.1 São obrigações do Contratado: 

10.2.2 Executar os serviços conforme especificações do termo de referência e de sua proposta, com o 
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do Contrato; 

10.2.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.2.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando o Contratante 
autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o 
valor correspondente aos danos sofridos; 

10.2.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.2.6 Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços para o Contratante, devendo os 
profissionais de contabilidade ter registro no respectivo órgão de classe; 

10.2.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
Contratante; 

10.2.8 Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede do Contratante 
quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

10.2.9 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que 
não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com esta instituição; 

10.2.10 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

10.2.11 Arcar com as despesas de execução dos trabalhos externos próprios, como locação de 
veículos, combustível, equipamentos eletrônicos e acessórios, dentre outras; 

10.2.12 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou 
orientações, as quais se obriga a atender prontamente; 

10.2.13 Assessorar ainda sobre toda e qualquer alteração na legislação pertinente se houver durante a 
vigência do contrato, efetuando ajustes legais, adequações e ou adotando novos procedimentos 
contábeis, quando necessários; 

10.2.14 Atualização constante de planilhas eletrônicas tais como: Patrimônio, folha de pagamento e 
outras movimentações financeiras que possam ser solicitadas pela Contratante. 

10.2.15 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato 
a ser firmado; 

10.2.16 Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre 
dentro dos prazos estabelecidos; 

10.2.17 Quando solicitado, assessorar o departamento financeiro da instituição em suas ações; 

10.2.18 Havendo surgimento de novas obrigações, contábeis, fiscais, previdenciárias ou outras que não 
estejam contempladas neste Termo de Referência, fica o CONTRATADA responsável por informar a 
CONTRATANTE em tempo hábil sobre procedimentos a serem cumpridos, e prestar assessoria para 
que seja atendida tal obrigação; 

10.2.19 Se solicitado pela CONTRATANTE, enviar demonstrativos, livros contábeis e/ou demais 
documentos devidamente registrados, mesmo que não haja obrigação legal para registro; 

10.2.20 Apresentar relatórios mensais sobre as atividades realizadas, constantes neste termo de 
referência, a fim de embasar o atesto dos serviços pela CONTRATANTE; 

10.2.21 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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10.2.22 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.2.23 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato; 

10.2.24 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Referência, nos termos do artigo 
21 da Lei Estadual n° 15.608/2007; 

10.2.25 Quando o projeto referir-se à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a 
cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação 
pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer 
natureza e aplicação da obra; 

10.2.26 Garantir ao Contratante: 

a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 
forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 
produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do Contrato, inclusive aqueles 
produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
expressa do Contratante; 

10.2.27 O Contratado compromete-se a cumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente 
relacionada aos serviços contratados bem como os prazos abaixo estipulados: 

10.2.27.1 A entrega das guias de recolhimento dos tributos, contribuições e encargos trabalhistas a essa 
entidades far-se-á com antecedência de 03 (três) dias do vencimento da obrigação; 

10.2.27.2 A entrega da folha de pagamento e recibo de pagamento salarial far-se–á até o 26º dia do 
mês de referência; 

10.2.27.3 Recibos de férias e demais obrigações trabalhistas serão entregues dentro de 96 (noventa e 
seis) horas após o recebimento dos documentos; 

10.2.27.4 A entrega do balancete mensal ocorrerá até o dia 10 do 2º (segundo) mês subsequente ao 
período que se referir; 

10.2.27.5 A entrega do Balanço Anual ocorrerá até o último dia de janeiro do ano subsequente ao 
exercício fiscal a que se referir. 

10.2.27.6 A remessa de documentos entre os contratantes será feita sempre mediante protocolo. 

 

10.3 O Contratante obriga-se a: 

10.3.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato; 

10.3.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.3.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido provisoriamente, 
com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

10.3.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua correção; 

10.3.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou 
de servidores especialmente designados; 

10.3.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e 
forma estabelecidos neste Contrato; 

10.3.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pelo Contratado, no que couber; 

10.3.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado. 
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11 PENALIDADES: 

11.1 O contratado que incorra em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções administrativas: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 05 (cinco) anos; 

e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  

11.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao 
adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa. 

11.3 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou, será aplicada a quem: 

a) não mantiver sua proposta; 

b) apresentar declaração falsa; 

c) deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 

11.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no 
qual participou ou foi arrematante, será aplicada a quem: 

a) apresentar documento falso; 

b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente; 

c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s). 

11.5 Multa de mora diária de 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 11.6. 

11.6 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será 
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato. 

11.7 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que: 

a) abandonar a execução do contrato; 

b) incorrer em inexecução contratual. 

11.8 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem: 

a) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 

b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento; 

c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo; 

d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico; 

e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 
praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529/2011; 

g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei. 

11.9 O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras 
e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem: 

a) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital; 
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b) deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses da cláusula 11.8; 

h) cometer fraude fiscal.  

11.10 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades 
previstas no item 11.1, alíneas “c”, “d” e “e”.  

11.11 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração 
ou da declaração de inidoneidade: 

a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova 
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 

b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no item anterior. 

11.12 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias: 

a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 

b) os danos resultantes da infração; 

c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e 
seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 

d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 
anterior; e, 

e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração. 

11.13 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de 
aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 
15.608/2007, da Lei Federal n.º 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993. 

11.14 Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional 
ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se 
dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, 
pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014. 

11.15 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do Paraná (CFPR). 

11.16 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após 
instauração de regular processo administrativo. 

11.17 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser 
recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob 
pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do 
pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente. 

 

12 CASOS DE RESCISÃO: 

12.1 O presente instrumento poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do 
art. 129 da Lei Estadual n.º 15.608/2007; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento 
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

12.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção 
à outra, por escrito. 
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12.3 Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado. 

12.4 O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de 
rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato. 

 

13 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

13.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art. 112 da Lei Estadual 
n.º 15.608/2007. 

13.1.1 O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor do contrato. 

13.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou 
incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; 

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e 

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

13.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato. 

13.4 Não será admitida a subcontratação do serviço. 

 

14 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o edital da licitação e seus anexos e a proposta 
apresentada pelo Contratado durante a licitação. 

14.2 Este contrato é regido pela Lei Estadual n.º 14.608/2007, pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais leis estaduais e federais sobre contratos 
administrativos, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato. 

14.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná. 

14.4 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca 
da Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 

Local e data 

 

 

CONTRATANTE     CONTRATADO 

 

 

Testemunhas 

 

1 – Nome: 

 

2 – Nome: 
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PALCOPARANA
PALCOPR/ADIAF - ASSESSORIA DIAF

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
09/12/2019 16:14Data:

DESPACHO

À DIAF/PALCOPARANA

Sra. Diretora Administrativa Financeira,

Informo que o Edital  de Licitação foi  incluído no sistema Licitações-e,
sendo atribuído ID 772945 no referido sistema.

Para sua validação e publicação do edital no referido sistema, assim como
publicação do extrato da Licitação no DIOE/PR.

Após, deve o presente ser encaminhado ao Pregoeiro.

Atenciosamente,

André Luís Diener
Assessor Técnico Especial
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PALCOPARANA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
20/01/2020 16:10Data:

DESPACHO

A Assessoria Técnica/Comissão de Apoio Licitação

Para que anexe os documentos entregues pela empresa vencedora da
licitação para andamento do processo.

Atenciosamente

Nicole Lemanczyk
Diretora Administrativa Financeira
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PALCOPARANA
PALCOPR/ADIAF - ASSESSORIA DIAF

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
20/01/2020 17:35Data:

DESPACHO

À DIAF/PALCOPARANA
Segue a documentação apresentada pela licitante,  conforme previsto

noedital:
1  -  Contrato  Social  e  alterações  devidamente  arquivado  no  Cartório

deRegistro de PJ;
2 - Certidão Simplificada comprovando porte de EPP;3 - CNDs - Fazenda

Federal, Estadual e Municipal; FGTS, Justiça doTrabalho;
4 - Comprovante de Inscrição CNPJ;
5 - Atestado de Capacidade Técnica;
6  -  Comprovação  de  registro  no  CRC/PR  da  L ic i tante  e  do

responsávelTécnico;
7 -  Declaração De Inexistência De Fato Impeditivo,  Não Utilização De

MãoDe Obra De Menores, Requisitos Do Decreto Estadual;
8 - Balanço social e demonstrações contábeis do último exercício social,

jáexigível na forma da Lei;
9 - Certidão Negativa de falência ou concordata;
10 - Demonstração de Índice econômico-financeiro;
11  -  Declaração  De  Que  Cumpre  Plenamente  Os  Requisitos  Exigidos

NoEdital E Os Requisitos De Habilitação;
12 - Declaração de conhecimento;
13 - Proposta

Atenciosamente,

André Luís Diener
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Assessor Técnico
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 021327772-65

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 09.558.998/0001-19
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 16/05/2020 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Emitido via Internet Pública (17/01/2020 13:59:47)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO MUNICIPAL

NOME INFORMADO

MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

CNPJ SOLICITADO

09.558.998/0001-19

SITUAÇÃO

CADASTRAL

12763798

Nº DA SOLICITAÇÃO

8123004

FINALIDADE

Verificação

SITUAÇÃO DA SOLICITAÇÃO

DEFERIDA

OBSERVAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
em 17/01/2020 - 02:04:50

Versão P.2.0.2.12.1644 (20/12/2019)

http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/frmListarObserva...

1 of 1 17/01/2020 13:01
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 09.558.998/0001-19

Razão
Social:

MUNHOZ MUNHOZ SS LTDA

Endereço: R SANTO AMARO 580 / AGUA VERDE / CURITIBA / PR / 80620-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei  8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/01/2020 a 06/02/2020

Certificação Número: 2020010802063203302887

Informação obtida em 17/01/2020 14:06:55

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 17/01/2020 13:03
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

09.558.998/0001-19
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

24/04/2008

NOME EMPRESARIAL

MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MUNHOZ CONTABILIDADE
PORTE

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO

R SANTO AMARO
NÚMERO

580
COMPLEMENTO

********

CEP

80.620-330
BAIRRO/DISTRITO

AGUA VERDE
MUNICÍPIO

CURITIBA
UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

cont-munhoz@onda.com.br
TELEFONE

(41) 3244-6898/ (41) 3244-6898

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

24/04/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/01/2020 às 14:08:01 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Co...

1 of 1 17/01/2020 13:04
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.558.998/0001-19
Certidão nº: 1496478/2020
Expedição: 17/01/2020, às 14:08:59
Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i f i c a - s e  q u e  M U N H O Z  &  M U N H O Z  S / S  L T D A

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
09.558.998/0001-19, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Licitação [nº 797272]  

LOTE [nº 1]

Opções

Cliente PALCOPARANA  / (1)  PALCOPARANA 

Pregoeiro CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS 

Resumo da licitação Contratação de empresa para prestação de serviços contábeis, de forma contínua. 

Edital 01/2020 Processo 16.017.679-2 

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço 

Participação do fornecedor Ampla Prazo para impugnação até 2 dia(s) 

Situação da licitação Disputa encerrada Data de publicação 20/12/2019 

Início acolhimento de propostas 02/01/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 15/01/2020-09:00 

Abertura das propostas 15/01/2020-09:00 Data e a hora da disputa 15/01/2020-09:30 

Idioma da licitação Português Moeda da licitação (R$) Real 

Abrangência da disputa Nacional Moeda da proposta Moeda da licitação 

Forma de condução Eletrônico Equalização ICMS Não

Tipo de encerramento da disputa Randômico 

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de contabilidade, conforme detalhamento no termo de 

referência. 

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas 

Situação do lote Declarado vencedor Data e o horário 21/01/2020-10:11:45:031 

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1.000,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1.000,00

CNPJ 09.558.998/0001-19

Fornecedor MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA ME 

Telefone (41) 32446898 

Nome contato CLAUDECIR JOSE MUNHOZ 

Arrematado R$  31.000,00 

PALCOPARANA

Sala de disputa Criar licitação Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda Sair 

PALCOPARANA 
UOR: [nº1] PALCOPARANA - Fim contrato: 18/03/2020
[JD023519] CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS 
apoio pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria Brasília/DF - 21/01/2020 11:12:41

Licitações

Página 1 de 1www.licitacoes-e.com.br

21/01/2020https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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Licitação [nº 797272]  

LOTE [nº 1]

Opções

Cliente PALCOPARANA  / (1)  PALCOPARANA 

Pregoeiro CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS 

Resumo da licitação Contratação de empresa para prestação de serviços contábeis, de forma contínua. 

Edital 01/2020 Processo 16.017.679-2 

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço 

Participação do fornecedor Ampla Prazo para impugnação até 2 dia(s) 

Situação da licitação Disputa encerrada Data de publicação 20/12/2019 

Início acolhimento de propostas 02/01/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 15/01/2020-09:00 

Abertura das propostas 15/01/2020-09:00 Data e a hora da disputa 15/01/2020-09:30 

Idioma da licitação Português Moeda da licitação (R$) Real 

Abrangência da disputa Nacional Moeda da proposta Moeda da licitação 

Forma de condução Eletrônico Equalização ICMS Não

Tipo de encerramento da disputa Randômico 

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de contabilidade, conforme detalhamento no termo de 

referência. 

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas 

Situação do lote Declarado vencedor Data e o horário 22/01/2020-12:59:20:285 

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1.000,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1.000,00

CNPJ 09.558.998/0001-19

Fornecedor MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA ME 

Telefone (41) 32446898 

Nome contato CLAUDECIR JOSE MUNHOZ 

Arrematado R$  31.000,00 

PALCOPARANA

Sala de disputa Criar licitação Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda Sair 

PALCOPARANA 
UOR: [nº1] PALCOPARANA - Fim contrato: 18/03/2020
[JD023519] CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS 
apoio pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria Brasília/DF - 22/01/2020 13:59:38

Licitações

Página 1 de 1www.licitacoes-e.com.br

22/01/2020https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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Licitação [nº 797272]  

LOTE [nº 1]

Opções

Cliente PALCOPARANA  / (1)  PALCOPARANA 

Pregoeiro CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS 

Resumo da licitação Contratação de empresa para prestação de serviços contábeis, de forma contínua. 

Edital 01/2020 Processo 16.017.679-2 

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço 

Participação do fornecedor Ampla Prazo para impugnação até 2 dia(s) 

Situação da licitação Disputa encerrada Data de publicação 20/12/2019 

Início acolhimento de propostas 02/01/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 15/01/2020-09:00 

Abertura das propostas 15/01/2020-09:00 Data e a hora da disputa 15/01/2020-09:30 

Idioma da licitação Português Moeda da licitação (R$) Real 

Abrangência da disputa Nacional Moeda da proposta Moeda da licitação 

Forma de condução Eletrônico Equalização ICMS Não

Tipo de encerramento da disputa Randômico 

Opções

Resumo do lote Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de contabilidade, conforme detalhamento no termo de 

referência. 

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas 

Situação do lote Adjudicado Data e o horário 23/01/2020-15:52:29:644 

Tempo mínimo lances intermediários 5 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 1.000,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 1.000,00

CNPJ 09.558.998/0001-19

Fornecedor vencedor MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA ME 

Telefone (41) 32446898 

Nome contato CLAUDECIR JOSE MUNHOZ 

Arrematado R$  31.000,00 

Cadastrar minuta 

Consultar ata 

Consultar lotes 

Gerenciar ata registro preço 

Incluir mensagem 

Listar alterações 

Listar anexos propostas 

Listar documentos 

Listar mensagens 

Publicar ata licitação 

PALCOPARANA

Sala de disputa Criar licitação Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda Sair 

PALCOPARANA 
UOR: [nº1] PALCOPARANA - Fim contrato: 18/03/2020
[JD023519] CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS 
apoio pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria Brasília/DF - 23/01/2020 16:52:55

Licitações

Página 1 de 1www.licitacoes-e.com.br

23/01/2020https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: PALCOPARANA - PALCOPARANA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ PALCOPARANA / Nº Processo: 16.017.679-2)

 

     às 09:31:45 horas do dia 15/01/2020 no endereço R XV DE NOVEMBRO 971-971, bairro

CENTRO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). CARLOS

ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

16.017.679-2 - 2019/01/2020 que tem por objeto Contratação de empresa para prestação de

serviços contábeis, de forma contínua.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de

contabilidade, conforme detalhamento no termo de referência.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de

contabilidade, conforme detalhamento no termo de referência.

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/01/2020 09:14:36:845 METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E
GOVERNAMENTAIS E  R$ 103.260,00

15/01/2020 08:08:10:174 J. FOLADOR CONTABILIDADE LTDA - ME  R$ 103.263,16

05/01/2020 16:09:42:655 JCBD CONSTRUTORA EIRELI  R$ 5.000.000,00

14/01/2020 18:47:15:297 SIDCONTABIL EIRELI ME  R$ 103.000,00

15/01/2020 00:19:31:345 REDE CONTMAX - CONTABILIDADE CONSULTORIA
LTDA ME  R$ 86.400,00

15/01/2020 08:27:37:652 CONTASC - CONTADORES ASSOCIADOS EM SERVICOS
CONTAB  R$ 100.000,00

15/01/2020 08:08:42:912 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA ME  R$ 92.936,88

Data-Hora Fornecedor Lance

15/01/2020 11:44:43:319 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA ME  R$ 31.000,00

15/01/2020 11:44:17:296 REDE CONTMAX - CONTABILIDADE CONSULTORIA
LTDA ME  R$ 32.000,00

15/01/2020 11:43:33:218 JCBD CONSTRUTORA EIRELI  R$ 33.000,00

15/01/2020 11:41:22:662 METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E
GOVERNAMENTAIS E  R$ 36.000,00

15/01/2020 11:37:40:882 J. FOLADOR CONTABILIDADE LTDA - ME  R$ 48.500,00

15/01/2020 11:34:29:562 SIDCONTABIL EIRELI ME  R$ 59.999,00

23/01/2020 Página 1 de 3

334
83

Inserido ao protocolo 16.017.679-2 por: Carlos Alberto Goncalves dos Santos em: 23/01/2020 16:17. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado
por: Carlos Alberto Goncalves dos Santos em 23/01/2020 16:19. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe
o código: 1173134169c03a245ec094fe3196d41d



 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 15/01/2020, às 11:48:31 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de contabilidade, conforme detalhamento no termo de referência.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/01/2020, às 10:11:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/01/2020, às 10:11:45 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de contabilidade, conforme detalhamento no termo de referência.

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Arrematante encaminhou à Equipe de Apoio a proposta detalhada e a

documentação que comprova sua regularidade fiscal e jurídica. No dia 22/01/2020, às

11:23:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/01/2020, às 11:23:21 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de contabilidade, conforme detalhamento no termo de referência.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Reabertura do prazo análise da documentação do arrematante declarado vencedor. No dia

22/01/2020, às 12:59:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/01/2020, às 12:59:20 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de contabilidade, conforme detalhamento no termo de referência.

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Arrematante encaminhou à Equipe de Apoio do Pregoeiro a Proposta Detalhada e

a documentação que comprova sua regularidade fiscal e jurídica. No dia 23/01/2020, às

15:52:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/01/2020, às 15:52:29 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de contabilidade, conforme detalhamento no termo de referência.

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Decorrido prazo e não havendo manifestação de intenção de recurso, adjudico o referido

lote.

 

15/01/2020 09:40:36:854 CONTASC - CONTADORES ASSOCIADOS EM SERVICOS
CONTAB  R$ 81.000,00
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    No dia 23/01/2020, às 15:52:29 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de contabilidade, conforme detalhamento no termo de referência.

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA ME com o valor R$ 31.000,00.

 

    Diante do registro de intenção  do representante JACIR FOLADOR da empresa J.

FOLADOR CONTABILIDADE LTDA - ME no lote (1) - Contratação de empresa

especializada para prestação de serviço de contabilidade, conforme detalhamento no termo

de referência.,  em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para

apresentação  formal das razões e contra razões do recurso.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

NICOLE LEMANCZYK

Autoridade Competente

 

ANDRE LUIS DIENER

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
10.969.220/0001-81 CONTASC - CONTADORES ASSOCIADOS EM SERVICOS CONTAB

02.118.501/0001-00 J. FOLADOR CONTABILIDADE LTDA - ME

29.066.378/0001-70 JCBD CONSTRUTORA EIRELI

07.843.902/0001-39 METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS E

09.558.998/0001-19 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA ME

09.539.585/0001-97 REDE CONTMAX - CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA ME

05.604.230/0001-83 SIDCONTABIL EIRELI ME
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Protocolo nº 16.017.679-2

À

DIAFI

Senhora diretora,

Em seguida  à  edição  do  processo  de  licitação  no  sítio  www.licitacoes-
e.com.br,  do  Banco  do  Brasil,   o  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  0001/2020-PP foi
publicado e realizado o acolhimento e abertura das propostas previamente classificadas
para o pleito eletrônico. Encerrada a disputa, com designação da triunfante, a empresa
arrematante  foi  Declarada  Vencedora  do  lote  único e  realizada  a  análise  da
documentação que comprova sua regularidade fiscal e jurídica.  Desta feita, expirado o
prazo recursal e não havendo manifestação de intenção de recurso, o referido lote foi
adjudicado  pelo  pregoeiro  oficial  do  PALCOPARANÁ à  proponente  MUNHOZ  &
MUNHOZ S/S LTDA-ME, ao custo de  R$ 31.000,00 (seis mil e setecentos reais) pelo
período de 12 (doze) meses;

1- Seu conhecimento;
2- Encaminhamento à Assessoria Jurídica para parecer;
3-Encaminhamento à DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA para homologação

no processo protocolado;
4- Retorno a este Pregoeiro para publicar Ata.

Curitiba, 23 de janeiro de 2020.

Carlos A G dos Santos
Pregoeiro
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PALCOPARANA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
24/01/2020 10:14Data:

DESPACHO

A Aju

Para que elabore o parecer quanto a fase externa do pleito.
Após  analise,  encaminhar  à  DIRETORIA  DA  PRESIDÊNCIA  para

homologaçãono  processo  protocolado  e  posterior  retorno  do  processo
protocolado ao Pregoeiro para publicação Ata.

Atenciosamente

Nicole Lemanczyk
Diretora Administrativa Financeira

338
85

Inserido ao protocolo 16.017.679-2 por: Nicole Lemanczyk em: 24/01/2020 10:14. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Nicole
Lemanczyk em 24/01/2020 10:15. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
349264a3d094d7156d0bd02d2af47222



PALCOPARANA
ASSESSORIA JURÍDICA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
28/01/2020 11:20Data:

DESPACHO

À DIAF

De acordo com o art. 17, caput e inciso I, do Decreto 5.450/2005, a fase
externa da licitação tem início com a convocação das empresas interessadas em
participar do processo licitatório, através da publicação do aviso do edital no
Diário Oficial da União, bem como sua divulgação via internet.

Analisando o presente protocolo, esta Assessoria Jurídica não verificou o
cumprimento de tal exigência, embora conste às fls. 256 que o procedimento foi
encaminhado pela Assessoria Técnica Especial para sua validação e publicação
do edital no sistema Licitações-e, assim como publicação do extrato da Licitação
no DIOE/PR.

Diante desse fato, esta Assessoria Jurídica devolve o protocolo para que
se preste o esclarecimento que entender pertinente quanto ao apontamento
acima realizado, a fim de que então possa prestar a informação solicitada nas fls.
338.

Atenciosamente,

Lucas Medeiros Vilches.
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552ª feira | 23/Dez/2019  - Edição nº 10590

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Mancha Autopeças CNPJ: 07.779.882/0001-84 torna público que irá requerer ao 
IAP, a Licença de Instalação para Comercio de peças e acessórios usados para 
veículos a ser implantada PRT 280, KM 179 no município de Clevelândia, Estado 
do Paraná.

 126893/2019 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
MARCOS PAULO MORAIS DE OLIVEIRA, CNPJ 33.222.616/0001-66 torna 
público que irá requerer ao IAP, a Licença Simplificada para comercio atacadista 
especializado em produtos de borracha a ser implantada Rua Santarem, 527, 
quadra 2, lote 10, Distrito do Sumare, na cidade de Paranavai, estado do Parana, 
CEP 87.720-065..

 126567/2019 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
SIMPLIFICADA

MAXINVEST ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA torna público que irá 
requerer ao IAP, a Renovação de Licença Simplificada para RECEBIMENTO, 
SECAGEM E ESTOCAGEM DE GRÃOS implantada RODOVIA BR 376, KM 
423, S/N, TIBAGI/PR.

 125623/2019 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

A CAIUA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, CNPJ: 14.832.534/0001-99 
torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para 
a Linha de Transmissão 230kV Umuarama Sul - Guaira,  instalada nos municípios 
de Umuarama, Guaíra, Perobal, Cafezal do Sul, Iporã, Francisco Alves e Terra 
Roxa,no estado do Paraná.

 127031/2019 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
MILTON CARLOS MEDEIROS JUNIOR torna público que irá requerer 
à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Londrina - SEMA, a Licença 
Simplificada para Fabricacao de moveis com predominancia de madeira a ser 
implantada Rodovia Celso Garcia Cid 809, Jardim Sabara - Londrina/PR.

 118191/2019 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
MILTON CARLOS MEDEIROS JUNIOR torna público que irá requerer 
à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Londrina - SEMA, a Licença 
Simplificada para Fabricacao de Moveis com Predominancia de Madeira a ser 
implantada Rodovia Celso Garcia Cid 809, Jardim Sabara - Londrina/PR.

 117493/2019 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MJC SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA ME 09.100.750/0001-00 torna 
público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para IMUNIZAÇÃO E 
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS instalada RUA MIGUEL GRABOSKI,19 
GUARAITUBA COLOMBO/PR CEP 83.407-250.

 126568/2019 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

MJC SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA ME 09.100.750/0001-00 torna 
público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para 
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS instalada RUA 
MIGUEL GRABOSKI,19 GUARAITUBA COLOMBO/PR CEP 83.407-250.

 126572/2019 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A empresa Hidrelétrica Marcelandia do Verde torna público que irá requerer ao 
IAP, a Renovação da Licença de Instalação para a Central Geradora Hidrelétrica 
- CGH Marcelandia a ser implantada no Rio Verde, nos municípios de Assis 
Chateaubriand e Jesuítas/PR.

 126571/2019 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Nilson Antunes - ME torna público que recebeu do IAP, a Licença Simplificada 
para serraria com desdobramento, beneficiamento e tratamento de madeiras e 
forno de produção de carvão a ser implantada na Linha Salto Caxias, s/nº, Zona 
Rural de Nova Prata do Iguaçu - PR, valida até 16/10/2015.

 126637/2019 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
NTI TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA torna público que recebeu do IAP, 
a Licença Prévia para Serviços de Transporte rodoviário de cargas perigosas e não 
perigosas a ser implantada na Travessa Guaporé, n° 546, Aguas Belas em São José 
dos Pinhais, Estado do Paraná..

 126825/2019 

SÚMULA DO PEDIDO DA LICENÇA PRÉVIA
Vitao Alimentos LTDA, 04.869.719/0001-14 torna público que requereu à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Licença Prévia, 
para Fabricação de biscoitos e bolachas; envasamento e empacotamento sob 
contrato; fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito; 
fabricação de farinha de milho e derivados situada à Rua Regina Tisser Stier, 307 
- CIC - Curitiba/PR.

 126332/2019 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A PLANTAR COMERCIO DE INSUMOS LTDA torna público que recebeu 
do IAP, a Licença de Operação para Deposito e Comercio e representacao de 
Agrotoxicos e prestacao de servicos fitossanitarios  instalada Estrada PP s/n , No 
Municipio de Ouro Verde do Oeste, Estado do Parana - Validade 03/12/2019.

 126813/2019 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
PNEUCAR LTDA torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de LONDRINA, a Licença Simplificada para COMERCIO A VAREJO 
DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES a 
ser implantada AV DUQUE DE CAXIAS, 1005  .

 126010/2019 

 

 

PALCOPARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020      ID: 797272 
Protocolo: 16.017.679-2 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
contabilidade, conforme detalhamento no Anexo I. 
Preço Máximo do Contrato Anual: R$ 103.263,16 (cento e três mil, 
duzentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos). 
Tipo: Menor Preço 
Limite de acolhimento propostas: 15/01/2020                Horário: 09h00 
Data da disputa de preços: 15/01/2020                         Horário: 09h30 
Local: Site: www.licitacoes-e.com.br 
Mais Informações: Rua XV de Novembro, 971 – Centro – Curitiba/Pr; fones 
3304-7937 ou 3304-7929 ou no site acima citado. 

Curitiba - PR, 23 de Dezembro de 2019 

  126885/2019 

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PALCOPARANÁ 
PORTARIA Nº 16/19  

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO 
PALCOPARA-NÁ, nomeada pelo Decreto nº 184, de 15 de janeiro de 
2019, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei 18.381/2014, o 
Estatuto desta entidade, homologado pelo Decreto Estadual nº 
11.907/2018, R E S O L V E:  

DESIGNAR 
JULIANA RODRIGUES CARLETTO, RG 5.886.808-6 SSP-PR, a partir 
de 06 de janeiro de 2020, para o cargo de Assessor Técnico, com as 
atribuições estabelecidas no Regimento Interno desta Instituição e 
outras que lhe vierem a ser determinadas pela Diretora-Presidente.  

Curitiba, Paraná, em 18 de dezembro de 2019. 
Nicole Barão Raffs  
Diretora Presidente 

  126804/2019 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Prima Medicina Radiologia e Diagnostico Por Imagem Ltda CNPJ 
23.632.584/0001-13 torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Pinhais/PR, a Licença Simplificada para de numero 163/2017 para 
empreendimentos de servicos de saude (com volume de geracao de residuos ate 30 
litros/dia, exceto os que produzem residuos quimioterapicos a ser implantada Rua 
Bolsao dos Papagaios n 48, bairro Centro, municipio de Pinhais/PR.

 126550/2019 

PROCÓPIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
“Em Recuperação Judicial”

CNPJ n° 76.642.891/0001-41 - NIRE 41201644375
Edital de Convocação para 5ª Reunião de Sócios

Ficam convidados os sócios da sociedade PROCÓPIO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA “Em Recuperação Judicial”, a comparecer à 5ª 
Reunião de Sócios, que se realizará no dia  06 de janeiro de 2020, a 
partir das 14h00, na sede da Companhia, na Cidade de Campo Lar-
go, Estado do Paraná, na Rodovia PR-510, entroncamento com a 
Rodovia PR 423, s/nº, Itaqui, CEP 83.600.970, para tomarem conhe-
cimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Destituição e eleição de Administradores da Sociedade.

ProcóPio Indústria e Comércio Ltda “Em Recuperação Judicial”
Inácio Procópio Neto

PROCÓPIO EMBALAGENS LTDA.
CNPJ n° 03.941.878/0001-10 – NIRE 41204379524
Edital de Convocação para a 4ª Reunião de Sócios

Ficam convidados os sócios da sociedade PROCÓPIO EMBALA-
GENS LTDA., a comparecer à 4ª Reunião de Sócios, que se realizará 
no dia 06 de janeiro de 2020, a partir das 16h00, no seguinte ende-
reço: na Cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, na Rodovia 
PR-510, entroncamento com a Rodovia PR 423, s/nº, Itaqui, CEP 
83.600.970, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia:
a) Destituição e Eleição de Administradores da Sociedade.

ProcóPio Embalagens Ltda. 
Inácio Procópio Neto

 125745/2019 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Renove Soluções em Reciclagem LTDA torna público que recebeu do IAP, 
a Licença de Operação para unidade de recebimento, segregação, triagem e 
reciclagem de resíduos da construção civil e resíduos de podas e varrição instalada 
na Rodovia PR - 483, km 11, s/nº no município de Francisco Beltrão - PR, com 
validade até 24/11/2021.

 126662/2019 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 4365520
Documento emitido em 06/01/2020 11:44:11.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 10590 | 23/12/2019 | PÁG. 55

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o
Código Localizador no site do DIOE.
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PALCOPARANA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
28/01/2020 11:29Data:

DESPACHO

A Aju

Acostamos a publicação solicitada através do movimento 87.
A publicação foi feita em Diário Oficial do Estado do Paraná, sendo esta

publicação disponibilizada no site do Palcoparaná, assim como encaminhada ao
sistema licitações-  e  do Banco do Brasil,  plataforma utilizada para  o  Pregão
Eletrônico.

Atenciosamente

Nicole Lemanczyk
Diretora Administrativa Financeira
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INFORMAÇÃO nº 07/20-AJU  

DA ASSESSORIA JURÍDICA  

PARA DIPRE  

ASSUNTO Contratação de empresa especializada em serviços de contabilidade  

EXPEDIENTE 16.017.679-2  

DATA  28/01/2020  

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – FASE EXTERNA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS 

 

Prezada Sra. Diretora Presidente, 

 

Por meio do despacho de fls. 338, a Sra. Diretora Administrativa Financeira do PALCOPARANÁ 

encaminhou a esta Assessoria o Processo Licitatório na modalidade “Pregão Eletrônico n.º 001/2020” 

para que preste as informações jurídicas, a fim de que os procedimentos até então realizados sejam 

analisados sob o enfoque da legislação pertinente, mais especificamente das determinações dispostas 

nas Leis Federais n.º 8.666/1993 e 10.520/2002, no Decreto Federal nº 5.450/2005 e na Lei Estadual 

15.608/2007.  

 

Contudo, antes de prestar a presente informação, cabe esclarecer que os procedimentos de processos 

licitatórios são divididos, basicamente, em duas fases: a fase interna e a fase externa.  

 

A fase interna é aquela que se inicia com a solicitação da Unidade Requisitante (fls. 2/3) e se encerra na 

elaboração do edital (fls. 50/85). Esta fase já foi objeto de análise por esta Assessoria, que, através da 

Informação Jurídica anexada às fls. 89/94 do presente protocolo, confirmou o cumprimento de todos os 

requisitos legais e, portanto, a obediência à legalidade.  

 

Já a fase externa, nos termos do art. 17, caput e inciso I, do Decreto 5.450/2005, tem início com a 

convocação das empresas interessadas em participar do processo licitatório, através da publicação do 

aviso do edital no Diário Oficial da União, bem como sua divulgação via internet, senão vejamos:  

 
“Art. 17. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos 
interessados por meio de publicação de aviso, observados os valores estimados para contratação 
e os meios de divulgação a seguir indicados: 
I - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 
a) Diário Oficial da União; e 
b) meio eletrônico, na internet;” (grifo nosso) 

 

E é a fase externa que será objeto da presente análise.  
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Pois bem. Com a confirmação da regularidade da fase interna, a Diretora Presidente do Palcoparaná 

aprovou o Termo de Referência (fls. 96) e encaminhou o protocolo a Diretora Administrativa Financeira, 

que às fls. 99/100 juntou a portaria de designação de pregoeiro e da Comissão de Licitação e enviou o 

procedimento para que a comissão de licitação, a fim de que desse início à fase externa do certame, nos 

moldes estipulados nos artigos 4º, incisos I a IV da Lei nº 10.520/02 e 17, inciso I do Decreto 

5.450/20052. 

 

A Comissão de Licitação, ao receber o procedimento e antes de iniciar a fase externa, entendeu por bem 

fazer uma série de apontamentos (fls. 101/111) em relação ao Termo de Referência e a Minuta 

Contratual, determinando o retorno do processo ao PALCOPARANÁ para que prestasse os 

esclarecimentos e/ou fizesse algumas correções. 

 

O Requisitante, por sua vez, no dia 16/10/2019, prestou todos os esclarecimentos necessários e fez as 

correções que entendia serem cabíveis (fls. 115/153), tendo encaminhado o protocolo a Diretora 

Presidente, a qual, no despacho de fls. 154 determinou que esta Assessoria Jurídica para que orientasse 

“sobre o procedimento legal a ser adotado diante da informação acostada pela CPL às fls.101, mov.28 e 

a manifestação do solicitante acostada às fls. 115, mov.32 e fls. 118, mov. 33”. 

 

Essa Assessoria Jurídica prestou nova informação às fls. 155/159, na qual dispôs em sua conclusão: 

 

“III – CONCLUSÃO 
Assim sendo, diante do acatamento de alguns dos apontamentos feitos pela Comissão Permanente de 
Licitação, o que acarretou a alteração da redação do Termo de Referência original (fls.61/67), em 
especial no que tange a correção da numeração do subitem “7.1.8” (renumerado como subitem 
7.1.23) e a inclusão do subitem 1.4, informando o número de empregados atuais do PALCOPARANÁ, 
assim como a previsão para o ano de 2020, esta Assessoria Jurídica orienta que seja realizada, se 
assim entender pertinente, a aprovação/ratificação da redação do Termo de Referência acostado às 
fls. 129/135 pela Autoridade Competente do PALCOPARANÁ. 
 
Orientamos, ainda, que com a aprovação do Termo de Referência de fls. 129/135, o presente 
protocolo seja remetido à Comissão Permanente de Licitação, para que seja dado prosseguimento ao 
procedimento, com o início à fase externa da licitação”. 

 

Em atenção a Informação 09/2019, a Diretora Presidente do Palcoparaná proferiu o despacho de fls. 

160, por meio do qual ratificou a aprovação do termo de referência e autorizou a abertura da fase 

externa da licitação, encaminhando, uma vez mais o protocolo para que a comissão de licitação, a fim de 

que desse prosseguimento ao procedimento licitatório. 

 

Antes, porém, de ser feita a publicação do resumo do edital no DOE do Paraná, foram tomadas as 

seguintes providências pelo setor Requisitante do procedimento licitatório: 

 

Fls. 168/203 – a unidade requisitante, em observância ao Decreto 2575/2019 (fls. 164/167), 

que estabeleceu novos prazos para o cumprimento das obrigações contábeis junto ao 

Estado do Paraná, adequou o Termo de Referência, o Edital e o Contrato, conforme os 

novos prazos estabelecidos; 
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Fls. 205/2019 – diante do escoamento do prazo previsto no art. 9º, §5º do Decreto Estadual 

4993/16, foi realizada nova pesquisa de preços, na qual 04 empresas ratificaram a proposta 

anterior; 01 empresa declinou, informando não mais ter interesse em participar do processo 

licitatório; e, 04 empresas não retornaram o contato feito; e, 

 

Fls. 221/255 – acostada a minuta final do Edital de Licitação, Termo de Referência, Minuta 

Contratual e demais anexos os quais foram incluídos no sistema Licitações-e, sendo 

atribuído ID 772945 em referido sistema;  

 

Com as providências acima, a Comissão de Licitação providenciou a publicação do aviso do resumo do 

edital no Diário Oficial do Paraná (fls. 340), convocando os interessados a apresentarem suas propostas. 

A cópia do Edital e seus anexos foram disponibilizados na internet, por meio dos seguintes endereços 

eletrônicos: (i) www.licitacoes-e.com.br; e, (ii) www.palcoparana.org. 

 

Saliente-se que, em estrita observância ao regramento disposto no art. 17, §§ 2º e 4º, do Decreto 

5.450/2005, o aviso de licitação respeitou o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a publicação e a 

apresentação das propostas, bem como dispôs de forma clara e precisa as informações sobre o objeto 

licitado, os critérios de avaliação, as datas, horários e local do acolhimento das propostas. 

 

De igual maneira, o Edital do Pregão Eletrônico (fls. 221/230) detalhou a definição precisa, suficiente e 

clara do objeto licitado, bem como o endereço eletrônico onde ocorreria a sessão pública, a data e hora 

de sua realização e a indicação de que o pregão, na forma eletrônica, seria realizado por meio da 

internet. O Edital cumpriu ainda com a previsão disposta no §5º do dispositivo de lei acima mencionado. 

 

O ato convocatório do pregão eletrônico não foi impugnado, assim como não foi efetuado qualquer 

pedido de esclarecimento referente ao processo licitatório. 

 

Diante desse fato, no dia 15/01/2020 às 9h31min45seg o Sr. Pregoeiro realizou a abertura das 

propostas previamente classificadas para o pleito eletrônico, momento em que se constatou a 

participação de 07 (três) empresas, quais sejam: Metrópole Soluções Empresariais e Governamentais, J. 

Folador Contabilidade Ltda., JCBD Construtora Eireli, Sidcontabil Eireli ME, REDE CONTMAX - 

Contabilidade Consultoria Ltda. ME, CONTASC - Contadores Associados em Serviços Contabilidade; e, 

Munhoz & Munhoz S/S Ltda. ME. 

 

Com a abertura das propostas, o Sr. Pregoeiro possibilitou que as empresas previamente habilitadas 

dessem seus lances, sendo apurado que o último e menor lance foi ofertado às 10:44:43:319 pela 

empresa Munhoz & Munhoz S/S Ltda. ME, no valor total de R$ 31.000,00 (trinta de um mil reais), 

para o período dos 12 (doze) primeiros meses de contrato, o que representa um custo mensal de 

despesas de R$ 2.583,34 (dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos). 
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. 

 

Conforme se verifica através da Ata da Sessão Pública do Pregão (fls. 334/336) do presente protocolo, 

“encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço”, 

sendo então confirmada a regular habilitação da empresa proponente, assim como a aceitabilidade da 

proposta de menor preço, declarando-se as 11h48min31seg a arrematação do lote. 

 

Consequentemente, a empresa arrematante encaminhou à Equipe de Apoio da Comissão de Licitação a 

proposta detalhada e a documentação que comprova sua regularidade fiscal e jurídica. 

 

No dia 22/01/2020, após a constatação do atendimento das exigências fixadas no edital, o Sr. Pregoeiro 

declarou a empresa Munhoz & Munhoz S/S Ltda. ME vencedora do Lote Único do Edital da Licitação nº 

01/2020-PALCOPARANÁ (fls. 334/336). 

 

No dia 23/01/2020, após o transcurso do prazo para apresentação de recurso pela empresa J. Folador 

Contabilidade Ltda – ME, que apresentou intenção de recurso, mas deixou o prazo transcorrer in albis, o 

objeto da licitação foi adjudicando em favor da empresa vencedora, pelo valor de R$ 31.000,00 (trinta 

de um mil reais), e o protocolo encaminhado para as autoridades do Serviço Social Autônomo 

Palcoparaná para que tomasse conhecimento, prestasse as informações jurídicas necessárias e 

homologasse a presente licitação. 

 

Posto isto, nota-se que os procedimentos e atos adotados pelo Sr. Pregoeiro e a sua equipe obedeceram 

a todos os princípios legais, tendo o certame licitatório decorrido com regularidade e legitimidade nos 

termos das Leis Federais n.º 8.666/1993 e 10.520/2002, do Decreto Federal nº 5.450/2005 e da Lei 

Estadual 15.608/2007, razão pela qual esta Assessoria Jurídica manifesta-se favoravelmente pela 

Homologação do Processo Licitatório na modalidade “Pregão Eletrônico n.º 001/2020” e contratação do 

licitante vencedor. 

 

É a informação que submeto a análise da autoridade superior para deliberação. 

 

 

 

 

 Lucas Medeiros Vilches 

 Assessoria Jurídica 
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PALCOPARANA
DIRETORA PRESIDENTE - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
29/01/2020 18:03Data:

DESPACHO

Com fulcro na Informação exarada pelo Sr. Pregoeiro, às fls 337, mov. 84
e,  com  base  na  Informação  Jurídica  no  07/2020  -  Assessoria  Jurídica  do
Palcoparaná,  fls.  342,  mov.  89,  que  opina  pela  homologação  da  licitação,
HOMOLOGO, em conformidade com as prerrogativas da Lei Estadual no 15.608
/07 o PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2020 objetivando a futura contratação de
pessoa jurídica Munhoz & Munhoz S/S Ltda ME.
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PALCOPARANA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - PALCOPARANA

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
30/01/2020 09:19Data:

DESPACHO

À Comissão de Licitação

Para que dê andamento ao certame

Atenciosamente

Nicole Lemanczyk
Diretora Administrativa Financeira
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CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO

Protocolo: 16.017.679-2

Assunto: Processo para contratação de empresa especializada em
serviços de contabilidade.
PALCOPARANAInteressado:
30/01/2020 10:40Data:

DESPACHO

Senhora diretora,

Este Pregoeiro Oficial procedeu a publicação da ATA DA SESSÃO PÚBLICA
DO PREGÃO no sítio "www.licitacoes-e.com.br" e, a partir deste ato, V.Sa possui a
faculdade para homologar a referida licitação, modalidade Pregão Eletrônico, no
mesmo sítio. Informo ainda que a referida ATA poderá ser acessada, baixada,
assinada e anexada a este processo.

Atenciosamente,

Carlos A G Santos
Pregoeiro
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Licitação [nº 797272]  

Lote [nº 1]

Cliente PALCOPARANA  / (1)  PALCOPARANA 

Pregoeiro CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS

Resumo da licitação Contratação de empresa para prestação de serviços contábeis, de forma contínua.

Edital 01/2020 Processo 16.017.679-2

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço

Participação do fornecedor Ampla Prazo para impugnação até 2 dia(s)

Situação da licitação Homologada Data de publicação 20/12/2019

Início acolhimento de propostas 02/01/2020-08:00 Limite acolhimento de propostas 15/01/2020-09:00

Abertura das propostas 15/01/2020-09:00 Data e a hora da disputa 15/01/2020-09:30

Idioma da licitação Português Moeda da licitação (R$) Real

Abrangência da disputa Nacional Moeda da proposta Moeda da licitação

Forma de condução Eletrônico Equalização ICMS Não

Tipo de encerramento da disputa Randômico

PALCOPARANA

Sala de disputa Utilitários Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda Sair

PALCOPARANA
UOR: [nº1] PALCOPARANA - Fim contrato: 18/03/2020
[JB442776] NICOLE LEMANCZYK
aut. competente  - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Licitações

www.licitacoes-e.com.br https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop

1 of 1 30/01/2020 11:41
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46 2ª feira | 03/Fev/2020  - Edição nº 10618

AGRO PASTORIL NOVO HORIZONTE S/A
CNPJ/MF N.º 78.231.701/0001-29 - NIRE N.º 4130000230-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Sr. Julio Zugman, Diretor-Presidente da sociedade AGRO PASTORIL NOVO 
HORIZONTE S/A, convoca os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 06 de Março de 2020, às 09:30 horas, 
na sede da companhia, sito à Rua Amazonas, n° 572, Bairro Água Verde, Curitiba, 
Paraná, para deliberarem sobre o seguinte: ORDEM DO DIA: 1) Aprovação das 
contas e relatórios referentes ao fundo de reserva constituído na forma do “Acordo 
Entre Acionistas/Quotistas das Empresas que Integram o Grupo Zugman para 
Alienação de Participação Societária, Ativos e Gestão de Fundo de Reservas”; 
2) Destinação de parcela do saldo do fundo de reserva constituído na forma do 
“Acordo Entre Acionistas/Quotistas das Empresas que Integram o Grupo Zugman 
para Alienação de Participação Societária, Ativos e Gestão de Fundo de Reservas”, 
especialmente no que diz respeito aos preceitos estabelecidos no item 5.5 do re-
ferido Instrumento Particular. 3) Informação do “novo saldo das obrigações e en-
cargos” reconhecidos como contingências das Empresas do Grupo Zugman, em 
cumprimento do item 5.6 do “Acordo Entre Acionistas/Quotistas das Empresas 
que Integram o Grupo Zugman para Alienação de Participação Societária, Ativos 
e Gestão de Fundo de Reservas”. 4) Análise e deliberação acerca da distribuição 
do eventual excedente aos acionistas, em cumprimento do item 5.6 do “Acordo 
Entre Acionistas/Quotistas das Empresas que Integram o Grupo Zugman para 
Alienação de Participação Societária, Ativos e Gestão de Fundo de Reservas”.  A 
administração informa que os documentos pertinentes aos assuntos da ordem do 
dia estarão disponibilizados aos acionistas dentro do prazo legal.

Curitiba, 05 de Fevereiro de  2020
Júlio Zugman - Diretor-Presidente

 6733/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
 DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Nutriplast Industria e Comercio torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação 
da Licença de Operação para a atividade de reciclagem e fabricacao de produtos 
plasticos, producao, empacotamento, fracionamento e revenda de fertilizantes 
instalada Av. das Agroindustrias, 1829, BR 277 Km 582 Cascavel PR.

 7386/2020 

 

 

PALCOPARANA 
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 ID: 797272 
Protocolo: 16.017.679-2 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
contabilidade, conforme detalhamento no Anexo I  
HOMOLOGADO pela autoridade competente em 30 de janeiro de 2020. 
Empresa vencedora: Munhoz e Munhoz S/S Ltda ME.,  ao custo total de R$ 
31.000,00 (trinta e um mil reais), pelo período de 12 meses. 
Informações: 3304-7955 ou 3304-7937 

Curitiba, 30 de janeiro de 2020 

  7530/2020 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
 DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

M. L. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (CNPJ nº 10.561.484/0001-00) 
torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para 
Postos de revenda de combustíveis Nº25010, Validade 22/06/2020 instalada 
Avenida Paraná, nº 6206. Jardim Aratimbó, Umuarama-PR.

 5666/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
 DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

M. L. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (CNPJ nº 10.561.484/0001-
00) torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação 
para Postos de revenda de combustíveis Nº25010, Validade 22/06/2020 instalada 
Avenida Paraná, nº 6206. Jardim Aratimbó, Umuarama-PR.

 5674/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Rizon Indústria de Máquinas LTDA EPP CNPJ 73.932.832/0001-10 torna 
público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Londrin/
PR, a Licença Simplificada para Indústria Metalurgica, Comércio, Expertação e 
Importação de Equipamentos, Máquinas e Peças para o mercado de Comunicação 
Visual, Serigrafia, Sign, Estamparia e Silk.  a ser implantada Rua Agnello 
Theodoro de Paula, nº416 em Londrina/PR.

 6907/2020 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE 
Rua Antônio Coletto, nº 1228 - Centro -  Fone: (44) 3249-1399 
CNPJ/MF – 80.910.201/0001-65  CEP: 86.790-000 – LOBATO/PR. 

AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 
O SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, por meio da 
Comissão de Licitação e respectivos membros, torna público que no dia 12 de Fevereiro de 2020, 
às 10h00, nas dependências do SAMAE, localizado à Rua Antônio Coletto, 1228, Centro, CEP 
86790-000, no Município de Lobato, Estado do Paraná, fará realizar abertura da sessão de 
licitação na modalidade PREGÃO, na forma presencial, do tipo menor preço, objetivando a 
Contratação de Empresa para Aquisição de Material Hidráulico e de Construção para 
manutenção do sistema de abastecimento de água do SAMAE ,  conforme especificações 
previstas no Edital. 
O limite máximo estimado de preços é o de R$ 19.889,60 (Dezenove mil, oitocentos e oitenta e 
nove reais e sessenta centavos). 
O Edital em sua íntegra está à disposição dos interessados na sede do SAMAE, bem como no site 
lobato.consorciocispar.com.br 
Telefone para contatos e esclarecimentos: (44) 3249-1399 ou pelo e-mail: samae-
lobato@uol.com.br 
 
Lobato, 29 de Janeiro de 2020.                

Afrânio Lemos 
Diretor do SAMAE 

 7346/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Saporiti do Brasil LTDA CNPJ 03.129.956/0003-48 torna público que irá requerer ao 
IAP, a Renovação da Licença de Operação para fabricação de produtos alimentícios 
instalada Rua Nova Esperança, 1801, bairro Emiliano Perneta, Pinhais/PR.

 7371/2020 

 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Aparelhos Elétricos, 
Eletrônicos e Similares, Aparelhos de Radiotransmissão, 
Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar, Lâmpadas, e 
Aparelhos de Iluminação de Curitiba e Região Metropolitana. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

 
O Vice-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Aparelhos 
Elétricos, Eletrônicos, Aparelhos de Radiotransmissão, Refrigeração, 
Aquecimento, Tratamento de Ar, Lâmpadas, Aparelhos de Iluminação, Energias 
Renováveis, Fibra Ótica, Ar Condicionado, Serviços de Assistência Técnica, 
Manutenção, Instalação e Reparação de Curitiba e Região Metropolitana - 
SELETROAR, entidade sindical de primeiro grau, inscrito no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas sob o nº 82.678.012/0001-34, com sede e foro na cidade de 
Curitiba, na Rua Guararapes, nº 1.656, CEP 80.320-210, usando das atribuições 
legais que lhe conferem o Estatuto da Entidade que preside, convoca todos os 
trabalhadores da categoria, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada, às 15h00 do dia 10/02/2020, em primeira 
convocação, na sede do Seletroar no endereço acima citado, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  
 
a) Deliberação e aprovação de alteração estatutária; 
b) demais assuntos correlatos. 
 
Caso não haja quórum mínimo estatutário no horário acima previsto, a mesma 
será realizada uma hora após, com qualquer número de trabalhadores presentes, 
conforme artigo 14º do Estatuto da Entidade Sindical. 
 

Curitiba, 29 de janeiro de 2020. 
Moacir Correia Barbosa Filho 

Vice-Presidente. 
 7037/2020 

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO DE MARINGÁ
CNPJ: 80.898.257/0001-41

Edital de Prestação de Contas e Previsão Orçamentária

O Presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário de Maringá, na 
forma estatuaria, convoca as empresas associadas, em pleno gozo de 
seus direitos sociais, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no 
dia 19 de fevereiro de 2020, em sua sede social, sita na Avenida 
Rebouças, 140, em Maringá – PR, às 17h00, em primeira convocação, e 
às 17h30 em segunda convocação, com a seguinte ordem do dia:
1. Discussão e aprovação da Previsão Orçamentária da Entidade 
período de 01/07/2019 a 30/06/2020; 
2. Discussão e aprovação da Prestação de Contas do período 
01/07/2018 a 30/06/2019. 

Maringá – PR, 03 de fevereiro de 2020.

Valdir Antônio Scalon
Presidente

 5371/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
TECERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS E FIOS SINTETICOS 
LTDA, INSCRITA NO CNPJ 30.442.948/0001-68 torna público que irá requerer à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de LONDRINA, a Licença Simplificada 
para FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAIS PLASTICOS PARA 
USO PESSOAL E INDUSTRIAL; COMERCIO DE PERFIS SINTÉTICOS a ser 
implantada RUA CANINDE, Nº 233, IDEAL, LONDRINA/PR CEP 86027-030.

 7463/2020 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO D
A LICENÇA DE OPERAÇÃO

ANA TERESINHA STANISKI EIRELI torna público que recebeu do IAP, a 
Renovação da Licença de Operação para IND DE PRODUTOS DE MATERIA 
PLASTICA instalada NA RODOVIA BR CENTO E DEZESSEIS, 1390, KM 141, 
VILA MANDIRITUBA EM MANDIRITUBA ESTADO DO PARANA.

 7470/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
 DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

VILLAR Empreendimentos e Urbanismo Ltda, inscrita no CNPJ: 14.341.055/0001-
70 torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Instalação 
para PARCELAMENTO DE SOLO a ser implantada NO LOTE 317 - G-2, S/N 
- JARDIM ANGRA DOS REIS - CEP:86073-070 - LONDRINA/PR.

 7476/2020 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 81494620
Documento emitido em 03/02/2020 16:44:47.
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