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EDITAL 
 

O ESTADO do PARANÁ, por intermédio DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE 
MATERIAL – DEAM/SEAP, torna público que realizará licitação nos seguintes termos: 
 

PREGÃO PRESENCIAL: 

 

069/2018 – SISTEMA REGISTRO 
DE PREÇOS 

 

TIPO: MENOR PREÇO 

 

 

SESSÃO PÚBLICA 

DATA E HORA: 

ÀS 09 H 30 MIN. DO DIA 03/10/2018 

LOCAL: 

Palácio das Araucárias, sito, Rua Jacy Loureiro de 
Campos, s/nº, térreo – Mine auditório, CEP 80.530-140, 

Curitiba / Paraná 

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 o Registro de Preços, por um período de 12 meses, para 
futura e eventual contratação de prestação de serviços continuados de nutrição, cocção e 
fornecimento de refeições transportadas, destinadas aos presos e servidores do Sistema 
Penitenciário. Não será permitida a Adesão à Ata (Carona). 

 

2 VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: 
O preço global máximo para este procedimento licitatório é de R$ 163.102.943,70 (cento e 
sessenta e três milhões, cento e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta 
centavos). 

 

3 DO PREGÃO PRESENCIAL: 
O Edital está disponível na internet, na página www.comprasparana.pr.gov.br. 
Os trabalhos serão conduzidos por pregoeiro, Marcelo José Francez e equipe de apoio, designadas 
pelas Resoluções/Portarias nº.s 12.295/2017 e 13.363/2018, servidores do SEAP/SEAM. 
 
– E-mail: deamlicita1@seap.pr.gov.br 
– Telefones: (41) 3313-6441 
– Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº, Palácio das Araucárias, 3º andar – ALA A, CEP 
80.530-140, Curitiba / Paraná 
O atendimento será feito no horário das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h00. 

 

4 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
4.1 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, em campo específico no site www.comprasparana.pr.gov.br, pelo qual serão 
respondidos os esclarecimentos solicitados. 
 

http://www.comprasparana.pr.gov.br/
http://www.comprasparana.pr.gov.br/
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4.2 IMPUGNAÇÕES: 
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, em campo específico no site 
www.comprasparana.pr.gov.br, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 
até 01 (um) dia útil. 
 
4.3 RECURSOS E CONTRARRAZÕES: 
As razões de recurso e as contrarrazões poderão ser: 
a) Enviadas por meio eletrônico (e-mail), observando as regras dispostas no item 7 das 
Condições Gerais do Pregão; 
b) protocoladas no protocolo da Protocoladas no protocolo da SEAP, localizado na Rua Jacy Loureiro de 

Campos, s/nº, Palácio das Araucárias, 3º andar – ALA A, CEP 80.530-140, Curitiba / Paraná, em atenção 
ao DEAM. 
 
4.4 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: 
No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados 
com o servidor responsável pela condução do pregão. 

 
 

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

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 

 

1 DA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PÚBLICA: 
Os interessados deverão comparecer à sessão pública do pregão por intermédio de seu 
representante legal ou procurador, EFETUANDO O CREDENCIAMENTO DE ACORDO COM 
AS REGRAS DESTE EDITAL. 
Os documentos de credenciamento e os envelopes da habilitação e da proposta de preços 
deverão ser entregues ao(à) pregoeiro(a) na sessão pública de abertura das propostas. Tais 
documentos não serão recebidos antecipadamente. 

 

2 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). 

 

3 CRITÉRIO DE DISPUTA: 
Na fase de disputa, o critério é o valor máximo global dos lotes, fixado no Termo de Referência 
(Anexo I e VIII deste Edital). 
Os valores que permanecerem acima do(s) valor(es) unitário(s) máximo(s) e total(is) máximo(s) 
fixado(s) no Termo de Referência (Anexo I e VIII deste Edital) serão desclassificados” 

 

4 PROPOSTA PARCIAL: 
Não será permitido ao licitante oferecer proposta parcial. 

 
 

http://www.comprasparana.pr.gov.br/
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5 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. 

 

6 GARANTIA: 
Será exigida garantia da execução do Contrato, na forma da cláusula 11 da Minuta de Contrato 
(Anexo VII). 

 

7 CONSÓRCIO: 
Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, conforme justificativa técnica e 
econômica constante do procedimento administrativo 

 

8 DIVISÃO DOS LOTES: 
A presente licitação será dividida em 33 (trinta e três) Lotes para atender as Regiões do Estado. 

 

9 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 – Modelos de Declaração; 
 Anexo VI – Órgãos participantes e locais de entrega; 
 Anexo VII – Minuta do Contrato; 
 Anexo VIII – Das Quantidades e Preços; 
 Anexo IX – As Especificações Técnicas do Cardápio 
 Anexo X – Dimensionamento da mão de obra por unidade penal; 
 Anexo XI – Termo de Vistoria; 
 Anexo XII – Declaração de Conhecimento. 
 Anexo XIII – Minuta da Ata de Registro de Preços 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO PRESENCIAL 
 

1 EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO 

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

1.2 Recomenda-se a prévia inscrição dos licitantes no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do Paraná (CFPR), por intermédio do portal de compras do Governo do Estado do 
Paraná (www.comprasparana.pr.gov.br), nos termos do Decreto Estadual n.º 9.762/2013. 

1.3 Não poderão participar desta licitação as pessoas físicas ou jurídicas que: 

1.3.1 tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, em qualquer esfera da Administração Pública; 

1.3.2 estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária em âmbito estadual; 

1.3.3 estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar, aplicada no âmbito Estadual, 
com base no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002; 

1.3.4 constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme itens 1.3.1 e 1.3.2, 
enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica 
que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 

1.3.5 tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 1.3.3; 

http://www.comprasparana.pr.gov.br/
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1.3.6 não funcionem no País, se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, 
bem como as pessoas físicas sob insolvência; 

1.3.7 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; 

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

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

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

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

1.6 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. 

 

2 CREDENCIAMENTO 

2.1 O licitante ou o seu representante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo 
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante 
deste Pregão, munido da sua carteira de identidade ou de outro documento equivalente e 
do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do 
licitante, bem como sua cópia. 

2.1.1 O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus 
poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, 
de qualquer forma, durante a sessão. 

2.2 Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do 
estatuto ou contrato social e do instrumento público de procuração ou particular com firma 
reconhecida. 

2.2.1 O representante do licitante, em todos os casos, deverá apresentar cópia do estatuto, 
do contrato social ou do registro do empresário individual, a fim de comprovar a sua 
competência para representar o licitante perante terceiros ou para comprovar a legitimidade do 
outorgante. 

2.2.2 Quando a representação decorrer de procuração pública ou particular com firma 
reconhecida, o instrumento deverá conter poderes para formulação de propostas e para a 
prática dos demais atos inerentes ao certame. 

2.3 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.  

2.4 O licitante cujo representante credenciado se ausentar no decorrer da sessão pública não 
terá direito à manifestação quanto aos atos praticados na sua ausência, não será intimado dos 
atos praticados e perderá o direito ao recurso se a oportunidade para fazê-lo ocorrer durante a 
ausência. 

2.5 No início do credenciamento, o licitante deverá declarar o pleno conhecimento e o 
atendimento às exigências de habilitação, de idoneidade e de inexistência de fato 
superveniente. A falta da entrega dessa declaração será suprida na sessão de abertura das 
propostas por uma declaração preenchida de próprio punho pelo representante ou ainda por 
declaração oral que deverá estar consignada na ata da reunião. 

2.6 No início do credenciamento, o licitante deverá declarar, também, a sua condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte para usufruir dos benefícios da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, conforme modelo de Declaração (Declaração 2 do Anexo 
V), quando for o caso.  
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3 DESCRITIVO DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

3.1 A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 
envelopes distintos, lacrados, com a indicação, no lado externo, da razão social do 
proponente, do número da licitação e dos termos “PROPOSTA” e “DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO”, respectivamente.  

3.1.1 Não serão aceitos documentos apresentados em envelopes trocados. 

3.1.2 Não será concedido prazo para apresentação de documentos não inseridos no envelope 
correspondente. 

3.2 A não apresentação de documento exigido neste Edital ou a apresentação de documento 
com prazo de validade expirado implicará na exclusão do licitante.  

3.3 O descritivo da proposta de preços deverá ser apresentado em uma via, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado do licitante ou com o carimbo do CNPJ, assinado na 
última folha e rubricado nas demais pelo representante do licitante e deverá conter: a 
identificação da licitação; o CNPJ do licitante; o nome empresarial completo; a descrição do 
produto oferecido para cada item e/ou lote; os preços unitários e globais por item e/ou lote, 
cotados em moeda corrente nacional; o prazo de validade da proposta, que não poderá ser 
inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura dos envelopes. 

3.4 Constatado erro de cálculo em qualquer operação, prevalecerá o valor mais favorável 
para a Administração Pública, salvo quando, diante das circunstâncias, for possível 
compreender de forma inequívoca a intenção do proponente. 

3.5 Iniciada a sessão pública do pregão não cabe desistência da proposta. 

3.6 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. 

 

4 A SESSÃO PÚBLICA 

4.1 Aberta a sessão, o pregoeiro efetuará o credenciamento dos licitantes, receberá a 
declaração de que reúnem as condições de habilitação exigidas no Edital e receberá os 
dois envelopes, “PROPOSTA” e “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”. 

4.2 O pregoeiro, em seguida, abrirá as propostas, verificará a sua conformidade com as 
exigências deste Edital e classificará para a fase de lances o autor da menor proposta e, 
sucessivamente, os das propostas com valor até 10% (dez por cento) superiores. 

4.2.1 Não existindo pelo menos 3 (três) propostas nas condições do item 4.2, o pregoeiro 
classificará os autores das propostas subsequentes, até o limite de 3 (três), 
independentemente do valor. 

4.2.1.1 Havendo empate no terceiro valor, serão classificadas todos os licitantes empatados.  

4.3 Na sequência, terá início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes 
selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar 
com o autor da maior proposta, seguido dos demais em ordem decrescente, até que não haja 
mais cobertura da menor proposta. 

4.3.1 No caso de equivalência dos valores apresentados pelos licitantes, nessa fase, será 
realizado sorteio entre eles para que se estabeleça a ordem de apresentação dos lances. 

4.3.2 Somente serão admitidos lances verbais inferiores ao do menor valor anteriormente 
registrado. 

4.4 Os licitantes terão o tempo máximo de 3 (três) minutos para efetuar cada lance. 

4.5 A desistência da apresentação de lance verbal na ordem estabelecida excluirá o licitante 
das rodadas subsequentes, impedindo-o de fazer novos lances. 

4.6 A fase de lances será encerrada quando não houver mais licitantes aptos e interessados 
em fazer novos lances. 
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4.7 Encerrados os lances ou inexistentes, se for o caso previsto no item 6 deste Edital, o 
pregoeiro convocará, sucessivamente, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor 
classificada para que, no prazo decadencial de 5 (cinco) minutos, oferte lance de preço 
inferior ao do primeiro colocado. 

4.8 O pregoeiro deverá, sempre que possível, negociar diretamente com o licitante melhor 
classificado, visando obter menor preço. 

4.9 Encerrada a negociação, o pregoeiro ordenará as propostas, examinará a aceitabilidade da 
melhor classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

4.10 Aceita a proposta, o pregoeiro abrirá os envelopes de “Documentos para Habilitação” dos 
3 (três) primeiros classificados e analisará se o licitante classificado em primeiro lugar atende 
aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

4.11 Inabilitado o licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que 
atenda às condições estabelecidas no Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

4.11.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada na ata de reunião.  

4.11.2 Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas o pregoeiro poderá 
suspender o pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias 
úteis, para o recebimento de novas propostas. 

4.12 Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar sua 
intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, observadas as disposições específicas deste 
Edital. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação. 

4.12.1 Adjudicado o objeto, o licitante declarado vencedor deverá entregar ao pregoeiro a sua 
proposta definitiva de acordo com o valor obtido na fase de lances, até o dia útil seguinte ao do 
encerramento da sessão. 

4.13 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor 
preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o pregoeiro deverá restabelecer a etapa 
competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo os critérios dos itens 4.2 e 4.2.1. 

4.14 Havendo suspensão dos trabalhos, o pregoeiro informará o dia, hora e local em que 
serão reiniciados, considerando-se os licitantes, desde logo, informados. 

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

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

4.15.2 O pregoeiro rubricará todos os envelopes e documentos e convidará os demais 
presentes a fazê-lo, se o desejarem. 

 

5 O JULGAMENTO 

5.1 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. 

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 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.  
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5.2.2 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. 

5.2.3 Ocorrendo a desclassificação de todas as propostas apresentadas, os licitantes serão 
convocadas para, no prazo de até 3 (três) dias úteis, apresentarem novas propostas, 
respeitando o disposto no artigo 58, XVII, da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

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

5.4 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. 

5.4.1 Decairá do direito aos benefícios de que trata o item 5.4 a licitante que não se 
identificar como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

5.5 Em caso de empate entre propostas, o desempate obedecerá, sucessivamente, os 
seguintes critérios: 

5.5.1 A preferência em favor dos bens produzidos no País. 

5.5.2 Por sorteio, em ato público, a ser realizado em prazo não inferior a 5 (cinco) dias e para o 
qual todos os licitantes das propostas empatadas serão convocados. 

 
6 DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 
6.1 Deverão ser observadas as disposições da Lei Complementar n° 123/2006 – Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
6.2 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. 
6.2.1 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. 
6.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
pelo Pregoeiro para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena 
de preclusão. 
6.2.3 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 6.2, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito. 
6.2.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem na situação de empate prevista do item 6.2, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
6.2.5 Não existindo a situação de empate prevista do item 6.2, o licitante originalmente 
classificado em primeiro lugar será declarado arrematante do lote. 
6.2.6 O disposto no item 6.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

7 OS RECURSOS 
7.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, de forma imediata, 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. 
7.1.1 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. 
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7.1.2 Caso os licitantes optem pelo envio das razões de recurso e contrarrazões por meio 
eletrônico (e-mail), 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.  
7.1.2.1 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.  
7.1.3 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. 
7.1.4 Na hipótese do item 7.1.2 os licitantes poderão, também, realizar o protocolo físico do 
original, no mesmo prazo de 03 (três) dias úteis, no endereço indicado neste Edital. 
7.2 A falta de manifestação motivada e imediata do licitante quanto a intenção de recorrer e a 
não apresentação das razões do recurso no prazo fixado, implicarão na decadência do direito 
de interposição do recurso. 
7.3 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. 
7.4 O processo licitatório poderá ser consultado por qualquer interessado no endereço 
informado no Edital. 
7.5 O provimento de qualquer recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 

8 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

8.1 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. 

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

8.3 Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório, quando 
o seu objeto possuir mais de um lote.  

 

9 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL – DEAM/SEAP convocará o(s) 
adjudicatário(s) para, pessoalmente ou representado por procurador devidamente constituído por 
instrumento público ou particular, assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
prorrogável uma vez, pelo mesmo prazo, desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

9.1.1 O não atendimento à convocação, a recusa ou o silêncio do adjudicatário convocado para 
assinatura da Ata de Registro de Preços, implicará em desclassificação do certame, sem prejuízo das 
sanções previstas em lei e neste edital, especialmente o disposto no item 12.5, alínea “b”. 

9.2 Será incluído na Ata de Registro de Preços, na forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens com os preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação 
do certame, com objetivo da formação de cadastro reserva no caso de impossibilidade de atendimento 
pelo primeiro colocado da ata, observadas as condições previstas no Edital, conforme prevê o art. 11, 
§3º, I do Decreto Estadual nº 2.734/2015. 

9.3 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado do Paraná. 

9.4 Os licitantes reconhecem, desde já, que a assinatura da Ata de Registro de Preços, do(s) 
Contrato(s), ou retirada(s) da(s) nota(s) de empenho emitidas (ou documento equivalente), representam 
compromisso entre as partes, submetendo-as ao cumprimento do objeto licitado, nos prazos e condições 
constantes neste Edital e na legislação vigente. 

9.5 Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o vencedor do certame deverá estar credenciado no 
Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços - GMS, para 
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a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência da Ata de Registro de Preços e do instrumento contratual, se for o caso. 

 

10 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

10.1 O adjudicatário será notificado para assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho (ou 
documento equivalente) 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 ou retirada da Nota de Empenho, o adjudicatário deverá 
estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, 
Obras e Serviços – GMS, para a comprovação das condições de habilitação consignadas no 
Edital, que 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 pelo Estado, 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 9.2 e 9.4 ou se recusar a 
assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho, 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 A entrega, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão efetuados 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 pela 
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, a Contratante deverá realizar consulta ao Sistema de Gestão 
de Materiais, Obras e Serviço - GMS para 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; 
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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 ou instrumento equivalente; 

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

11.6 Multa de mora diária de até 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 10.7. 

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 
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Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será 
aplicado a quem: 

a) recursar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o Contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 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 10.9; 

h) cometer fraude fiscal.  

11.11 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as 
penalidades previstas no item 10.1, 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 na alínea 
“a”. 

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

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

12.5 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. 

12.6 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. 

12.7 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. 

12.8 Os licitantes ou seus representantes deverão comparecer à sessão pública de abertura 
das propostas e serão nela intimados de todos os atos praticados. 

12.8.1 Os atos não praticados em sessão pública serão comunicados por qualquer meio que 
comprove o recebimento ou pelo Diário Oficial. 

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. 

12.9 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 Agosto de 2018. 

 
Assinado no Original 

Marcelo José FRANCEZ 
Pregoeiro – Divisão de Licitação - SEAP/DEAM 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 Registro de Preço, pelo período de 12 meses, para futura e eventual prestação de 
serviços continuados de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas, 
destinadas aos presos e servidores do Sistema Penitenciário, conforme especificações 
constantes no presente termo. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.1. A prestação de serviço de nutrição e cocção e fornecimento de refeições dar-se-á na 
forma de refeição transportada, considerando que as refeições serão preparadas nas 
dependências da contratada e deverão estar em consonância com as exigências 
contidas no presente termo de referência e seus anexos.  

2.2. A contratação do objeto prevista neste Termo de Referência consistirá no fornecimento 
dos seguintes tipos de refeição: 

Para os presos: Desjejum, Almoço, Jantar, Dietas Especiais. 

Para os servidores: Desjejum, Almoço, Jantar e Lanche noturno. 

Nota: A composição dos cardápios, dos pesos mínimos per capita, e frequências de 
preparação; a demanda diária de quantidades de refeições, os comensais; os horários de 
entrega das refeições; o dimensionamento da mão de obra a ser contratada pela empresa, 
estarão todas descritas nos ANEXOS do EIDTAL. 
 

3. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
3.1. A Contratação tem por objetivo a prestação de serviços de nutrição, cocção e 

fornecimento de refeições transportadas, destinadas aos presos e servidores do 
Sistema Penitenciário em conformidade com as especificações constantes nos Anexos 
do Edital.  

3.2. As quantidades máximas diárias descritas são meramente referenciais, não 
significando, em hipótese alguma, certeza de faturamento mensal pela CONTRATADA, 
que deverá faturar apenas a quantidade fornecida durante o mês; 

3.3. A CONTRATANTE se reserva no direito de, a qualquer momento, por amostragem, 
submeter os serviços prestados a testes para verificar a qualidade, quantidade, o 
atendimento às características do objeto licitado e às normas técnicas, cujos custos 
deverão ser suportados pela CONTRATADA, nos termos do art. 75 da Lei nº 8.666/93 e 
125 da Lei Estadual nº 15.608/2007; 

 
4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
4.1. O Departamento Penitenciário, em conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares estabelecidas, respectivamente, na Lei Estadual n° 1767/1954 e 
no Decreto Estadual n° 5887/2005, tem competência para o cumprimento das 
atividades de administração do Sistema Penitenciário, através do apoio e orientação 
técnica e normativa às suas unidades componentes, relacionadas, entre outras a 
Seção de Nutrição. 
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4.2. Destarte, considerando que o Sistema Penitenciário atualmente possui uma 
capacidade (já considerando novas unidades e reformas) de aproximadamente  
24.046 (vinte e quatro mil e quarenta e seis) detentos e que 6.330 (seis mil 
trezentos e trinta) detentos pertencentes às Delegacias de Polícia estão em 
processo de transferência para o Sistema Penitenciário, bem como 2.298 (dois 
mil, duzentos e noventa e oito) servidores exercem diariamente funções 
relacionadas à segurança das instalações; e que compete a esse Departamento o 
fornecimento de refeições a essa população carcerária e seus servidores, bem 
como a coordenação e o acompanhamento das atividades de execução para os 
estabelecimentos penais e órgãos do Sistema Penitenciário. 

4.3. Tendo-se em conta as atribuições legais conferidas a esse departamento, aliada à 
acentuada demanda, justifica-se a deflagração de procedimento licitatório na 
modalidade de Pregão Presencial, com vistas à contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições 
transportadas, destinadas aos presos e servidores do Sistema Penitenciário. 

5. PESQUISA DE PREÇOS 
 

5.1. Para a formação dos preços máximos foi realizada pesquisa de preços, em 
conformidade com o disposto no art. 9º, do Decreto Estadual n.º 2.734/2015. Saliento 
que 09 (nove) empresas apresentaram propostas para as diversas Unidades do 
Sistema Penitenciário do Estado do Paraná, conforme tabela abaixo:  

Empresa 

Preço Médio 
Unitário para 4 

Refeições 
Região 

Adilia 
                         
18,36    

Curitiba, Lapa, Guarapuava, Ponta Grossa, Francisco 
Beltrão 

Adilia                       17,94    Londrina 

Bandolim                       20,80    
Guarapuava, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cruzeiro 

do Oeste, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu 

Frizzo                       22,16    Cascavel, Francisco Beltrão 

NBG                       18,10    
Foz do Iguaçu, Cascavel, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, 

Lapa 

Risotolandia                       17,50    Curitiba 

Risotolandia                       22,74    Lapa 

Risotolandia                       18,43    Guarapuava, Ponta Grossa 

Sabor e Art                       18,70    Maringá 

VAM                       18,35    Londrina 

VAM                       18,50    Maringá, Foz do Iguaçu 

VAM                       18,75    Cruzeiro do Oeste 

Verde Mar                       19,05    Cascavel 

Média 
                             
19,18    

  
5.2. As propostas apresentadas encontram-se em conformidade com os preços praticados 

no mercado, porém para o presente processo foi levado em consideração a orientação 
da Secretaria de Estado da Fazenda SEFA, a qual informa que os gastos com 
fornecimento de alimentação representam 14% do orçamento total do Sistema Penal, 
sendo que para o orçamento de 2018 teremos apenas um acréscimo de 3,5%. Diante 
do exposto se levarmos em consideração as proposta de mercado apresentadas, 
teremos um aumento de 37,59% (trinta e sete, cinquenta e nove por cento) sobre o 
preço médio/dia atual indicado pela SEFA que é de R$ 13,94 (treze reais e noventa e 
quatro centavos) e não haverá espaço orçamentário suficiente para fazermos frente aos 
contratos futuros, desta forma para a formação do preço máximo unitário foi levado em 
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consideração o preço médio/dia atual das refeições indicada nas informações 362/2018,  
363/2018, 364/2018, 365/2018, 366/2018, 367/2018, 368/2018, 369/2018, 370/2018, 
371/2018 e 372/2018 da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, acrescido de 3,5% 
(três ponto cinco por cento), que representa a previsão de acréscimo do Orçamento de 
2018. 
 

Preço Médio/dia atual 

indicado pela SEFA 

Percentual de Acréscimo 

pela SEFA 

Preço Médio Proposto para 

Licitação 

13,94 3,5% 14,43 

 

5.3. O presente contrato terá o valor global máximo de R$ 163.102.943,70 (cento e sessenta e 
três milhões, cento e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos), 
divididos em 33 (trinta e três) lotes, conforme Anexos 

5.4. O valor máximo unitário estimado para o fornecimento das 04 (quatro refeições) diárias será 
de R$ 14,43 (quatorze reais e quarenta e três centavos), sendo que o valor máximo para 
cada refeição não poderá ultrapassar os valores estipulados na tabela abaixo: 
 

** Tabela de Preço Médio Máximo 

Média Desjejum Média Almoço Média Janta Média Lanche 

2,50 6,00 6,00 2,50 

  **Base de Cálculo – Levando em consideração a média do maior e do menor valor dos 

contratos em vigor. 

 

5.5. Sob pena de desclassificação, as licitantes deverão obedecer para a disputa os preços 
máximos fixados em cada lote. 

 

6. PARCELAMENTO DO OBJETO 

6.1. O objeto será licitado em 33 (trinta e três) LOTES e deverá ser atendido em tantas 
etapas quanto forem solicitadas, em conformidade com as demandas das Unidades do 
Sistema Penitenciário do Estado do Paraná com vigência de 12 (doze) meses 
consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data da assinatura, podendo ser 
prorrogado, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos 
termos da Lei nº 8.666/93. 

 

7. SUSTENTABILIDADE  
7.1. As empresas contratadas deverão adotar as seguintes práticas de 

sustentabilidade: 
7.2. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados 

que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
7.3. Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada; 
7.4. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, ou outra que 

venha sucedê-la, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu 
funcionamento;  

7.5. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 
necessários, para a execução de serviços;  
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7.6. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três 
primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia 
elétrica, de consumo de água e de produção de resíduos sólidos, observadas as 
normas ambientais vigentes;  

7.7. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional, na 
fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores 
de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para 
reciclagem, quando couber, nos termos do Decreto Estadual nº 4.167, de 20 de 
janeiro de 2009;  

7.8. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela ABNT sobre resíduos 
sólidos; e  

7.9. Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou 
inservíveis, segundo disposto na Lei Estadual nº 16.075, de 1º de abril de 2009.  
Parágrafo único. O disposto neste item não impede que os órgãos ou entidades 
contratantes estabeleçam, nos editais e contratos, a exigência de observância 
de outras práticas de sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente.  

 
8. CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 
8.1 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o artigo 44, §§ 1º e 2 º da 
Lei Complementar n. º 123/2006 e alterações posteriores. 

 

9. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COMUNS 

9.1. O objeto dessa licitação é classificado como serviço comum pois possui especificação 
usual de mercado e padrão de qualidade definidos em Edital, conforme estabelece o art. 
45, da Lei Estadual n.º 15.608/2007. 

 

10.     DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. Executar os serviços conforme especificações do termo de referência e de sua 

proposta, com o perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer 
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do 
Contrato;  

10.2. 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;  

10.3. 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, de 
1990), ficando a contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, 
ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;  

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.5. Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços na sede do Contratante, além 
de provê-los conforme as exigências de segurança do trabalho, se for o caso; 

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

10.7. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração;  
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10.8. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços; 

10.9. 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;  

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

10.11. Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do 
Paraná, conforme legislação vigente;  

10.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

10.13. Prestar o serviço obedecendo fielmente às quantidades requisitadas, horários, prazos e 
localidade estabelecidos e demais obrigações pertinentes;  

10.14. A contratada deverá informar e manter atualizado(s) o(s) contatos (numero de telefone, 
e-mail, endereço) do responsável, bem como da Nutricionista para possíveis contatos 
entre o Gestor do Contrato DEPEN/Nutrição, SESP e representantes da empresa;  

10.15. Os contatos a que se faz referência no item anterior serão formalizados pelo licitante; 
10.16. A contratada deverá manter em sua sede mão de obra especializada, pessoal técnico, 

operacional e administrativo;  
10.17. No início da vigência do contrato a contratada deverá fornecer colheres de sopa de 

plástico e canecas de Polipropileno com no mínimo 350ml, em quantidade suficiente 
para os presos, repondo-as sempre que o estado de conservação não estiver adequado 
ou sempre que a Direção da unidade penal solicitar, devendo a contratada repor no 
prazo de 24 horas; 

10.18. No início do contrato a empresa deverá fornecer para os servidores mesas e cadeiras, 
bem como Buffet em balcão de aço inoxidável, com cobertura de vidro ou aço 
inoxidável, com sistema de banho Maria, contendo áreas aquecidas, refrigeradas e 
neutras, pratos, talheres embalados em saco plástico, toalhas de mesa de plástico, 
galheteiros, e outros utensílios necessários para o servimento em quantidade suficiente 
para atender o número de servidores do Estabelecimento Penal, substituindo-os sempre 
que o estado de conservação não estiver adequado ao uso;  

10.19. A contratada deverá fornecer semanalmente, em quantidade suficiente para atender o 
número de servidores do Estabelecimento Penal, copos descartáveis para água e café, 
guardanapo de papel, temperos (sal, óleo e vinagre) para salada, palito de dente e 
embalagens de saco plástico atóxico para talheres;  

10.20. Proceder, em até 24 (vinte e quatro) horas, após ser comunicado pela Direção da 
Unidade Penal, à substituição dos equipamentos e utensílios considerados impróprios 
para o uso, o custo referente ao fornecimento dos itens citados nos itens 9.6, 9.7 e 9.8 
ocorrerá a expensas da contratada;  

10.21. Aceitar, mediante solicitação da Direção do DEPEN, que se procedam às mudanças nos 
dias e horários da prestação de serviços, sempre que houver necessidade;  

10.22. A empresa contratada fornecerá e atualizará regularmente a identificação de todos os 
seus empregados utilizados na preparação e na entrega das refeições assim como as 
placas dos referidos veículos, para o gestor do contrato;  

10.23. Caberá à empresa contratada manter planejamento de esquemas alternativos de 
trabalho ou planos de contingência para situações emergenciais, tais como: falta 
d’água, energia elétrica/gás, vapor, quebra de equipamentos, greves e outros, 
assegurando a manutenção do atendimento adequado;  

10.24. Todas as comunicações sobre o desenvolvimento da execução do objeto do presente 
contrato serão formalizados por escrito, mediante prova de recebimento ou protocolo 
Dirigido a Direção do DEPEN;  

10.25. Os funcionários deverão se submeter às normas de segurança e revista da Unidade 
Penal. Caso a conduta não esteja em conformidade com as normas, estes deverão ser 
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substituídos;  
10.26. Efetuar diariamente após o término das atividades, a sanitização do ambiente, materiais 

e utensílios, com produto sanitizante de comprovada eficiência registrado em órgão 
oficial;  

10.27. Manter nas dependências da Unidade atendida o quantitativo mínimo de colaboradores, 
conforme Anexo, necessários à execução dos serviços estabelecidas pelos respectivos 
Diretores, visando manter o local, os móveis, equipamentos e utensílios em condições 
apropriadas de uso; no servimento das refeições aos agentes públicos e presos, na 
limpeza das embalagens de alumínio e demais embalagens, recolhendo as sobras das 
refeições, ensacando-as, separadamente dos demais resíduos, além de serviços de 
carga e descarga do caminhão, higienização do refeitório (quando possível) e 
distribuição das refeições dos presos.  

10.28. A Contratada poderá celebrar convênio com a Contratante, com a finalidade de atender 
os quantitativos mínimos estabelecidos no item anterior, visando à contratação de 
presos remunerados pelas empresas contratadas, nos termos da Lei Estadual 
17.140/2012 e do § 2 do Artigo 1º da Resolução 008/2014 do Conselho Diretor do 
Fundo Penitenciário do Paraná CED/DEPEN de 12/12/2014.  
10.28.1. Será autorizada a cobrança da parcela destinada ao FUPEN, de encargos 

administrativos, das empresas cooperadas, conforme o número de presos 
implantados no canteiro de trabalho.  

10.28.2. Os encargos administrativos terão seus percentuais decrescidos, 
quanto maior o número de presos implantados, conforme tabela abaixo: 

 

Presos 
(Média Mensal) 

Encargos Administrativos 
(canteiros internos e externos) - % 

01 a 50 25% do salário mínimo 

51 a 100 20% do salário mínimo 

101 a 200 15% do salário mínimo 

201 a 300 10% do salário mínimo 

Acima de 301 5% do salário mínimo 

 
10.28.3. Será computada a média mensal de presos implantados nos canteiros de 

trabalho, levando-se em consideração o CNPJ da empresa conveniada.  
10.28.4. Os presos deverão ser substituídos prontamente nos casos em que suas 

condutas, segundo avaliação pela Direção do Estabelecimento Penal, sejam 
incompatíveis com as normas disciplinares do Estabelecimento Penal, ou nos casos em 
que sejam agraciados(as) com a progressão de regime, alvará de soltura, transferência, 
ou outro motivo que resulte em sua ausência;  

10.28.5. Fornecer aos presos(as) contemplados no convênio firmado entre a 
CONTRATADA e a CONTRATANTE, uniformes, luvas, máscaras descartáveis e 
protetores de cabelo, de acordo com a necessidade do serviço a ser executado, 
cabendo à Comissão de Recebimento de Alimentos, instituída pela Direção do 
Estabelecimento Penal, fiscalizar e exigir que os presos usem, rigorosamente, o 
material fornecido;  

10.29. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;  
10.30. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando 
for o caso;  

10.31. Atender as solicitações da Contratante quanto a substituição dos empregados alocados, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no 
termo de referência;  

10.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a contratada relatar 
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à contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;  
10.33. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 104 da Lei Estadual nº 15.608, de 
2007;  

10.34. Designar e informar às Unidades Penais, nome do funcionário/técnico responsável pelo 
atendimento às solicitações;  

10.35. Disponibilizar em regime de comodato nas unidades da Contratante, para a perfeita 
execução dos serviços, no(s) local(is) de coleta estabelecido(s), equipamento(s) 
adequado(s) para depósito dos Resíduos sólidos adequadamente segregados e 
acondicionados, cabendo à CONTRATADA, ainda, afim de que os serviços não sofram 
solução de continuidade, manter equipamentos reserva, para substituir temporariamente os 
que se encontrarem em manutenção.  

10.36. Retirar a ordem de compra, ou documento equivalente, em até 05 (cinco) dias úteis, 
após ser notificado pelo órgão contratante, sob pena de decadência do direito de 
contratar e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  

10.37. Informar à Administração sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou 
indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.  

10.38. O contratado deverá estar em dia perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da 
Administração, perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), FGTS e 
Justiça do Trabalho, mantendo esta condição de regularidade durante toda a execução 
do contrato, sob pena de rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública.  

10.39. Em havendo cisão, incorporação ou fusão da empresa contratada, a aceitação de 
qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do contrato, 
ficará condicionada à análise, pelo órgão contratante, do procedimento realizado e da 
documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas 
como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na 
execução do objeto contratado.  

10.40. Para fins de inquirição a respeito do dispositivo susodito, a empresa que resultar das 
operações de mercado ali descritas fica obrigada a apresentar, imediatamente, a 
documentação comprobatória da sua situação e declaração de que tal alteração não 
afetará a execução do contrato.  

10.41. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, de 
acordo com o inciso II do Art. 120 da Lei Estadual n° 15.608/2007.  

10.42. Permitir, a qualquer tempo, o acesso às suas instalações de representantes do 
Departamento Penitenciário para a realização de vistorias, consultas, pesquisas, o 
mesmo se estendendo aos órgãos de fiscalização (TCU, TCE, Auditoria interna e 
demais órgãos de controle externo pertencente à administração pública federal ou dos 
Estados e municípios, no exercício de suas competências legais).  

10.43. Permitir a qualquer tempo a pedido que os integrantes da Comissão de Recebimento de 
Alimentos e as nutricionistas do Setor de Nutrição do Departamento Penitenciário 
tenham, sem agendamento prévio, acesso a todas as dependências dos serviços da 
contratada, podendo: examinar a qualidade dos gêneros alimentícios, solicitando a 
substituição de gêneros e/ou alimentos que apresentem condições impróprias ao 
consumo e verificar a higiene e a conservação das dependências, equipamentos, 
utensílios e veículos utilizados para o transporte das refeições.  

10.44. Garantir que todo o transporte das refeições para os apenados e servidores seja feito 
em recipientes isotérmicos e que estejam em conformidade com as exigências contidas 
na RDC nº 216/2004 - ANVISA ou aquela que vier a substituí-la. Todas as portas do 
compartimento de carga, depois de carregados, deverão ser lacradas com lacre 
numérico previamente informado à Direção do Estabelecimento Penal, diariamente pela 
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contratada;  
10.45. Garantir que todas as refeições para os presos sejam transportadas em recipientes 

isotérmicos adequados (caixa hot Box com presilhas e borracha de vedação), 
devidamente higienizados, hermeticamente fechados, sem avarias e sem sujidade  

10.46. As refeições (almoço, jantar) destinadas aos presos deverão ser fornecidas e 
acondicionadas em embalagens de alumínio descartáveis ou em embalagens de 
poliestireno expandido brancas e descartáveis; 
 

Nota 01: As embalagens de alumínio ou poliestireno expandido deverão ser entregues em hot-
box com a utilização de separadores de marmita, com a finalidade de preservar a embalagem; 
 
10.47. Em cada caixa de armazenamento das marmitas (hot Box) deverá constar informação 

indicando a quantidade de marmitas, tipo da refeição e cardápio diário;  
10.48. Em cada caixa de armazenamento (hot Box) das refeições dos servidores deverá 

constar etiqueta identificando o peso de cada tipo de refeição, por exemplo, arroz XX 
Kg, feijão XX Kg.  

10.49. Os Hot Box e as garrafas térmicas que apresentarem avarias (queimados, furados e 
outros danos) que prejudiquem o acondicionamento deverão ser substituídos;  

10.50. As quantidades de refeições (marmitas) acondicionadas nos recipientes isotérmicos (hot 
box) não poderão ultrapassar a sua capacidade máxima;  

10.51. É obrigatório a identificação dos hot box e das garrafas térmicas com o nome do 
Estabelecimento Penal;  

10.52. A Contratada deverá certificar-se que não serão incorporados às refeições (marmitas), 
objetos estranhos e ilícitos no ambiente penal, tais como celulares, drogas, armas, 
bebidas alcoólicas, entre outros;  

10.53. Garantir que as refeições sejam entregues nos horários estipulados com uma tolerância 
de 15 minutos para mais ou para menos conforme anexo, com uma temperatura mínima 
de 60º C para os pratos quentes e os pratos frios entregues em recipientes isotérmicos 
(hot box) com gelo;  

10.54. Estar ciente que não serão custeadas pela contratante, as marmitas cujo peso esteja 
abaixo do mínimo estabelecido de 700 gramas para Unidades Prisionais cuja população 
é constituído de presos do sexo masculino e de 700 gramas para Unidades Prisionais 
de presas do sexo feminino, bem como aquelas que estejam destampadas, quebradas, 
viradas ou com sujidades, devendo ser repostas desde que solicitadas pela Unidade 
Penal à empresa contratada.  

10.55. Garantir que a salada, destinada aos presos, cuja composição é definida no Anexo, seja 
embalada individualmente em saco plástico transparente e atóxico, porcionado 
individualmente ou de acordo com a quantidade de presos por cubículo ou por galeria a 
granel, conforme a necessidade de cada Estabelecimento Penal, definida pelo gestor do 
Contrato;  

10.56. Garantir que as saladas destinadas aos servidores do estabelecimento penal, cuja a 
composição é definida no Anexo, seja enviada em saco plástico transparente e atóxico e 
dentro da cuba com tampa com gelo dentro de Hot Box diferenciado;  

10.57. Garantir que será fornecida no almoço 01 (uma) vez por semana, para os presos uma 
unidade de fruta da época e 03 (três) vezes por semana para os servidores fruta da 
época, inteira, com casca ou sem casca e embalada, sendo definido pelo gestor do 
contrato o modo de preparo e forma de servimento. Para os servidores deverá ser 
servido nas quarta, quinta e sexta – feira;  

10.58. Garantir que os pães para o desjejum dos presos e servidores sejam acondicionados 
individualmente em embalagens plásticas, transparentes e atóxicas, com indicação de 
data de fabricação e de validade, utilizando-se de recipiente diferenciados para os 
servidores;  

10.59. O volume total do café, café com leite e chá para os presos e servidores, no desjejum, 
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deverá ser transportado e distribuídos acondicionado em garrafas térmicas, tantas 
quanto forem necessárias;  

10.60. As refeições (almoço e jantar) destinada aos funcionários dos estabelecimentos penais 
serão fornecidas em sistema tipo buffet, em balcão de aço inoxidável, com cobertura de 
vidro ou aço inoxidável, com sistema de banho Maria, contendo áreas aquecidas, 
refrigeradas e neutras;  

10.61. Em datas festivas tais como o Natal, Ano Novo, sexta feira Santa e Páscoa, a 
contratada deverá fornecer cardápio especial, contendo, por exemplo: carnes assadas 
(frango, peru, chester pernil, peixes,etc.);  

10.62. Os funcionários da contratada devem se apresentar dentro do padrão de higiene 
recomendado pela legislação vigente, utilizando-se de uniformes e equipamentos de 
proteção individual específico para o desempenho das funções;  

10.63. Observar que os gêneros alimentícios são qualificados conforme as preparações 
constantes nos cardápios mensais aprovados pelas nutricionistas do DEPEN;  

10.64. Em caso de rebeliões ou motins, as refeições servidas no almoço e jantar para 
servidores deverão ser substituídas por lanches rápidos, a pedido da Direção da 
Unidade Penal, devendo a empresa contratada fornecer lanche contendo: 01 (uma) 
fruta da época (mínimo 100 g), 03 (três) sanduíches de pão de leite (mínimo de 50g 
cada pão), embalados individualmente, contendo em cada um deles 01 (uma) unidade 
de hambúrguer (mínimo de 50g), 01 fatia de queijo mussarela (mínimo de 30g) e 
devendo ser acompanhado com suco ou café com leite na quantidade de 300ml por 
servidor, servidos separadamente ou  03 unidades de  fatia de pizza  ou torta salgadas 
com pesagem mínima de  100 gramas acompanhadas, 01 ( uma) fruta da época ( 
mínimo 100 gramas) de suco ou café com leite na quantidade de 300 ml por servidor;  

10.65. Qualquer alteração no horário de entrega deverá a Unidade solicitar autorização da 
Direção do DEPEN com concordância da empresa contratada;  

10.66. Caberá à empresa contratada a remoção dos restos e sobras de alimentos diariamente;  
10.67. Quanto as embalagens utilizadas nas refeições dos presos (marmitas) serão 

transportadas em sacos de lixo resistentes ou cordas de sisal, numa frequência mínima 
de três vezes por semana. Tais resíduos (orgânicos e inorgânicos) deverão ser retirados 
em veículos próprios para essa finalidade, não se admitindo a utilização dos veículos de 
transporte das refeições;  

10.68. As embalagens (sacos de lixo) e as cordas de sisal serão fornecidas pela Contratada, 
conforme solicitação do gestor do contrato;  

10.69. Realizar a disposição final dos resíduos sólidos em local devidamente licenciado para tanto, 
devendo, ainda, observar as normas legais pertinentes;  

10.70. A Contratada prestará garantia de execução, na modalidade a ser por ela definida na 
forma prevista no §1º do art. 102 da Lei Estadual nº 15.608/07, no percentual de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato a ser assinado. 
10.70.1. Quando da assinatura do termo de contrato, a empresa vencedora deverá 

apresentar comprovação de formalização da garantia de execução emitida em 
favor da SESP, sob pena de decair do direito à contratação,  

10.70.2. Se ocorrer majoração do valor contratual da garantia de execução será 
acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual 
majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o 
valor da garantia de execução, se assim o desejar. Em caso de aditivo de prazo 
a garantia de execução deverá ser prorrogada na mesma proporção. 

10.70.3. A devolução da garantia de execução dar-se-á ao final do contrato, mediante 
o ateste pela SESP do integral cumprimento do objeto contratual e inexistência 
de pendências. 

 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
11.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;  
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11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

11.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 
provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo;  

11.4. Comunicar à contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas, fixando prazo para a sua correção;  

11.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de 
comissão ou servidor especialmente designado;  

11.6. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto 
ou execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no edital e 
seus anexos;  

11.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pela contratada, no que couber;  

11.8. A fiscalização dos serviços pelo Contratante não exclui nem diminui a completa 
responsabilidade da contratada por qualquer inobservância ou omissão à legislação 
vigente e às cláusulas contratuais. 

 
12. FORMA DE PAGAMENTO  
12.1. Os pagamentos serão feitos pela Secretaria de Estado da Segurança Publica e 

Administração Penitenciária, em favor da empresa contratada no prazo máximo de 30 
(trinta) dias após apresentação da nota fiscal atestada, a qual deverá vir acompanhada 
das seguintes comprovações: 
a) a comprovação das obrigações de regularidade com os Fiscos Federal, Estadual e 
Municipal; 

b) do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social); e 
c) do cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme estabelecido no 
instrumento contratual. 

12.2. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS 
ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções 
cabíveis; 

12.3. No caso de devolução da fatura por inexatidão, ou aguardando-se a carta de correção, 
o prazo estipulado no item 12.1 será contado da data do protocolo na Unidade do 
Sistema Penitenciário, do documento corrigido;  

12.4. A contratada fica obrigada a enviar junto com a Nota Fiscal, o respectivo relatório de 
fornecimento de refeições realizados, o que comprovará o valor da Nota Fiscal;  

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

12.6. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da 
conta corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto 
no Decreto Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo 
diploma legal.  

12.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela 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%. 

12.8. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob pena 
de não ser efetuado o pagamento;  

12.9. Nenhum pagamento será efetuado ou liberado à contratada enquanto estiver pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplemento contratual;  

12.10. Poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas 
com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da contratada;  

12.11. A empresa contratada deverá possuir conta corrente, na instituição bancária, na qual o 
Estado do Paraná contratou a prestação dos serviços bancários ao processamento de 
pagamentos e repasses a credores e fornecedores (Banco do Brasil S/A), conforme o 
disposto no Decreto Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no 
mesmo diploma legal;  

 

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

 
13. DO REAJUSTE 
13.1. O reajustamento de preços contratuais efetivar-se-á de acordo com o Índice 

Geral de Preços de Mercado - IGPM. 

 
14. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

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

 

15 ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

15.1 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. 

15.2 A alteração subjetiva a que se refere o item 15.1 deverá ser formalizada por Termo 
Aditivo ao Contrato. 
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16 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO  
16.1 Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de 

menor preço do lote, após verificação de que a proposta atende os requisitos do 
Edital e de seus Anexos.  

 

17 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

17.1 O serviço terá início em 05 (cinco) dias úteis a contar da assinatura do Contrato; 

17.2 Os serviços devem ser recebidos provisoriamente pelo responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato no prazo de 01 (um) dia, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações no Termo de 
Referência e na Proposta; 

17.3 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. 

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

17.5 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 01 (um) dia, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 
executado e materiais empregados, com a conseqüente aceitação mediante termo 
circunstanciado; 

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

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

17.8 A execução do contrato será acompanhada, controlada e fiscalizada pelo setor de 
Nutrição do Departamento Penitenciário através da servidora Vanessa Chrisostomo 
Martins, RG nº 003.435.712-9, CPF nº 500.255.549-72, acompanhada por Comissão 
Técnica designada pelo Diretor do Departamento Penitenciário, devendo a empresa 
prestar todas as informações que forem solicitadas e que se relacionem com o objeto do 
contrato, nos termos do artigo 118 e parágrafos da Lei estadual nº 15.608/2007.  

17.9 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não haverá co-responsabilidade do Poder Público 
ou de seus agentes.  

17.10 O Departamento Penitenciário, por meio de órgão competente, reserva-se ao direito de 
rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que estiverem em desacordo com as 
especificações técnicas e as constantes neste Edital.  

17.11 A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários sobre objeto da presente 
licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, até a efetiva liquidação 
da despesa.  

17.12 Em situações especiais e devidamente justificadas, serão admitidas alterações 
qualitativas que superem os limites quantitativos ao percentual de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial da quantidade licitada, desde que atendidos os requisitos do 
artigo 112, § 2º, e incisos da Lei Estadual nº 15.608/07. 

 

18 SUBCONTRATAÇÃO  
18.1 A pressente contratação não admite sub contratação pela natureza do objeto. 
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19 VISTORIA  

19.1 Os licitantes poderão vistoriar o local onde serão executados os serviços até o 
último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o 
objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante 
prévio agendamento junto ao Setor de Nutrição do DEPEN, pelo telefone 41- 
3294-2950.  

19.2 Os licitantes deverão apresentar Termo de Vistoria, declarando conhecimento a 
respeito das condições existentes para execução dos serviços ou caso optem 
por não realizar a vistoria, deverão apresentar Declaração de Conhecimento, 
conforme modelos constantes do presente termo (Anexo).   

19.3 Nenhum licitante poderá alegar desconhecimento das condições e grau de 
dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações 
assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em 
decorrência da execução do objeto. 

 

20 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1 Conforme disposições previstas no Edital. 

 

21 DECRETO ESTADUAL N.º 4.993/2016  

21.1 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, 10 de Agosto de 2018. 
 
 

Assinado no original 
José de Araujo Pessoa Guedes 

RG 001.242.771-9 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 
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ANEXO II 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que poderá 
ser feito e emitido pelo Sistema GMS, no portal www.comprasparana.pr.gov.br, e os 
documentos dos itens 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, abaixo descritos: 

Os licitantes que não estiverem inscritos no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
DEAM/SEAP, deverão apresentar todos os documentos relacionados a seguir: 

 

1.1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa 
física. Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de 
designação de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País. Ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir. Procuração 
do representante do licitante no pregão, se for o caso. 

 

1.2 DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Prova de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições 
Previdenciárias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em 
outro Estado da Federação); e Fazenda Municipal; e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), instituída pela Lei Federal nº 12.440/2011. 

 

1.3 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

1.3.1 O fornecedor deverá encaminhar: 

1.3.1.1 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; 

1.3.1.2 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; 

1.3.1.3 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; 

1.3.1.4 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: 

 

http://www.comprasparana.pr.gov.br/
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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 
 

1.3.1.5 As empresas, cadastradas ou não no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
DEAM/SEAP, deverão apresentar resultado: superior ou igual a 1 no índice de Liquidez Geral 
(LG); superior ou igual a 1 no índice de Solvência Geral (SG); superior ou igual a 1 no índice de 
Liquidez Corrente (LC). 
 
1.3.1.6 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. 
 
1.3.1.7 As empresas, cadastradas ou não no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
DEAM/SEAP, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% do valor 
estimado da contratação ou item pertinente 
 
1.3.1.8 As empresas deverão apresentar a relação dos compromissos assumidos que importem 
diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em 
função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. 
 

1.4 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
1.4.1 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão da empresa licitante para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o(s) lote(s) 
arrematado(s). 
1.4.2 Termo de Vistoria assinado pelo representante do licitante e pelo servidor responsável ou 
Declaração de Conhecimento assinada pelo representante legal do licitante. 
1.4.3 cópia da Licença Sanitária Estadual ou Municipal, exigida por lei estadual ou lei municipal, 
para a atividade desenvolvida pela empresa licitante  
 

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

1.6 COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso: além da Declaração do 
Item 2.6 das Condições Gerais do Pregão Presencial, Certidão Simplificada original da Junta 
Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, bem como o Demonstrativo de 
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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). 

1.6.1 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. 

1.6.1.1 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.  

1.7 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 1.6.1, 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. 

1 . 8  N a  h i pó t e s e  do  i t e m  1 . 6 . 1 ,  a s 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.  

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

2. 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 PRESENCIAL N° 069/2018                                              

 A - DADOS DO FORNECEDOR 

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

Banco:                                          Agência:                                       Conta-corrente: 

 

Constitui objeto desta licitação: Registro de Preço para contratação de empresa para prestação de 
serviço de serviços continuados de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas, 
destinadas aos presos e servidores do Sistema Penitenciário. 

1.Especificações técnicas: 

 

Lote
1  

Descrição Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total  

Item 
1 

    

 

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

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

 

 

________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO1 

 

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 Presencial nº 069/2018, 
podendo para tanto protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e 
contratos de fornecimento, interpor recursos, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos 
os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato. 

 

Local e data 

 

 

_________________ 

OUTORGANTE 

                                                           
1 A procuração deverá ser acompanhada de cópia autenticada do documento oficial de identidade do outorgado. 
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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 

O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, bem 

como a inexistência de fato impeditivo.  

2º 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. 

3º 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. 

 

Local e data. 

 

________________________________ 

Nome e carimbo do representante legal 
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02 - DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE PARA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 

123/2006 
(para os licitantes enquadrados como ME e EPP) 

 
 

(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 e do Edital de Pregão 
Presencial n.º 069/2018, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

 

Local e data. 

 

________________________________ 

Nome e carimbo do representante legal 
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ANEXO VI 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES E LOCAIS DE ENTREGA 

 

Unidade Lote Cidade Endereço 

CPHS 1 Ponta Grossa R:  João Gualberto, s/n, Bairro Santa Maria - Cep. 84046-070 

Shelter PG 1 Ponta Grossa R:  João Gualberto, s/n, Bairro Santa Maria - Cep. 84046-070 

CRAPG 1 Ponta Grossa R:  Batuira S/N - Colônia Dona Luiza - Cep. 84043-190 

PEPG 1 Ponta Grossa R:  Batuira S/N - Colônia Dona Luiza - Cep. 84043-190 

CRAG 2 Guarapuava R: Flávio Correia dos Santos, 400 - CEP: 85053-390 

PIG 2 Guarapuava R:  Dário Borges de Lis, 439 - São Cristóvão - Cep: 85063-480 

Shelter Cornélio 3 Cornélio Procópio R: Gralha Azul, s/n 

PEL II 3 Londrina Rodovia João Alves da Rocha Loures, 5925 - Cep: 86041-271 

CRESLON 4 Londrina R:  Santa Marta 427 - Jardim Espanha - Cep: 86027-550  

CCL 4 Londrina Rodovia João Alves da Rocha Loures, 5925 - Cep: 86041-000 

Shelter CCL 4 Londrina Rodovia João Alves da Rocha Loures, 5925 - Cep: 86041-000 

PEL 4 Londrina 
R: Maria da Glória Barroso Casarin, 100 - Jardim Del Rei - Cep: 
86045-140 

CCM 5 Maringá Estr. Velha de Paiçandu, 2812 Cep: 87001-970 

Shelter CCM 5 Maringá Estr. Velha de Paiçandu, 2812 Cep: 87001-970 

CPIM 5 Maringá Estr. Velha de Paiçandu, 2812 Cep: 87140-000 

PEM 5 Maringá Estr. Velha de Paiçandu, 2812 Cep: 87001-970  

PECO 6 Cruzeiro do Oeste R:  Santo André, 310 - Jardim Brasil CEP.87400-000  

PEFB 7 Francisco Beltrão BR 483 - KM 12 - CEP.85601-970  

PEC 8 Cascavel BR 277 - KM 579 - Área Industrial - CEP.85818-560 

PIC 8 Cascavel BR 277 - KM 579 - Área Industrial - CEP.85818-560 

CPLN 9 Foz do Iguaçu 
R:  Netuno, 182 – Pq. Residencial Três Fronteiras - Bairro: Três 
Lagoas 

CRESF 9 Foz do Iguaçu 
R:  Netuno, 182 – Pq. Residencial Três Fronteiras - Bairro: Três 
Lagoas 

PEF 9 Foz do Iguaçu 
Av. Mercúrio, 850, Pq. Residencial Três Fronteiras - Bairro: Três 
Lagoas 

PEF II 9 Foz do Iguaçu 
Av. Mercúrio, 850, Pq. Residencial Três Fronteiras - Bairro: Três 
Lagoas 

CCCM 10 Campo Mourão R: Celeste Kleler Bec, s/n 

CCC 11 Curitiba R:  José Cheinfert, s/n - CIC – Cep: 80611-970 

Shelter CCC 11 Curitiba R:  José Cheinfert, s/n - CIC – Cep: 80611-970 

CCSJP 11 São José Pinhais R: Sebastiana Santana Fraga, 427 – Guatupê - Cep:  83060-500  

Depen 12 Curitiba R: Dom Pedro I, 752 

CIS 12 Piraquara R:  Ezidio Alves Ribeiro s/n,  

PCE 12 Piraquara R:  Ezidio Alves Ribeiro s/n,  

PCE UP 12 Piraquara R:  Ezidio Alves Ribeiro s/n,  

PEP I 12 Piraquara R:  Ezidio Alves Ribeiro s/n,  

Shelter PEP 12 Piraquara R:  Ezidio Alves Ribeiro s/n,  

PEP II 12 Piraquara R:  Ezidio Alves Ribeiro s/n,  

CRAF 13 Curitiba Av.Monteiro Tourinho, 1506, Atuba 

CRSL 13 Lapa R:  Amazonas, 34 ANTENA - CEP: 83750-000 
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CMP 13 Pinhais Av: Ivone Pimentel s/n- Canguiri – Cep: 83320-000 

BPGD 13 Piraquara R:  das Palmeiras s/n – Cep: 83301-970 

CCP 13 Piraquara R:  das Palmeiras s/n – Cep: 83301-970 

COT 13 Piraquara R:  das Palmeiras s/n – Cep: 83301-970 

CPAI 13 Piraquara Avenida Brasília s/n - Cep: 83301-970 

PFP 13 Piraquara R:  Ezidio Alves Ribeiro s/n,  

Shelter PFP 13 Piraquara R:  Ezidio Alves Ribeiro s/n,  

4ª SDP 14 União da Vitória R:  Demétrio Sokolowski, s/nº 

3ª DP 15 Londrina Serra do Roncador,1192 - Jardim Bandeirantes 

4ª DP 15 Londrina Av. Dez de Dezembro . Nº 4440 Jd Europa 

34ª DRP 15 Assaí Av. Paul Harris Nº 170 

29ª SDP 15 Rolândia R:  Arthur Thomaz, nº 620, Centro 

11ª SDP 16 Cornélio Procópio R:  Gralha Azul, S/Nº 

DP 16 Andirá R:  São Francisco de Assis, nº 115, Vila América 

37ª DRP 16 Ibaiti R:  Ana Nery , nº 1 - Centro 

DP 17 Cambará R: Benjamin Constant, 1155, Centro 

12ª SDP 17 Jacarezinho R:  Coronel Batista, 15 – Centro 

38ª SDP 17 
Santo Antônio da 

Platina 
R:  Pedro Claro de Oliveira, nª.149, Vila Claro 

DP 18 Arapoti R:  José JordeDirene, 501, Vila Romana 

42ª DRP 18 Jaguariaíva R:  Rocha Pombo, nº 188, Cidade Alta 

DP 18 Sengés R:  Vereador Francisco Maia, nº 76 

17ª SDP 19 Apucarana R:  Nova Ucrânia, 688, Jardim Eliane 

22ª SDP 19 Arapongas R:  Tucanos, nº 1487, Centro 

31ª DRP 20 Porecatu Avenida Antonio Fernandes, 312 

43ª DRP 21 Castro R:  Tiradentes, nº 120 – Centro 

18ª SDP 22 Telêmaco Borba Avenida Osório de Almeida Taques, nº 300, Centro 

13ª DRP 23 Guaíra R:  Francisco Murtinho, nº 451, Vila Velha 

47ª DP 23 
Marechal Când 

Rondon 
Avenida Rio Grande do Sul, nº 55, Centro 

20ª SDP 23 Toledo R:  Armando Luiz Arrosi, nº 633, Centro 

8ª SDP 24 Paranavaí Av. Heitor Alencar Furtado, 4.300 – Jd. Farrroupilha 

9ª SDP 25 Maringá R:  Califórnia, s/nº 

21ª SDP 26 Cianorte R:  Monte Verde, 91, Vila 7 

7ª SDP 26 Umuarama Avenida Rondônia, 3299 - Zona VII 

14ª SDP 27 Guarapuava R:  Barão de Capanema ( ao lado da Delegacia) 

2ª SDP 28 Laranjeiras do Sul R:  XV de Novembro, 1282, Centro 

DP 29 Palmas Avenida Capitão Paulo de Araújo, 363, Santa Cruz 

5ª SDP 29 Pato Branco R:  Xavantes, 269 – Centro 

12ª DRP 30 Medianeira Avenida Lagoa Vermelha, nº 1333, Nazaré 

1ª SDP 31 Paranaguá R:  Vieira dos Santos, número 200, Centro Histórico 

4ª DRP 31 Rio Branco do Sul R:  Dr. Zoni, nº 18, Centro 

11º Distrito 
Policial 

32 Curitiba R:  Manoel Valdomiro de Macedo, 2921, Bairro Cidade Industrial 

15 SDP 33 Cascavel R: da Bandeira, 1301, Centro 
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ANEXO VII 
 

MINUTA PADRÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

CONTRATO N°XXXXXXXX 

CONTRATANTE: [O ESTADO DO PARANÁ, através do órgão XXXXXXXX] ou [A ENTIDADE 
PÚBLICA], com sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º XXXXXXXX, neste ato 
representado(a) pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto nº 
XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.º 
XXXXXXXX. 

 

CONTRATADO: [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 da carteira de identidade n.º XXXXXXXX, residente e domiciliado 
no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX. 

 

1 OBJETO: 

Prestação de serviços continuados de nutrição, cocção e fornecimento de refeições 
transportadas, conforme descrito no Termo de Referência. 

 

Lote 
XXXX 

Descrição do 
objeto 

Exigências 
complementares 

Unidade de 
medida 

Quantidade  Valor 
unitário  

Valor 
total  

Item 1  

 

   R$ R$ 

 

2 FUNDAMENTO: 

Este Contrato decorre do Pregão Presencial nº 069/2018, objeto do processo administrativo n.º 
15.286.114-1, com homologação publicada no Diário Oficial do Estado nº XXXXXXXX, de 
XXXXXXXX. 

 

3 PREÇO E VALOR DO CONTRATO: 

3.1 O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte 
integrante deste contrato: 

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

3.2.1 O valor previsto no item 3.2 é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao 
Contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

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 Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM. 



 ESTADO DO PARANÁ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 

 
Protocolo n° 15.286.114-1 Pregão Presencial n° 069/2018 – EDITAL  (página 36 de 68) 

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 p 

 

5 DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

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 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do Contrato serão designados por Portaria do 
Contratante. 

5.4 A gestão e a fiscalização do Contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a 
fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, 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 05 (cinco) dias, a contar da assinatura do contrato 

6.2 Os serviços serão prestados nos LOCAIS, CONFORME O ANEXO VI, na forma, nos prazos e de 
acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência e anexos do Edital de 
Licitações, que integra o presente contrato para todos os fins. 

6.3 Os serviços devem ser recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização do contrato no prazo de 01 (um) dia, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações no Termo de Referência e na proposta. 

6.3.1 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. 

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

6.4 Nos termos do art. 124 da Lei Estadual n° 15.608/2007, poderá ser dispensado o recebimento 
provisório nos serviços de valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), desde que não se componham de 
aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. 

6.5 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 01 (um) dia, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, 
com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

6.5.1 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. 

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

 

 

7 FONTE DE RECURSOS: 

7.1 A despesa correrá por conta da dotação orçamentária XXXX, elemento de despesa XXXX, 
fonte XXXX. 
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8 VIGÊNCIA: 
8.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados de __/__/____ a __/__/____, 
podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, por um ou mais períodos, desde que 
satisfeitos os requisitos dos artigos 103, inc. II, e 106, parágrafo único, da Lei nº 15.608/2007. 
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 PAGAMENTO: 

9.1 Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação da nota 
fiscal atestada e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido pelo Sistema de Gestão 
de Materiais, Obras e Serviços (GMS), destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos 
Federal (inclusive quanto às Contribuições Previdenciárias), Estadual (inclusive do Estado do 
Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS e a 
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, 
no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais. 

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

9.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratada 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 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

10.1 As partes obrigam-se a adotar todas as providências para a fiel execução deste Contrato. 

10.1 O Contratado obriga-se especialmente a: 

10.1.1 Executar os serviços conforme especificações do termo de referência e de sua 
proposta, com o perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer 
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do 
Contrato;  
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10.1.2 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;  

10.1.3 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, de 
1990), ficando a contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, 
ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;  

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

10.1.5 Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços na sede do Contratante, além 
de provê-los conforme as exigências de segurança do trabalho, se for o caso; 

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

10.1.7 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração;  

10.1.8 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços; 

10.1.9 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;  

10.1.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  

10.1.11 Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do Paraná, conforme legislação vigente;  

10.1.12 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

10.1.13 Prestar o serviço obedecendo fielmente às quantidades requisitadas, horários, 
prazos e localidade estabelecidos e demais obrigações pertinentes;  

10.1.14 A contratada deverá informar e manter atualizado(s) o(s) contatos (numero de 
telefone, e-mail, endereço) do responsável, bem como da Nutricionista para possíveis 
contatos entre o Gestor do Contrato DEPEN/Nutrição, SESP e representantes da 
empresa;  

10.1.15 Os contatos a que se faz referência no item anterior serão formalizados pelo 
licitante; 

10.1.16 A contratada deverá manter em sua sede mão de obra especializada, pessoal 
técnico, operacional e administrativo;  

10.1.17 No início da vigência do contrato a contratada deverá fornecer colheres de sopa 
de plástico e canecas de Polipropileno com no mínimo 350ml, em quantidade suficiente 
para os presos, repondo-as sempre que o estado de conservação não estiver 
adequado ou sempre que a Direção da unidade penal solicitar, devendo a contratada 
repor no prazo de 24 horas; 

10.1.18 No início do contrato a empresa deverá fornecer para os servidores mesas e 
cadeiras, bem como Buffet em balcão de aço inoxidável, com cobertura de vidro ou aço 
inoxidável, com sistema de banho Maria, contendo áreas aquecidas, refrigeradas e 
neutras, pratos, talheres embalados em saco plástico, toalhas de mesa de plástico, 
galheteiros, e outros utensílios necessários para o servimento em quantidade suficiente 
para atender o número de servidores do Estabelecimento Penal, substituindo-os 
sempre que o estado de conservação não estiver adequado ao uso;  

10.1.19 A contratada deverá fornecer semanalmente, em quantidade suficiente para 
atender o número de servidores do Estabelecimento Penal, copos descartáveis para 
água e café, guardanapo de papel, temperos (sal, óleo e vinagre) para salada, palito de 
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dente e embalagens de saco plástico atóxico para talheres;  
10.1.20 Proceder, em até 24 (vinte e quatro) horas, após ser comunicado pela Direção 

da Unidade Penal, à substituição dos equipamentos e utensílios considerados 
impróprios para o uso, o custo referente ao fornecimento dos itens citados nos itens 
9.6, 9.7 e 9.8 ocorrerá a expensas da contratada;  

10.1.21 Aceitar, mediante solicitação da Direção do DEPEN, que se procedam às 
mudanças nos dias e horários da prestação de serviços, sempre que houver 
necessidade;  

10.1.22 A empresa contratada fornecerá e atualizará regularmente a identificação de 
todos os seus empregados utilizados na preparação e na entrega das refeições assim 
como as placas dos referidos veículos, para o gestor do contrato;  

10.1.23 Caberá à empresa contratada manter planejamento de esquemas alternativos de 
trabalho ou planos de contingência para situações emergenciais, tais como: falta 
d’água, energia elétrica/gás, vapor, quebra de equipamentos, greves e outros, 
assegurando a manutenção do atendimento adequado;  

10.1.24 Todas as comunicações sobre o desenvolvimento da execução do objeto do 
presente contrato serão formalizados por escrito, mediante prova de recebimento ou 
protocolo Dirigido a Direção do DEPEN;  

10.1.25 Os funcionários deverão se submeter às normas de segurança e revista da 
Unidade Penal. Caso a conduta não esteja em conformidade com as normas, estes 
deverão ser substituídos;  

10.1.26 Efetuar diariamente após o término das atividades, a sanitização do ambiente, 
materiais e utensílios, com produto sanitizante de comprovada eficiência registrado em 
órgão oficial;  

10.1.27 Manter nas dependências da Unidade atendida o quantitativo mínimo de 
colaboradores, conforme Anexo X, necessários à execução dos serviços estabelecidas 
pelos respectivos Diretores, visando manter o local, os móveis, equipamentos e 
utensílios em condições apropriadas de uso; no servimento das refeições aos agentes 
públicos e presos, na limpeza das embalagens de alumínio e demais embalagens, 
recolhendo as sobras das refeições, ensacando-as, separadamente dos demais 
resíduos, além de serviços de carga e descarga do caminhão, higienização do refeitório 
(quando possível) e distribuição das refeições dos presos.  

10.1.28 A Contratada poderá celebrar convênio com a Contratante, com a finalidade de 
atender os quantitativos mínimos estabelecidos no item anterior, visando à contratação 
de presos remunerados pelas empresas contratadas, nos termos da Lei Estadual 
17.140/2012 e do § 2 do Artigo 1º da Resolução 008/2014 do Conselho Diretor do 
Fundo Penitenciário do Paraná CED/DEPEN de 12/12/2014.  

10.1.28.1.1 Será autorizada a cobrança da parcela destinada ao FUPEN, de encargos 
administrativos, das empresas cooperadas, conforme o número de presos 
implantados no canteiro de trabalho.  

10.1.28.1.2 Os encargos administrativos terão seus percentuais decrescidos, 
quanto maior o número de presos implantados, conforme tabela abaixo: 

 

Presos 

(Média Mensal) 

Encargos Administrativos 

(canteiros internos e externos) - % 

01 a 50 25% do salário mínimo 

51 a 100 20% do salário mínimo 

101 a 200 15% do salário mínimo 

201 a 300 10% do salário mínimo 

Acima de 301 5% do salário mínimo 
 

10.1.28.1.3 Será computada a média mensal de presos implantados nos canteiros de 
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trabalho, levando-se em consideração o CNPJ da empresa conveniada.  
10.1.28.1.4 Os presos deverão ser substituídos prontamente nos casos em que suas 

condutas, segundo avaliação pela Direção do Estabelecimento Penal, sejam 
incompatíveis com as normas disciplinares do Estabelecimento Penal, ou nos 
casos em que sejam agraciados(as) com a progressão de regime, alvará de 
soltura, transferência, ou outro motivo que resulte em sua ausência;  

10.1.28.1.5 Fornecer aos presos(as) contemplados no convênio firmado entre a 
CONTRATADA e a CONTRATANTE, uniformes, luvas, máscaras descartáveis e 
protetores de cabelo, de acordo com a necessidade do serviço a ser executado, 
cabendo à Comissão de Recebimento de Alimentos, instituída pela Direção do 
Estabelecimento Penal, fiscalizar e exigir que os presos usem, rigorosamente, o 
material fornecido;  

10.1.29 Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;  
10.1.30 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 

de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso;  

10.1.31 Atender as solicitações da Contratante quanto a substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no 
termo de referência;  

10.1.32 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
contratada relatar à contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 
evitar desvio de função;  

10.1.33 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 104 da Lei Estadual nº 15.608, de 
2007;  

10.1.34 Designar e informar às Unidades Penais, nome do funcionário/técnico responsável 
pelo atendimento às solicitações;  

10.1.35 Disponibilizar em regime de comodato nas unidades da Contratante, para a perfeita 
execução dos serviços, no(s) local(is) de coleta estabelecido(s), equipamento(s) 
adequado(s) para depósito dos Resíduos sólidos adequadamente segregados e 
acondicionados, cabendo à CONTRATADA, ainda, afim de que os serviços não sofram 
solução de continuidade, manter equipamentos reserva, para substituir temporariamente os 
que se encontrarem em manutenção.  

10.1.36 Retirar a ordem de compra, ou documento equivalente, em até 05 (cinco) dias 
úteis, após ser notificado pelo órgão contratante, sob pena de decadência do direito de 
contratar e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  

10.1.37 Informar à Administração sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, 
direta ou indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser 
efetuada.  

10.1.38 O contratado deverá estar em dia perante a Fazenda Pública, em qualquer 
esfera da Administração, perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 
FGTS e Justiça do Trabalho, mantendo esta condição de regularidade durante toda a 
execução do contrato, sob pena de rescisão unilateral do contrato pela Administração 
Pública.  

10.1.39 Em havendo cisão, incorporação ou fusão da empresa contratada, a aceitação 
de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do contrato, 
ficará condicionada à análise, pelo órgão contratante, do procedimento realizado e da 
documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas 
como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na 
execução do objeto contratado.  
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10.1.40 Para fins de inquirição a respeito do dispositivo susodito, a empresa que resultar 
das operações de mercado ali descritas fica obrigada a apresentar, imediatamente, a 
documentação comprobatória da sua situação e declaração de que tal alteração não 
afetará a execução do contrato.  

10.1.41 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, de 
acordo com o inciso II do Art. 120 da Lei Estadual n° 15.608/2007.  

10.1.42 Permitir, a qualquer tempo, o acesso às suas instalações de representantes do 
Departamento Penitenciário para a realização de vistorias, consultas, pesquisas, o 
mesmo se estendendo aos órgãos de fiscalização (TCU, TCE, Auditoria interna e 
demais órgãos de controle externo pertencente à administração pública federal ou dos 
Estados e municípios, no exercício de suas competências legais).  

10.1.43 Permitir a qualquer tempo a pedido que os integrantes da Comissão de 
Recebimento de Alimentos e as nutricionistas do Setor de Nutrição do Departamento 
Penitenciário tenham, sem agendamento prévio, acesso a todas as dependências dos 
serviços da contratada, podendo: examinar a qualidade dos gêneros alimentícios, 
solicitando a substituição de gêneros e/ou alimentos que apresentem condições 
impróprias ao consumo e verificar a higiene e a conservação das dependências, 
equipamentos, utensílios e veículos utilizados para o transporte das refeições.  

10.1.44 Garantir que todo o transporte das refeições para os apenados e servidores seja 
feito em recipientes isotérmicos e que estejam em conformidade com as exigências 
contidas na RDC nº 216/2004 - ANVISA ou aquela que vier a substituí-la. Todas as 
portas do compartimento de carga, depois de carregados, deverão ser lacradas com 
lacre numérico previamente informado à Direção do Estabelecimento Penal, 
diariamente pela contratada;  

10.1.45 Garantir que todas as refeições para os presos sejam transportadas em 
recipientes isotérmicos adequados (caixa hot Box com presilhas e borracha de 
vedação), devidamente higienizados, hermeticamente fechados, sem avarias e sem 
sujidade  

10.1.46 As refeições (almoço, jantar) destinadas aos presos deverão ser fornecidas e 
acondicionadas em embalagens de alumínio descartáveis ou em embalagens de 
poliestireno expandido brancas e descartáveis; 

 

Nota 01: As embalagens de alumínio ou poliestireno expandido deverão ser entregues em hot-

box com a utilização de separadores de marmita, com a finalidade de preservar a embalagem; 

10.1.47 Em cada caixa de armazenamento das marmitas (hot Box) deverá constar 
informação indicando a quantidade de marmitas, tipo da refeição e cardápio diário;  

10.1.48 Em cada caixa de armazenamento (hot Box) das refeições dos servidores 
deverá constar etiqueta identificando o peso de cada tipo de refeição, por exemplo, 
arroz XX Kg, feijão XX Kg.  

10.1.49 Os Hot Box e as garrafas térmicas que apresentarem avarias (queimados, 
furados e outros danos) que prejudiquem o acondicionamento deverão ser substituídos;  

10.1.50 As quantidades de refeições (marmitas) acondicionadas nos recipientes 
isotérmicos (hot box) não poderão ultrapassar a sua capacidade máxima;  

10.1.51 É obrigatório a identificação dos hot box e das garrafas térmicas com o nome do 
Estabelecimento Penal;  

10.1.52 A Contratada deverá certificar-se que não serão incorporados às refeições 
(marmitas), objetos estranhos e ilícitos no ambiente penal, tais como celulares, drogas, 
armas, bebidas alcoólicas, entre outros;  

 

10.1.53 Garantir que as refeições sejam entregues nos horários estipulados com uma 
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tolerância de 15 minutos para mais ou para menos conforme anexo, com uma 
temperatura mínima de 60º C para os pratos quentes e os pratos frios entregues em 
recipientes isotérmicos (hot box) com gelo;  

10.1.54 Estar ciente que não serão custeadas pela contratante, as marmitas cujo peso 
esteja abaixo do mínimo estabelecido de 700 gramas para Unidades Prisionais cuja 
população é constituído de presos do sexo masculino e de 700 gramas para Unidades 
Prisionais de presas do sexo feminino, bem como aquelas que estejam destampadas, 
quebradas, viradas ou com sujidades, devendo ser repostas desde que solicitadas pela 
Unidade Penal à empresa contratada.  

10.1.55 Garantir que a salada, destinada aos presos, cuja composição é definida no 
Anexo, seja embalada individualmente em saco plástico transparente e atóxico, 
porcionado individualmente ou de acordo com a quantidade de presos por cubículo ou 
por galeria a granel, conforme a necessidade de cada Estabelecimento Penal, definida 
pelo gestor do Contrato;  

10.1.56 Garantir que as saladas destinadas aos servidores do estabelecimento penal, 
cuja a composição é definida no Anexo, seja enviada em saco plástico transparente e 
atóxico e dentro da cuba com tampa com gelo dentro de Hot Box diferenciado;  

10.1.57 Garantir que será fornecida no almoço 01 (uma) vez por semana, para os presos 
uma unidade de fruta da época e 03 (três) vezes por semana para os servidores fruta 
da época, inteira, com casca ou sem casca e embalada, sendo definido pelo gestor do 
contrato o modo de preparo e forma de servimento. Para os servidores deverá ser 
servido nas quarta, quinta e sexta – feira;  

10.1.58 Garantir que os pães para o desjejum dos presos e servidores sejam 
acondicionados individualmente em embalagens plásticas, transparentes e atóxicas, 
com indicação de data de fabricação e de validade, utilizando-se de recipiente 
diferenciados para os servidores;  

10.1.59 O volume total do café, café com leite e chá para os presos e servidores, no 
desjejum, deverá ser transportado e distribuídos acondicionado em garrafas térmicas, 
tantas quanto forem necessárias;  

10.1.60 As refeições (almoço e jantar) destinada aos funcionários dos estabelecimentos 
penais serão fornecidas em sistema tipo buffet, em balcão de aço inoxidável, com 
cobertura de vidro ou aço inoxidável, com sistema de banho Maria, contendo áreas 
aquecidas, refrigeradas e neutras;  

10.1.61 Em datas festivas tais como o Natal, Ano Novo, sexta feira Santa e Páscoa, a 
contratada deverá fornecer cardápio especial, contendo, por exemplo: carnes assadas 
(frango, peru, chester pernil, peixes,etc.);  

10.1.62 Os funcionários da contratada devem se apresentar dentro do padrão de higiene 
recomendado pela legislação vigente, utilizando-se de uniformes e equipamentos de 
proteção individual específico para o desempenho das funções;  

10.1.63 Observar que os gêneros alimentícios são qualificados conforme as preparações 
constantes nos cardápios mensais aprovados pelas nutricionistas do DEPEN;  

10.1.64 Em caso de rebeliões ou motins, as refeições servidas no almoço e jantar para 
servidores deverão ser substituídas por lanches rápidos, a pedido da Direção da 
Unidade Penal, devendo a empresa contratada fornecer lanche contendo: 01 (uma) 
fruta da época (mínimo 100 g), 03 (três) sanduíches de pão de leite (mínimo de 50g 
cada pão), embalados individualmente, contendo em cada um deles 01 (uma) unidade 
de hambúrguer (mínimo de 50g), 01 fatia de queijo mussarela (mínimo de 30g) e 
devendo ser acompanhado com suco ou café com leite na quantidade de 300ml por 
servidor, servidos separadamente ou  03 unidades de  fatia de pizza  ou torta salgadas 
com pesagem mínima de  100 gramas acompanhadas, 01 ( uma) fruta da época ( 
mínimo 100 gramas) de suco ou café com leite na quantidade de 300 ml por servidor;  

10.1.65 Qualquer alteração no horário de entrega deverá a Unidade solicitar autorização 
da Direção do DEPEN com concordância da empresa contratada;  

10.1.66 Caberá à empresa contratada a remoção dos restos e sobras de alimentos 
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diariamente;  
10.1.67 Quanto as embalagens utilizadas nas refeições dos presos (marmitas) serão 

transportadas em sacos de lixo resistentes ou cordas de sisal, numa frequência mínima 
de três vezes por semana. Tais resíduos (orgânicos e inorgânicos) deverão ser 
retirados em veículos próprios para essa finalidade, não se admitindo a utilização dos 
veículos de transporte das refeições;  

10.1.68 As embalagens (sacos de lixo) e as cordas de sisal serão fornecidas pela 
Contratada, conforme solicitação do gestor do contrato;  

10.1.69 Realizar a disposição final dos resíduos sólidos em local devidamente licenciado 
para tanto, devendo, ainda, observar as normas legais pertinentes;  

10.1.70 A Contratada prestará garantia de execução, na modalidade a ser por ela 
definida na forma prevista no §1º do art. 102 da Lei Estadual nº 15.608/07, no 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato a ser assinado. 

10.1.70.1 Quando da assinatura do termo de contrato, a empresa vencedora deverá 
apresentar comprovação de formalização da garantia de execução emitida em favor da 
SESP, sob pena de decair do direito à contratação,  

10.1.70.2 Se ocorrer majoração do valor contratual da garantia de execução será acrescido 
pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de 
redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de 
execução, se assim o desejar. Em caso de aditivo de prazo a garantia de execução 
deverá ser prorrogada na mesma proporção. 

10.1.70.3 A devolução da garantia de execução dar-se-á ao final do contrato, mediante o 
ateste pela SESP do integral cumprimento do objeto contratual e inexistência de 
pendências. 
 

10.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
10.2.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;  
10.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
10.2.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 

provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins 
de aceitação e recebimento definitivo;  

10.2.4 Comunicar à contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas, fixando prazo para a sua correção;  

10.2.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de 
comissão ou servidor especialmente designado;  

10.2.6 Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto 
ou execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no edital e 
seus anexos;  

10.2.7 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pela contratada, no que couber;  

10.2.8 A fiscalização dos serviços pelo Contratante não exclui nem diminui a completa 
responsabilidade da contratada por qualquer inobservância ou omissão à legislação 
vigente e às cláusulas contratuais. 

 

11 GARANTIA DE EXECUÇÃO: 

11.1 A garantia deverá ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura deste 
instrumento, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

11.2 A inobservância do prazo do item 11.1 acarretará a aplicação de multa de 0,07% (zero 
vírgula zero sete por cento) do valor do Contrato por dia de atraso até o máximo de 2% (dois 
por cento). 

11.3 O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia configura inadimplência 
total e implica a imediata rescisão do Contrato. 
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11.4 A garantia deverá vigorar até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência do 
Contrato e deverá ser readequada no prazo máximo de 10 (dez) dias sempre que houver 
revisão de preços ou acréscimo contratual, de forma a preservar a proporcionalidade 
estabelecida no item 11.1. 

11.5 A garantia poderá ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no art. 102 da Lei 
Estadual n.º 15.608/2007. 

11.6 A fiança bancária só será admitida com expressa renúncia do benefício de ordem de que 
trata o art. 827 do Código Civil. 

11.7 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sem prejuízo de outras 
destinações, o pagamento de: 
a) prejuízos advindos do não cumprimento total ou parcial do objeto do Contrato, inclusive da 
mora; 
b) prejuízos diretos e indiretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou de dolo, 
durante a execução do Contrato; 
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante ao Contratado.  

11.8 A garantia será devolvida ao final do prazo estipulado no item 11.4, após a verificação, 
pela Contratante, de que o Contrato tenha sido integralmente cumprido. 

11.9 A instauração de processo administrativo em desfavor do Contratado, para apurar falta na 
execução do Contrato, impede a devolução da garantia até a decisão final.  
 

12 PENALIDADES: 

12.1 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.  

12.2 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. 

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

12.4 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. 

12.5 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; 
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b) de forma injustificada, deixar de assinar o Contrato ou instrumento equivalente; 

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

12.6 Multa de mora diária de até 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 12.7. 

12.7 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. 

12.8 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. 

12.9 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 definidos na Lei Federal nº 
12.529/2011; 

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

12.10 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, 
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 12.9; 

h) cometer fraude fiscal.  

12.11 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as 
penalidades previstas no item 12.1, alíneas “c”, “d” e “e”.  

12.12 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a 
Administração ou da declaração de inidoneidade: 
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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 na alínea 
“a”. 

12.13 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. 

12.14 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. 

12.15 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. 

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

12.17 Todas as penalidades descritas neste Contrato somente serão efetivamente aplicadas 
após instauração de regular processo administrativo. 

12.18 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. 

 

13 CASOS DE RESCISÃO: 

13.1 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. 

13.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua 
intenção à outra, por escrito. 

13.3 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. 

13.4 O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso 
de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste Contrato. 
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14 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

14.1 Este Contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art. 112 da Lei 
Estadual n.º 15.608/2007. 

14.1.1 O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do Contrato. 

14.2 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. 

14.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por Termo Aditivo ao Contrato. 

14.4 Não será admitida a subcontratação do serviço. 

 

15 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 Integram este Contrato, para todos os fins: o Edital da licitação e seus anexos e a 
proposta apresentada pelo Contratado durante a licitação. 

15.2 Este Contrato é regido pela Lei Estadual n.º 15.608/2007, 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 
neste Contrato. 

15.3 A Contratante enviará o resumo deste Contrato à publicação no Diário Oficial do Estado 
do Paraná. 

15.4 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: 
 



 ESTADO DO PARANÁ 
 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 

 
Protocolo n° 15.286.114-1 Pregão Presencial n° 069/2018 – EDITAL  (página 48 de 68) 

 
ANEXO VIII 

DO CARDÁPIO, DAS QUANTIDADES E DOS PREÇOS 

I – DAS QUANTIDADES E PREÇOS DAS UNIDADES EM GESTÃO PLENA DO DEPEN 

PONTA GROSSA - LOTE 1 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

CPHS - Cadeia Pública Hildebrando de Souza        1.037       1.037       1.037                     17     

CRAPG - Centro de Reg. semi Aberto de P. Grossa          157          157          157                      3     

PEPG - Penitenciária Estadual de Ponta Grossa          605          605          605                     37     

SHELTER – Cadeia de Ponta Grossa CPHS            72           72           72                       -     

TOTAL        1.871       1.871       1.871                     57     

9.371.123,15 
(Nove milhões, trezentos e setenta e um mil, 
cento e vinte e três reais e quinze centavos) 

 

GUARAPUAVA - LOTE 2 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

CRAG – Guarapuava          252          252          252                     18     

PIG - Penitenciária Industrial de Guarapuava          365          365          365                     23     

TOTAL          617          617          617                     41     

3.096.232,95 
(Três milhões, noventa e seis mil, duzentos e 
trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) 

 

LONDRINA - LOTE 3 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

PEL II - Penitenciária Estadual de Londrina        1.224       1.224       1.224                     56     

SHELTER – Cadeia Pública de Cornélio Procópio          120          120          120                       -     

TOTAL        1.344       1.344       1.344                     56     

6.735.593,20 
(Seis milhões, setecentos e trinta e cinco mil, 

quinhentos e noventa e três reais e vinte 
centavos) 

 

LONDRINA - LOTE 4 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

CCL - Casa de Custódia de Londrina          576          576          576                     24     

PEL - Penitenciária Estadual de Londrina          805          805          805                     40     

CRES Lon - Centro de Reint. Social de Londrina          348          348          348                     10     

SHELTER – CCL - Casa de Custódia de Londrina            96           96           96                       -     

TOTAL        1.825       1.825       1.825                     74     

9.145.629,80 
(Nove milhões, cento e quarenta e cinco mil, 

seiscentos e vinte e nove reais e oitenta 
centavos) 
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MARINGA - LOTE 5 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

CCM - Casa de Custódia de Maringá        1.011       1.011       1.011                     43     

CPIM - Colônia Penal Industrial de Maringá          428          428          428                     18     

PEM - Penitenciária Estadual de Maringá          557          557          557                     40     

SHELTER – CCM - Casa de Custódia de Maringá          120          120          120                       -     

TOTAL        2.116       2.116       2.116                   101     

10.607.969,45 
(Dez milhões, seiscentos e sete mil, 

novecentos e sessenta e nove reais e quarenta 
e cinco centavos) 

 

CRUZEIRO DO OESTE - LOTE 6 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

PECO - Penitenciária Est.de Cruzeiro do Oeste        1.187       1.187       1.187                     42     

TOTAL        1.187       1.187       1.187                     42     

5.946.784,40 
(Cinco milhões, novecentos e quarenta e seis 

mil, setecentos e oitenta e quatro reais e 
quarenta centavos) 

 

FRANCISCO BELTRÃO - LOTE 7 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

PEFB - Penitenciária Est.de Francisco Beltrão        1.264       1.264       1.264                     46     

TOTAL        1.264       1.264       1.264                     46     

6.332.888,70 
(Seis milhões, trezentos e trinta e dois mil, 
oitocentos e oitenta e oito reais e setenta 

centavos) 
 

CASCAVEL - LOTE 8 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

PEC - Penitenciária Estadual de Cascavel        1.199       1.199       1.199                     52     

PIC - Penitenciária Industrial de Cascavel          579          579          579                     29     

TOTAL        1.778       1.778       1.778                     81     

8.912.471,45 
(Oito milhões, novecentos e doze mil, 

quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e 
cinco centavos) 

 

FOZ DO IGUAÇU - LOTE 9 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

CPLN - Cadeia Pública Laudemir Neves          661          661          661                     13     

CRESF - Centro de Reintegação Feminino            20           20           20                     11     

PEF - Penitenciária Est.de Foz do Iguaçu          552          552          552                     30     

PEF II - Penitenciária Est.de Foz do Iguaçu        1.146       1.146       1.146                     39     

TOTAL        2.379       2.379       2.379                     93     

11.920.969,35 
(Onze milhões, novecentos e vinte mil, 

novecentos e sessenta e nove reais e trinta e 
cinco centavos)  
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CAMPO MOURÃO - LOTE 10 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

CADEIA DE CAMPO MOURÃO – 382 Vagas          421          421          421                     18     

TOTAL          421          421          421                     18     

2.110.006,60 
(Dois milhões, cento e dez mil, seis reais e 

sessenta centavos) 
 

CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - LOTE 11 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

CCC - Casa de Cutódia de Curitiba          678          678          678                     16     

CCSJP - Casa de Custódia São José Pinhais        1.152       1.152       1.152                     32     

SHELTER - CCC - Casa de Cutódia de Curitiba            72           72           72                       -     

TOTAL        1.902       1.902       1.902                     48     

9.523.740,60 
(Nove milhões, quinhentos e vinte e três mil, 

setecentos  e quarenta reais e sessenta 
centavos) 

 

CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - LOTE 12 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

PCE - Penitenciária Central do Estado + DOS + CT        1.892       1.892       1.892                     51     

PCEUP - Penit.Central do Estado UP          432          432          432                     12     

PEP - Penitenciária Estadual de Piraquara          812          812          812                     41     

PEP II - Penitenciária Estadual de Piraquara        1.273       1.273       1.273                     39     

DEPEN        200         

SHELTER – PEP - Penitenciária Estadual de 
Piraquara 

           96           96           96                       -     

CIS DE PIRAQUARA – PREVISTO PARA 2018          216          216          216                       -     

TOTAL        4.721       4.921       4.721                   143     

24.083.462,85 
(Vinte e quatro milhões, oitenta e três mil, 

quatrocentos e sessenta e dois reais e 
oitenta e cinco centavos) 

 

CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - LOTE 13 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

CCP - Casa de Custódia de Piraquara        1.595       1.595       1.595                     36     

COT            70           70           70                       -     

BPGD            60           60           60                       -     

CRSL – Centro de Regime Semiaberto da Lapa            91           91           91                      3     

CRAF - Semi Aberto Feminino (ES-Monit.-Almox)            30           30           30                       -     

CPAI - Colônia Penal Agroindustrial        1.240       1.240       1.240                     41     

PFP - Penitenciária Feminina do Paraná          506          506          506                     23     

SHELTER – PFP - Penitenciária Feminina do 
Paraná 

           36           36           36                       -     

CMP - Complexo Médico Penal          911          911          911                     38     

TOTAL        4.539       4.539       4.539                   141     

22.734.838,95 
(Vinte e dois milhões, setecentos e trinta e 
quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e 

noventa e cinco centavos) 
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II – DAS QUANTIDADES E PREÇOS DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL EM 
PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA PARA O DEPEN 

UNIÃO DA VITÓRIA - LOTE 14 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 
Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

4 SDP União da Vitória          113          113          113                      1     

TOTAL          113          113          113                      1     

565.322,95 
(Quinhentos e sessenta e cinco mil, 

trezentos e vinte e dois reais e noventa e 
cinco centavos) 

 

LONDRINA - LOTE 15 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 
Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

3 DP Londrina            84           84           84                      1     

4 DP Londrina          174          174          174                      1     

29 SDP Rolandia          195          195          195                      3     

34 DRP Assaí            83           83           83                      1     

TOTAL          536          536          536                      6     

2.681.866,70 
(Dois milhões, seiscentos e oitenta e um 
mil, oitocentos e sessenta e seis reais e 

setenta centavos) 
 

CORNELIO - LOTE 16 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 
Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

11 SDP Cornélio Procópio          207          207          207                      6     

37 DRP Ibaiti          167          167          167                      2     

DP Andirá          124          124          124                      1     

TOTAL 498 498 498 9 

2.492.647,05 
(Dois milhões, quatrocentos e noventa e 

dois mil, seiscentos e quarenta e sete 
reais e cinco centavos) 

 

JACAREZINHO - LOTE 17 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 
Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

12 SDP Jacarezinho          123          123          123                      2     

DP Cambará          124          124          124                      1     

38 SDP Santo Antonio da Platina          153          153          153                      2     

TOTAL          400          400          400                      5     

2.001.532,25 
(Dois milhões, um mil, quinhentos e trinta 

e dois reais e vinte e cinco centavos) 
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ARAPOTI - LOTE 18 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

DP Arapoti            93           93           93                      1     

DP Sengés            94           94           94                      1     

42 DRP Jaguariaíva          144          144          144                      3     

TOTAL          331          331          331                      5     

1.656.497,75 
(Um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, 
quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e 

cinco centavos) 
 

APUCARANA - LOTE 19 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

17 SDP Apucarana          379          379          379                      7     

22 SDP Arapongas          226          226          226                      4     

TOTAL          605          605          605                     11     

3.028.233,45 
(Três milhões, vinte e oito mil, duzentos e 

trinta e três reais e quarenta e cinco centavos) 
 

PORECATU - LOTE 20 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

31 DRP Porecatu            93           93           93                      2     

TOTAL            93           93           93                      2     

465.579,40 
(Quatrocentos e sessenta e cinco mil, 

quinhentos e setenta e nove reais e quarenta 
centavos) 

 

CASTRO - LOTE 21 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

43 DRP Castro          247          247          247                      4     

TOTAL          247          247          247                      4     

1.236.189,30 
(Um milhão, duzentos e trinta e seis mil, cento 

e oitenta e nove reais e trinta centavos) 
 

TELEMACO BORBA - LOTE 22 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

18 SDP Telemaco Borba          258          258          258                      4     

TOTAL          258          258          258                      4     

1.291.194,80 
(Um milhão, duzentos e noventa e um mil, 

cento e noventa e quatro reais e oitenta 
centavos) 
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TOLEDO - LOTE 23 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

20 SDP Toledo          298          298          298                      4     

47 DP Marechal Candido Rondon          175          175          175                      3     

13 DRP Guaira          236          236          236                      4     

TOTAL          709          709          709                     11     

3.548.285,45 
(Três milhões, quinhentos e quarenta e oito 

mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta 
e cinco centavos) 

 

PARANAVAI - LOTE 24 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

8 SDP Paranavaí          357          357          357                      5     

TOTAL          357          357          357                      5     

1.786.510,75 
(Um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, 

quinhentos e dez reais e setenta e cinco 
centavos) 

 

MARINGA - LOTE 25 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

9 SDP Maringá          178          178          178                      4     

TOTAL          178          178          178                      4     

891.154,80 
(Oitocentos e noventa e um mil, cento e 

cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) 
  

UMUARAMA - LOTE 26 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

7 SDP Umuarama          280          280          280                      7     

21 SDP Cianorte          226          226          226                      4     

TOTAL 506 506 506 11 

2.533.183,95 
(Dois milhões, quinhentos e trinta e três mil, 
cento e oitenta e três reais e noventa e cinco 

centavos) 
 

GUARAPUAVA - LOTE 27 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

14 SDP Guarapuava          432          432          432                      9     

TOTAL          432          432          432                      9     

2.162.614,05 
(Dois milhões, cento e sessenta e dois mil, 

seiscentos e quatorze reais e cinco centavos) 
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LARANJEIRAS DO SUL - LOTE 28 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

2 SDP Laranjeiras do Sul          195          195          195                      2     

TOTAL          195          195          195                      2     

975.630,40 
(Novecentos e setenta e cinco mil, seiscentos 

e trinta reais e quarenta centavos) 
 

PATO BRANCO - LOTE 29 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

5 SDP Pato Branco          265          265          265                      3     

DP Palmas          123          123          123                      1     

TOTAL          388          388          388                      4     

1.941.259,80 
(Um milhão, novecentos e quarenta e um mil, 
duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta 

centavos) 
 

MEDIANEIRA - LOTE 30 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

12 DRP Medianeira          114          114          114                      3     

TOTAL          114          114          114                      3     

570.856,35 
(Quinhentos e setenta mil, oitocentos e 
cinquenta e seis reais e trinta e cinco 

centavos) 
 

PARANAGUA - LOTE 31 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

4 DRP Rio Branco do Sul            94           94           94                      1     

1 SDP Paranaguá          193          193          193                      2     

TOTAL          287          287          287                      3     

1.435.942,85 
(Um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, 
novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e 

cinco centavos) 
 

CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - LOTE 32 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

11 Distrito Policial          113          113          113                      2     

TOTAL          113          113          113                      2     

565.589,40 
(Quinhentos e sessenta e cinco mil, 

quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta 
centavos) 
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CASCAVEL - LOTE 33 

Unidades 

Horário de Entrega 

5:30 11:00 17:00 17:00 

Desjejum Almoço Janta Lanche Noite 

15 SDP Cascavel          150          150          150                      4     

TOTAL          150          150          150                      4     

751.140,80 
(Setecentos e cinquenta e um mil, cento e 

quarenta reais e oitenta centavos) 
 

TOTAL GERAL DOS LOTES R$ 163.102.943,70 (Cento e sessenta e três milhões, cento e dois mil, 
novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos) 
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ANEXO IX 

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CARDÁPIO 

TIPO DE REFEIÇÃO 
COMPOSIÇÃO PER CAPITA 
(PORÇÃO EM GRAMAS/ML) 

DESJEJUM 

 

- 02 Pães de leite ou francês, no mínimo 50 g cada, fatiados ao meio e 
passado no mínimo 10 g de margarina/ manteiga (04 vezes na semana) e 
10 g de doce pastoso (03 vezes na semana), devidamente embalado 
individualmente em sacos plásticos atóxicos, com identificação da data de 
fabricação e validade; 
 

- Presos: Café com leite (300 ml) na frequência de 03 vezes por semana, 

Café preto (300 ml) na frequência de 02 vezes por semana e chá (300 ML) 
na frequência de 02 vezes por semana; 
 

- Funcionários: Café com leite, sendo 150 ml de café e 150 ml de leites 

servidos separadamente em garrafas térmicas, adoçado; 
 

- O café servido deverá ter certificação da Associação Brasileira da 
Indústria do Café –ABIC. 
          

 

ALMOÇO E JANTAR 
Cardápio para 14  refeições da 
semana 
 

Nota 1: O Prato principal deverá ser 

servido em cada refeição com a 
seguinte freqüência : 
 

 Carne bovina: 04 vezes por 
semana, sendo que a carne bovina tipo 
bife deverá ser servida no mínimo 02 
vezes por semana; 
 

 Carne suína:  02 vezes por 
semana; 
 

 Frango: 04 vezes por semana, 
sendo que o assado no mínimo 02 
vezes por semana; 
 

 Peixe: 01 vez a cada 15 dias; 
 

 Ovos de galinha; 01 vez  a cada 
15 dias, 
 

 Lingüiça: 01 vez por semana; 
 

 Alimentos  processados: no 
máximo 02 vez por semana ;  
 

 Peso mínimo da marmita para 
os presos do sexo masculino: 700g 
 

Compreendendo o servimento das 
seguintes preparações pronta como: 
arroz: 280 gramas, feijão: 200 gramas,  
Prato Principal: 100 gramas,  01 
Complemento: 120 gramas, totalizando 
= 700g 
 
 

 Peso mínimo da marmita para 
os presos do sexo feminino: 700g 
 

Compreendendo o servimento das 
seguintes preparações pronta como: 
arroz: 280 gramas, feijão: 200 gramas,  

 II -Básico Diário 
 

1. Arroz (cozido) parboilizado tipo 1 ou arroz branco agulhinha tipo 1 ( de 
acordo com a preferência regional): Para os presos do sexo 
masculino: 280g e do sexo feminino: 280 gramas 
 

2. Deverá ser servida 01 vez por semana de outras formas de preparo 
de arroz como exemplo: à grega, risoto, carreteiro, ao forno e outros, 
em substituição ao arroz.  
 

3. Feijão (cozido) tipo 1 (carioquinha e preto, servidos em dias 
alternados):200g, ou de acordo com a preferência da região 

      
1) Prato Principal/Variações (peso mínimo da porção pronta por 

pessoa) 
 

1) Carne bovina sem osso – Tipos de carne: acém ou patinho ou paleta 
ou coxão, lagarto ou  posta branca ou costela sem osso . Preparação: 
bife, picado, cubos, moída (no máximo a cada 15 dias), estrognoff, a 
rollé, a parmegiana, acebolado  -  Maneiras de preparo: grelhados, 
fritos e assados e refogados- com no mínimo 100 g de carne. 
 

2) Carne suína – Tipos de carne: copa lombo ou bisteca ou pernil ou 
lombo ou paleta ou feijoada (250 gramas de feijão acrescentado de no 
mínimo 100 gramas de carne como: paio, costelinha, lingüiça e 
charque). A feijoada deverá ser servida uma vez por 
semana.Preparação: cubos e em bife. Maneiras de preparo: fritos, 
assados e refogados- com no mínimo 100 g de carne. 

 

3) Frango – Tipos de carne: file de peito ou coxa e sobrecoxa ou 
sassami – Modo de preparo: assado, a passarinho, grelhado, iscas, 
grelhado, a doré  – com no mínimo 100 gramas 

 

4) Peixe – Tipos de carne: file de merluza ou filé de cação ou filé de  
pescada – Modo de preparo: milanesa, a doré – com no mínimo 100 
gramas; 

 

5) Ovos de galinha inteiro – Modo de preparo: cozido, frito , mexido , 
omelete– com no mínimo 100 gramas. O servimento dos ovos cozidos 
devem ser servidos com pesagem de 100gramas, 02 unidades por 
pessoa,com casca, sendo enviados separadamente das marmitas em 
cubas definindo  a quantidade; 

 

6) Lingüiça de carne 100% suína – Tipos : calabresa ou toscana. Modo 
de preparo: assada, frita e acebolada – com no mínimo 100 gramas;  
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Prato Principal: 100 gramas,  01 
Complemento: 120 gramas, totalizando 
=700g 
 

É proibida a utilização do prato 
principal a base de salsichão, 
mortadela e salsicha tipo viena ou tipo 
cachorro quente;  
 

É proibida a utilização de proteína 
texturizada de soja – PTS nas 
preparações. 
 

COMPLEMENTOS 
 

Nota 2: Deverá ser servido 01 

complemento em cada refeição 
(almoço e jantar) com um peso mínimo 
de 120 gramas de porção pronta; 
 

Nota 3: Os complementos servidos 

diariamente deverão ser diferentes  
durante o almoço e jantar e nos dois 
dias anterior e posterior; 
 

Nota 4: As preparações dos servidores 

serão confeccionadas com utensílios e, 
equipamentos diferentes tendo em 
vista que as mesmas não serão 
servidas em marmitas; 

 

 

7) Alimentos processados  - Tipos: Hambúrguer, ou Steak ou 
empanados ou almôndegas ou quibe. Modo de Preparo: assado e 
frito – com no mínimo 100 gramas;  

 

8) É proibida a utilização de carnes com osso para os presos, bem como 
o servimento de miúdos de porco, ave ou boi, além da dobradinha. 

 

9) Macarrão (espaguete, parafuso, talharim) : 03 vezes por semana - 
120 g 
 

10) Nhoque ou empadão ou lasanha ou panqueca ou tortas (de legumes, 
madalena, de frios, de frango) : 01 vez por semana120 g;  

 

11) Pizza : 01 vez por semana- 120g;  
 

12) Purê ou Suflês: 01 vez por semana- 120g;  
 

13) Bolinhos : 01 vez por semana- 120g;  
 

14) Polenta gratinada ou frita ou na chapa : 01 vez por semana – 120 g;  
 

15) Pirão ou Creme ou Cuscuz : 01 vez por semana – 120 g;  
 

16) Batata ou Aipim ou Batata doce ou Banana a milanesa ou Banana 
assada : 02 vezes por semana – 120 g;  

 

17) Vegetais cozidos do grupo B como: cenoura, vagem, jiló, chuchu, 
abobrinha : 01 vez por semana – 120 g;  

 

18) Canjiquinha ou quirera : 01 vez por semana – 120 g;  
 

19) Farofa de legumes ou virado : 01 vez por semana – 120 g 
 

Não serão permitidos vegetais refogados que causam cheiro 
desagradável na marmita, como repolho, acelga, cebola, couve, 
couve-flôr, brócoli , Berinjela ( em qualquer forma de preparação) e 
outros. 

SALADAS 

 

 Para os presos e servidores deverão ser servidos um tipo de 
salada no almoço e jantar, podendo ser saladas mistas;  

 

 Para os presos: Deverão ser embalados em sacos plásticos 

transparentes, tipos cristal, em porções individuais ou por cubículo ou 
celas ou a granel de acordo com o gestor do contrato;  

 

 Para os funcionários deverão ser transportados em cubas de inox;  
 

 Transportada em recipientes térmicos e com gelo;  
 

 Envio diário (almoço e jantar) de temperos em embalagens apropriadas: 
óleo, sal e vinagre pela contratada de acordo com o número de 
comensais;  

 

 Não será permitido o fornecimento de salada de cebola;  
 

 Peso Mínimo da porção pronta por pessoa por refeição:  
 

Folhosos: 40 gramas 
Outros: 60 gramas 

 

FRUTA 

 

 Para os presos será servida uma vez por semana, durante o almoço . 

Deverá ser servidas inteiras ou picadas, de acordo com o gestor do 
contrato – 100 gramas;  
 

 Para os servidores será servida três vezes por semana, durante o 

almoço, nas , quartas, quintas e e sextas –feiras. Deverá ser servidas 
inteiras ou picadas, de acordo com o gestor do contrato – 100 gramas;  

 

 Fruta da época  – 01 unidade (mínimo de 100 gramas) 
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LANCHE NOTURNO 

(Para os servidores das escalas 
noturnas) 

 

- 02 Pães de leite ou francês, no mínimo 50 g cada, fatiados ao meio e 
passado no mínimo 10 g de margarina/ manteiga e 20 gramas de queijo 
mussarela em cada pão, devidamente embalado individualmente em 
sacos plásticos atóxicos, com identificação da data de fabricação e 
validade;  
 

- Também poderá ser servido  tortas, pizzas ( na quantidade de 100 
grmas) de acordo com o gestor do contrato;  
 

- Café e leite (300 ml), sendo 150 ml de café e 150 ml de leite, servidos 
separadamente em garrafas térmicas, adoçado;  
 

- O café servido deverá ter certificação da Associação Brasileira da 
Indústria do Café –ABIC. 
 

DIETAS ESPECIAIS 

(Para os presos de todas as Unidades 

Penais, com exceção dos presos do 

Complexo Médico e Penitenciária 

Feminina.) 

 

- Será fornecido aos presos de acordo com a prescrição médica; 
 

- O quantitativo será conforme a demanda da Unidade, obedecidas as 
prescrições médicas; 
 

- Tipos: hipossódica, hipoglicêmica, hipolipidica, hipocalórica, 
hipercalórica, hiperproteica e outras; 
 

- Será fornecido durante as refeições de desjejum, almoço e jantar; 
 

- Serão utilizados os gêneros alimentícios adaptados aos cardápios 
básicos citados acima; 
 

- Deverão ser transportadas identificadas nas marmitas e embaladas 
individualmente e envoltas em plástico transparente e atóxico. 
 

- O custo das Dietas Especiais será o mesmo da refeição normal. 
 

 

2.1 A empresa contratada deverá submeter ao Setor de Nutrição do Departamento Penitenciário do 
Estado com 20 (vinte) dias de antecedência ao mês de fornecimento, os cardápios diários a 
serem preparados durante o período, para a prévia aprovação. Serão consideradas as 
particularidades (hábitos regionais e preferências alimentares) de cada Unidade Penal no 
planejamento dos cardápios. Durante a fase de análise e aprovação toda e qualquer alteração 
dos cardápios, por ambas as partes deverão ser comunicadas formalmente, por meio de e-mail 
com 48 horas de antecedência ao início do fornecimento ao setor de Nutrição/DEPEN por meio 
do e-mail nutricao@depen.pr.gov.br; 

2.2 Ocorrida à aprovação e durante o período de execução, somente serão admitidas as solicitações 
por parte da contratada para alterações nos cardápios com antecedência de no mínimo 24 horas, 
através do e-mail nutricao@depen.pr.gov.br, com cópia para o fiscal do contrato sendo estas 
autorizadas ou não exclusivamente pelas nutricionistas do Departamento Penitenciário; 

2.3 Os cardápios propostos pela contratada deverão ser elaborados por nutricionistas devidamente 
registrados no Conselho Profissional Regional;  

2.4 Em decorrência da variação diária da população carcerária, as quantidades de refeições a serem 
entregues serão solicitadas pela Unidade Penal à contratada, através do Sistema de Refeições 
do Departamento Penitenciário - SISREF em requisição específica, devidamente assinada, por 
meio de e-mail, até as 16h00min do dia anterior ao fornecimento. A empresa contratada deverá 
fornecer e-mail ao DEPEN para receber os pedidos das refeições a serem solicitadas. Caso 
ocorra ingresso de presos após este horário, será requisitado à contratada o acréscimo de 
refeições necessárias impreterivelmente até as 09h00 do dia do fornecimento. Ocorrendo 
ingresso de presos após o almoço, a direção do estabelecimento penal requisitará o acréscimo 
de refeições (jantar) até as 13h00;  

2.5 O recebimento das refeições será feito pela Comissão de Recebimento de Alimentos, designada 
pela Direção do estabelecimento penal, em conjunto com um representante da contratada e será 
processado observando-se a seguinte rotina: checagem do horário de recebimento, admitindo-se 
uma variação de 15 minutos para mais ou para menos, verificação se o lacre das portas do 
compartimento de carga do veículo de entrega são as mesmas informadas previamente à 

mailto:nutricao@depen.pr.gov.br
mailto:nutricao@depen.pr.gov.br
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direção do estabelecimento penal, pesagem e verificação de temperatura de no mínimo 03 (três) 
marmitas retirada aleatoriamente de caixa de hot box, verificação da composição do cardápio de 
cada tipo de refeição e a conferência das quantidades entregues para as refeições destinadas 
aos presos e servidores. Após todos esses procedimentos, dois integrantes da Comissão 
atestarão o borderô ou nota fiscal diária;  

2.6 Diariamente a contratada fornecerá 01 (uma) refeição a mais do que for solicitado no almoço e 
no jantar (expensas da contratada), que será retirada aleatoriamente pela Comissão de 
Recebimento de Alimentos de uma das caixas de armazenamento das marmitas (hot box), e 
mantida refrigerada à 4º C, e também fornecer amostras individuais de todos os alimentos do 
cardápio, para servir de amostras para análise laboratorial em caso de suspeita de contaminação 
microbiológica ou físico-química. Caso se faça necessário, a realização de exame laboratorial, 
este será realizado a expensas da contratada;  

2.7 A inobservância das exigências especificadas do Edital e nos seus anexos, principalmente 
quanto a qualidade ensejará na imediata recusa da alimentação;  

2.8 A Comissão de Recebimento lavrará quaisquer irregularidades porventura constatadas no 
momento do recebimento ou distribuição das refeições;  

2.9 Semanalmente, na entrega e recebimento das refeições, uma nutricionista da contratada deverá 
se fazer presente na(s) Unidade(s);  

2.10 A contratada deverá apresentar ao Setor de Nutrição do Departamento Penitenciário, em até 10 
dias após o início do contrato o Manual de Boas Práticas, licença sanitária e alvará de 
funcionamento do local de preparo das refeições e licença sanitária dos veículos, e, mantê-las 
válidas, além de observar rigorosamente as disposições constantes na RDC nº 216/2004 da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou outra que venha complementá-la ou substituí-la;  

2.11 A empresa contratada substituirá prontamente seus empregados, cuja conduta, avaliada pela 
direção, seja incompatível com as normas disciplinares da Unidade Penal. 
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Anexo X 
 

DIMENSIONAMENTO DA MÃO DE OBRA DE PRESOS POR UNIDADE PENAL 

LOTE UNIDADE QUANT.FUNC. 

 

LOTE UNIDADE QUANT.FUNC. 

1 CPHS 9 

 

15 4ª DP 2 

1 CRAPG 2 

 

15 34ª DRP 1 

1 PEPG 6 

 

15 29ª SDP 2 

2 CRAG 2 

 

16 11ª SDP 2 

2 PIG 3 

 

16 37ª DRP 2 

3 PEL II 10 

 

16 DP Andirá 1 

4 CRESLON 4 

 

17 12ª SDP 1 

4 CCL 5 

 

17 38ª SDP 1 

4 PEL 7 

 

17 DP Cambará 1 

5 CCM 9 

 

18 42ª DRP 1 

5 CPIM 4 

 

18 DP Arapoti 1 

5 PEM 5 

 

18 DP Sengés 1 

6 PECO 10 

 

19 17ª SDP 3 

7 PEFB 12 

 

19 22ª SDP 2 

8 PEC 10 

 

20 31ª DRP 1 

8 PIC 4 

 

21 43ª DRP 2 

9 CPLN 4 

 

22 18ª SDP 2 

9 CRESF 2 

 

23 13ª DRP 2 

9 PEF 5 

 

23 20ª SDP 2 

9 PEF II 10 

 

23 47ª DP 1 

10 CCCM 4 

 

24 8ª SDP 3 

11 CCC 7 

 

25 9ª SDP 1 

11 CCSJP 14 

 

26 21ª SDP 2 

12 PCE 17 

 

26 7ª SDP 2 

12 PCE UP 3 

 

27 14ª SDP 3 

12 PEP I 7 

 

28 2ª SDP 1 

12 PEP II 12 

 

29 5ª SDP 2 

13 CCP 15 

 

29 DP Palmas 1 

13 CMP 8 

 

30 12ª DRP 1 

13 CPAI 11 

 

31 1ª SDP 2 

13 CRSL 3 

 

31 4ª DRP 1 

13 PFP 4 

 

32 11º Distrito Policial 1 

14 4ª SDP 1 

 

33 15 SDP Cascavel 2 

15 3ª DP 1 

 

TOTAL   283 
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ANEXO XI 

 
TERMO DE VISTORIA 

 
 

(timbre ou identificação do licitante) 

Pregão Eletrônico nº XX/XXXX – SRP 

 

Declaramos 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 XXXXX, 
portador do R.G nº XXXXX, expedido pela XXXXX, para fins de participação na licitação, vistoriou as 
instalações do XXXXX [ÓRGÃO/ENTIDADE], onde tomou conhecimento dos aspectos técnicos e das 
condições para a execução dos serviços, estando satisfeita com as informações e esclarecimentos 
obtidos na aludida visita e plenamente capacitada a elaborar a proposta para a licitação em tela, de 
modo a não incorrer em omissões, que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões 
de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.  

Por ser verdade, firmamos o presente.  

XXXX [Local],XX de XXXX de XXXX. 

 

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

 

[NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL]  

: 
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ANEXOXII 
 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 
 

03 – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 
 
 

(timbre ou identificação do licitante) 

Pregão Eletrônico nº XX/XXXX – SRP 

 

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 XIII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º PROTOCOLO N.º  

DATA DE PUBLICAÇÃO: VALIDADE DA ATA: 

 

[ÓRGÃO GERENCIADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS], localizado XXXX, nº XXXX, CEP 
XX.XXX-XXX, [MUNICÍPIO], Paraná, aqui representado por XXXXXXXX, [CARGO], nos termos da Lei 
Estadual n.º 15.608/2007 e do Decreto Estadual n.º 2.734/2015, das demais normas aplicáveis, registra 
os preços obtidos no Pregão Presencial n.º 096/2018, homologado por XXXXXXXX, [CARGO], para a 
futura e a eventual prestação de serviços continuados de nutrição, cocção e fornecimento de refeições 
transportadas, destinadas aos presos e servidores do Sistema Penitenciário, conforme Termo de 
Referência (Anexo I), visando atender a demanda do(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participantes (Anexo 
VI), nos termos das propostas apresentadas, as quais integram esta Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Esta Ata tem por objetivo o Registro de Preço, pelo período de 12 meses, para futura e eventual 
prestação de serviços continuados de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas, 
destinadas aos presos e servidores do Sistema Penitenciário, conforme as especificações, previsões e 
exigências contidas no Edital deste certame. 

§ 1º. Este instrumento não obriga a Administração a adquirir as quantidades estimadas neste Pregão 
Presencial, podendo optar pela realização de novas licitações específicas para aquisição dos aludidos 
bens, obedecida a legislação pertinente, sendo, porém, assegurada aos detentores do registro constante 
desta Ata a preferência de fornecimento, em igualdade de condições com os demais licitantes. 

§ 2º. Também integram esta Ata de Registro de Preços, vinculando as partes signatárias, as propostas 
dos fornecedores. 

§ 3º. Participam deste Registro de Preços, em conformidade com o artigo 10, inc. II, do Decreto Estadual 
n.º 2.734/2015, o(s) seguinte(s) órgão(s) e/ou entidade(s): 

 

01 – DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS: 

Registram-se o(s) preços(s) do(s) bem(ns) ofertado(s) pelo(s) fornecedor(es), nos seguintes termos: 

LOTE 01 – adjudicado para [NOME DO ARREMATANTE, CNPJ E ENDEREÇO], representado por 
[NOME DO REPRESENTANTE, RG, CPF, QUALIFICAÇÃO, ENDEREÇO, EMAIL E TELEFONE], 
conforme quadro a seguir: 

Lote 1 
Descrição do 

objeto  
Exigências 

complementares  
Quantidade 

Unidade de 
medida 

Preço 
Unitário 

Registrado 

Validade da 
Ata 

Item 1       

 

LOTE 02 – adjudicado para [NOME DO ARREMATANTE, CNPJ E ENDEREÇO], representado por 
[NOME DO REPRESENTANTE, RG, CPF, QUALIFICAÇÃO, ENDEREÇO, EMAIL E TELEFONE], 
conforme quadro a seguir: 

Lote 2 
Descrição do 

objeto 
Exigências 

complementares  
Quantidade 

Unidade de 
medida 

Preço 
Unitário 

Validade da 
Ata 
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Registrado 

Item 1       

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculante para o Contratado, 
será válida por 12 (doze) meses, com efeitos a contar da data da publicação no Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA QUARTA – A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o fornecedor assume o 
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, 
na íntegra, todas as condições estabelecidas, sujeitando-se às penalidades cabíveis pelo 
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: 

A Administração poderá alterar os preços registrados, mediante comprovações e justificativas, obedecido 
o disposto nos artigos 14, 15 e 16 do Decreto Estadual n.° 2.734/2015; o art. 112, § 3º, inc. II, da Lei 
Estadual nº 15.608/2007 e o art. 82 do Decreto Estadual n.º 4.993/2016, desde que autorizado pela 
autoridade competente, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, 
compondo novo quadro de preços registrados e disponibilizando-os no site oficial. 

§ 1º. O preço registrado poderá ser revisto, a pedido do fornecedor ou por iniciativa da Administração, 
em decorrência de: 

I - eventual redução daqueles praticados no mercado; 

II - fato superveniente devidamente comprovado, que eleve os preços e prejudique o cumprimento das 
obrigações previstas na ata. 

§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

I – convocar os fornecedores para negociarem a redução dos preços registrados aos valores praticados 
pelo mercado; 

II – os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados dos compromissos assumidos, sem aplicação de sanções administrativas; 

III – a ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação obtida originalmente na licitação. 

§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir a ata de registro de preços, é facultado ao 
fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a revisão do preço registrado, mediante 
demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no 
mercado. 

§ 4º Quando for de sua iniciativa, a demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro será encargo 
do fornecedor ou executor beneficiário da ata de registro de preços, cabendo ao órgão gerenciador da 
ata a análise e deliberação a respeito do pedido. 

§ 5º Se o fornecedor não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e a existência de fato 
superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor continuará obrigado a cumprir 
os compromissos pelo valor registrado na ata de registro de preços, sob pena de cancelamento do 
registro do preço do fornecedor e de aplicação das sanções administrativas previstas em lei e no edital. 

§ 6º Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, o órgão gerenciador poderá 
convocar os demais fornecedores, registrados no Anexo desta Ata, para que manifestem interesse em 
assumir o fornecimento dos bens, pelo preço registrado nesta ata de registro de preços. 

§ 7º Se comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente que 
prejudique o cumprimento da ata, a Administração poderá efetuar a revisão do preço registrado no valor 
pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou 
apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado e nunca superior ao valor 
máximo estipulado no edital da licitação, para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro. 

§ 8º Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pela Administração, o fornecedor será 
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liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas. 

§ 9º Liberado o fornecedor, o órgão gerenciador da ata poderá convocar os demais fornecedores, 
observando a ordem de classificação original da licitação, para que manifestem interesse em assumir o 
fornecimento dos bens, pelo valor da contraproposta apresentada pela Administração. 

§ 10º Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO PELO FORNECEDOR 

O preço registrado pelo fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador quando o fornecedor: 

I – for liberado do compromisso; 

II – descumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços, sem justificativa 
aceitável; 

III – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 

IV – sofrer sanção prevista no inciso IV, do art. 150 da Lei Estadual nº 15.608/2007; 

V – demonstrar fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata. 

§ 1º No cancelamento do preço registrado é assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, 
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação pessoal ou publicação. 

§ 2º O cancelamento do preço registrado pelo fornecedor deverá ser devidamente autuado no respectivo 
processo administrativo que deflagrou a licitação e ensejará o aditamento da Ata, a qual indicará os 
demais fornecedores registrados e a nova ordem de registro. 

§ 3º Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, poderá o órgão gerenciador 
realizar nova licitação para o registro de preço, sem que caiba direito de recurso. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A Ata de Registro de Preços será cancelada total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador: 

I – por decurso do seu prazo de vigência; 

II – se não restarem fornecedores registrados; 

III – por fato superveniente, devidamente justificado, decorrente de caso fortuito ou força maior que 
prejudique o cumprimento das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; 

IV – por razões de interesse público devidamente justificadas. 

§ 1º No cancelamento da Ata por iniciativa da Administração, é assegurado o contraditório e a ampla 
defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação 
pessoal ou publicação. 

CLÁUSULA OITAVA  - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO REGISTRO 

Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente pela Administração, nos casos previstos 
na Cláusula Quinta, Sexta e Sétima desta Ata, com o devido registro no Sistema de Gestão de Materiais, 
Obras e Serviços - GMS e publicação do resumo no Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 Constituem obrigações do Fornecedor: 

I – assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho ou documento equivalente, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação; 

II – responsabilizar-se pelas despesas e encargos decorrentes da execução da presente Ata; 

III – manter as condições de regularidade fiscal; 

IV – manter atualizado seu cadastro no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, 
durante a validade da presente ata. 
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CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

Constituem obrigações do órgão participante, por meio de gestor próprio: 

I – tomar conhecimento da ata de registro de preços e de suas eventuais alterações, com o objetivo de 
assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições; 

II – emitir a ordem de compra no Sistema GMS, quando da necessidade da contratação, a fim de 
gerenciar os respectivos quantitativos na ata de registro de preços; 

III – verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, informando ao órgão  
gerenciador eventuais desvantagens quanto à sua utilização; 

IV – zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas e pela aplicação de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou de obrigações 
contratuais; 

V – aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento 
do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
as suas próprias contratações; 

VI – registrar no Sistema GMS eventuais irregularidades detectadas e penalidades aplicadas, após o 
devido processo legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CADASTRO DE RESERVA 

Consta na presente Ata de Registro de Preços, na forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitaram cotar os bens com os preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação 
do certame, com objetivo da formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de 
atendimento pelo primeiro colocado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata é competente o foro da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba – Foro Central de Curitiba – Estado do Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE 

O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o 
disposto no art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Esta Ata será divulgada no portal da internet www.comprasparana.pr.gov.br e no DIOE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

O Pregão Presencial nº  69/2018 é realizado pelo Pregoeiro Marcelo José FRANCEZ, designado na 
Resolução n.º 13.363/2018, publicado no DIOE Executivo edição n.º  10.164 de 06/04/2018.. 

Assim, justo e de acordo, as partes assinam a presente ATA, que servirá de instrumento aos fins de 
contratação. 

 

[SERVIDOR RESPONSÁVEL DO 
ÓRGÃO GERENCIADOR] 

 [PREGOEIRO RESPONSÁVEL PELA 
CONDUÇÃO DO PREGÃO] 

 

http://www.compraparana.pr.gov.br/
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Anexo da Ata de Registro de Preços 
Cadastro de Reserva 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO PP 069/2018                   PROTOCOLO 15.286.114-1 

 

FORNECEDOR 

CNPJ - NOME EMPRESA 

LOTE VALOR UNITÁRIO REGISTRADO CARACTERÍSTICAS COLOCAÇÃO 

X R$ xx,xx xxxx  

X R$ xx,xx xxxx  

 

 

FORNECEDOR 

CNPJ – NOME EMPRESA 

LOTE VALOR UNITÁRIO REGISTRADO CARACTERÍSTICAS COLOCAÇÃO 

X R$ xx,xx xxxx  

X R$ xx,xx xxxx  

 

 


