
Município de Curitiba
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Rua Barão do Rio Branco, 45 – 9º andar
Centro

80010-180 Curitiba – PR
Fone. 41 3221-9950

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

 
 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

PROCESSO Nº002/2011 - SMTE 
 
 

O MUNICÍPIO DE CURITIBA, fundamentado no que dispõe a Lei nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993; Portaria nº. 991, de 27 de Novembro de 2008, Medida Provisória nº. 
411, de 28 de Dezembro de 2007, convertida na Lei nº. 11.692, de 10 de junho de 
2008, cuja regulamentação consta do Decreto nº. 1644, de 17 de Dezembro de 2009, 
por meio da Comissão Especial de Chamamento Público, designada através da 
Portaria nº 008/2011 de 18 de Maio de 2011.Realizará: Seleção de propostas 
apresentadas por entidades sem fins lucrativos interessadas em estabelecer parceria 
com o Município através da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego para 
prestação de serviços de atendimento operacional e manter Postos de Atendimento nas 
instalações do município de Curitiba, especificamente nos postos do SINE -  Sistema 
Nacional de Emprego, localizados nas Ruas da Cidadania de Curitiba e agência central, 
para facilitar o atendimento dos Munícipes , facilitando aos interessados, na forma, 
condições e cronograma estabelecidos no presente edital e seus anexos. 
O edital deverá ser retirado no seguinte endereço: Município de Curitiba – 
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, sita à Rua Barão do Rio Branco, 
nº45 –  Centro - Curitiba-PR. 
 
 
1. PÚBLICO ALVO 
 
Toda a população de Curitiba, que busca a inserção no mercado de trabalho, sem 
qualquer distinção, quer seja de cor, credo, raça, em todos os níveis. 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 GERAL 
Promover o atendimento de apoio operacional para a execução das ações do Sistema 
Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do SINE – Sistema Nacional de 
Emprego, compreendendo as ações de intermediação de mão-de-obra, habilitação ao 
seguro-desemprego, qualificação social e profissional, certificação profissional, fomento 
às atividades empreendedoras, e outras ações definidas pelo CODEFAT – Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que visem à inserção de 
trabalhadores no mercado de trabalho, conforme detalhamento em plano de trabalho, 
parte integrante do convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 079/2008 – PMC, SICONV nº 
702606/2008.  
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3. DO OBJETO 
 
OBJETO:  Seleção de propostas apresentadas por entidades sem fins lucrativos 
interessadas em estabelecer parceria com o Município através da Secretaria Municipal 
do Trabalho e Emprego visando serviços de atendimento operacional e manter Postos 
de Atendimento nas instalações do município de Curitiba, especificamente nos postos 
do SINE - Sistema Nacional de Emprego, localizados nas Ruas da Cidadania de 
Curitiba e Agência Central, para facilitar o atendimento dos munícipes, obedecendo as 
condições do Edital de Chamamento Pública. 

 
3.1 Será selecionada  apenas uma entidade para a execução das ações. 
 
3.2 - O prazo de vigência do contrato será de 12 meses a partir de sua assinatura, 
devendo a entidade iniciar suas atividades 72 (setenta e duas) horas após treinamento 
da equipe de trabalho pela Coordenação do SINE da Secretaria Municipal do Trabalho 
e Emprego. A disponibilização dos espaços será acompanhada pela coordenação, 
ficando a critério da SMTE em concordância com as respectivas Administrações 
Regionais da Município de Curitiba.  
 
 
4. ELEGIBILIDADE DAS ENTIDADES PARTICIPANTES 
 
4.1 São elegíveis para fins de execução do SINE, as seguintes entidades sem fins 
lucrativos: 
 

a. Fundações e institutos; 
 

b. ONG´s – Organizações Não Governamentais; 
 

c. OSCIP´s – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 
 

4.2 Não poderão participar da presente Chamamento Pública, entidades que tenham 
sido consideradas inidôneas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional 
ou de economia mista.  
 
4.3 A participação no presente certame importa na irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital, notadamente das condições gerais e particulares de seu 
objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da 
formulação da proposta e do integral cumprimento do ajuste.  
 
4.4 Se no dia previsto para a abertura do(s) envelope(s) não houver expediente na 
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, os mesmos serão abertos no primeiro dia 
útil de funcionamento que se seguir, obedecendo ao horário.  
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4.5 Após a abertura dos envelopes, os documentos deverão ser rubricados pela 
Comissão e pela(s) participante(s) ou seu(s) representante(s), presente(s) ao ato.  
 
5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
5.1. Os interessados em participar do presente certame deverão entregar no horário e 
endereço citados abaixo 01 (um) envelope fechado e lacrado, contendo os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO E O PLANO DE TRABALHO,  
devendo constar na parte externa e frontal do mesmo, o nome ou denominação da 
participante, e os dizeres:  
 
MUNICÍPIO DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO N°45,  – CENTRO - CURITIBA- PR 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2011 
RECEBIMENTO DIA 21/10/2011 ATÉ ÀS 17h00 HORAS 
DIVULGAÇÃO DAS VENCEDORAS DIA 28/10/2011 
RAZÃO SOCIAL: 
 
5.2. A entidade participante que deixar de preencher quaisquer dos requisitos exigidos 
para a habilitação e qualificação técnica será inabilitada.  
 
5.3. Não serão admitidas emendas, rasuras, entrelinhas ou uso de corretivos na 
documentação. 
 
5.4. Toda e qualquer documentação deverá ser apresentada no idioma português.  
 
5.5. Os documentos necessários à habilitação e qualificação poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia, à exceção de fotocópias em papel termo-
sensível (fac-símile), devendo ser autenticadas por tabelião de notas (Cartório) ou por 
funcionário da unidade que participa da licitação (antes da apresentação dos 
documentos ou no momento da abertura dos documentos desde que a participante 
esteja de posse dos originais), ou ainda apresentada prova da publicação em órgão de 
imprensa oficial (original ou cópia autenticada). As certidões emitidas via Internet NÃO 
necessitam estar com autenticação em cartório. A Comissão Especial de Chamamento 
Pública verificará a autenticidade via Internet. 
 
5.6. O envio, prestação ou declaração de informações e apresentação de documentos 
inverídicos ensejará a eliminação da participação da entidade na Chamamento Pública, 
com as devidas conseqüências de penalizações administrativas, cíveis e criminais 
pertinentes. 
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5.7. Todos os documentos necessários para análise e julgamento das propostas 
deverão constar do Envelope. 
6 - CONTEÚDOS DO ENVELOPE 
 

6.1. O Envelope deverá conter, em 01 (uma) via, com todas as páginas, 
preferencialmente rubricadas e numeradas, os documentos necessários e a 
seguir discriminados, que poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada, ou cópias acompanhadas dos 
originais que serão autenticados por funcionário da Administração. 

6.2. Contendo a proposta, com Documentos de Habilitação, Qualificação e o 
Plano de Trabalho, e as informações pertinentes a avaliação pela comissão 
de julgamento, descritos no item 12 deste edital. 

 
 
7. DA HABILITAÇÃO E DA QUALIFICAÇÃO 
 
7.1 Para ser considerada habilitada e qualificada tecnicamente a participar da 
Chamamento Pública de que trata este Edital, a entidade deverá atender aos seguintes 
requisitos, apresentando os documentos pertinentes: 
 
a)Cópia do estatuto ou contrato social atualizado registrado no cartório competente; 
 
b)Cópia do organograma de cargos da instituição; 
 
c)Cópia da Certidão de Registro e do Certificado de Vigência emitido pelo Ministério da 
Justiça, da Organização Social Civil de Interesse Público – OSCIP, quando for o caso. 
 
 
8.  REGULARIDADE FISCAL 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF; 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 

relativa ao domicílio ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto deste Chamamento Público; 

 
c) Certidão Negativa conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União, por ela administrados, no âmbito de suas competências (Decreto 
6.106 de 30/04/2007) e Certidões Negativas de Débitos ou de não contribuinte 
expedidas pelo Estado e Município em que estiver localizada a Sede da 
participante. 
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d) Certidão Negativa de Débito de Contribuições Previdenciárias e de Terceiros, em 
vigor na data de apresentação dos documentos de habilitação; 

 
e) Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, em vigor na data de apresentação dos documentos de habilitação. 
 
 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da chamamento pública, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e 
disponível para a realização do objeto da chamamento pública, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos; 

c) Comprovação, fornecida pela Município de Curitiba, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação; 

d) Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

e) Comprovação do participante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obras ou serviços de características 
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto da chamamento pública. 

10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da entidade, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 
(três) meses da data de apresentação da proposta; 
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b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física; 

 
11.  OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 
a) Declaração do participante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
nem com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo, na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), conforme modelo constante no Anexo do 
presente Edital. 

 
b) Declaração, em papel timbrado e subscrito pelo representante legal da 

participante, assegurando que não há fato impeditivo da habilitação, nos termos 
do artigo 32, parágrafo segundo, da Lei nº 8.666/93, conforme modelo sugerido. 
 

c) Cópia da Ata da Assembléia que elegeu o corpo dirigente. 
 

d) Relação nominal da Diretoria Executiva, acompanhada de cópia do cartão de 
CPF, da Carteira de Identidade autenticada do Presidente e, quando for o caso 
do Termo de Posse. 
 

e) Declaração do dirigente máximo de que a entidade: 
I)  Não está com nenhum bloqueio de bens ou retenção de crédito a receber 
determinado pelo Poder Judiciário; 
 
II) Não está inadimplente perante o Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – SIAFI; 
 
III) Não tem registro de pendências pecuniárias no Cadastro de Débitos Não-
Quitados perante órgãos da Administração Pública Federal – CADIN; e 
 
IV) Não possui em seu quadro de dirigentes: 

a)Membro dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas da União, bem como seus respectivos 
cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade 
até o 2º grau; e 
b)Servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como 
seus respectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade até o 2º grau; 
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c)Responsabilizado em processo de Tomada de Contas Especial, com 
registro no SIAFI; 
d)Responsável por contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da 
União – TCU; e condenado pelo Poder Judiciário por crimes de improbidade 
administrativa ou por desvio de recursos públicos; 
e)Não tem dívida com o Poder Público e inscrição nos bancos de dados 
públicos ou privados de proteção ao crédito; 

 
 
12. DO PROCEDIMENTO DE RECEBIMENTO, ANÁLESE, 
JULGAMNETO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS: Critérios. 

Notas Pesos 

A- Capacidade Institucional para Execução da Proposta 

(A-1) Experiência da entidade na execução de trabalhos com 
APOIO OPERACIONAL na área de atuação, alocação, 
inserção no mercado de trabalho e gerenciamento  
comprovada por meio de atestados de capacidade técnica e 
apresentação de cópias autenticadas de instrumentos de 
parcerias da entidade, na condição de convenente ou 
conveniada, fornecido por pessoa jurídica e de direito público 
ou privado, comprovando a prestação de serviço pertinente e 
compatível, com o objeto da presente Chamamento Pública. 

1 ponto por 
atestado, 

limitado a 5 
atestados 

4 

(A-2) Estrutura gerencial da entidade adequada às ações 
pertinentes ao objeto do presente edital, contendo: histórico da 
entidade, projeto político pedagógico institucional, principais 
atividades realizadas  em prestação de serviços na área de 
captação e intermediação  de interessados  no mercado de 
trabalho. 

0 a 5 3 

(A-3) Capacidade de síntese na descrição do plano de trabalho 0 a 5 3 
 
12.1 - A nota final das propostas será obtida pela soma das notas obtidas nos critérios a 
que trata o item 12. 
 
12.1.1 - A nota do critério A será resultante do somatório das notas dos critérios A1, A2, 
A3, multiplicadas pelos respectivos pesos do que trata o item 12. 
 
12.1.3 - Será desqualificada da Chamamento Pública a proposta que se enquadrar em 
pelo menos uma das condições a seguir: 
I -   obtiver pontuação inferior a OITO pontos no total do critério A; 
II - obtiver pontuação inferior a CINCO pontos na soma das notas do conjunto dos 
critérios. 
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12.1.4 - As propostas qualificadas na forma do item anterior serão ordenadas de acordo 
com os pontos decrescentes da nota final do conjunto dos critérios do termo de 
referência. 
 
12.1.5 - Em caso de empate na nota final, terá preferência a proposta que na ordem a 
seguir, sucessivamente, obtiver: 
a) a maior pontuação no critério A; 
b) a maior pontuação. 
  
12.1.6 - Persistindo o empate, terá preferência a proposta da entidade com mais tempo 
de existência. 
 
12.2 - Para a execução do objeto deste Edital será selecionada a proposta que obtiver a 
nota final mais elevada e desde que a proposta esteja de acordo com o valor Mínimo do 
repasse do valor do contrato. 
 
12.2.1 - O resultado da seleção de propostas será divulgado pelo município em Jornal 
de Circulação Regional, considerando o prazo estabelecido, bem como no Diário Oficial 
da União.  
 

12.2.1.1 Não será aceita a entrega dos envelopes antes do horário marcado. 
 
12.2.1.2 Só serão abertos os envelopes das participantes que assinarem o 
protocolo de entrega, comprovando a entrega do envelope para a Comissão 
de Chamamento Público. 
 
12.2.1.3. Vencido o horário para o recebimento, nenhum envelope será 
aceito, sob nenhum pretexto.  
 
12.2.1.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou 
complementação da documentação exigida e não inserida no Envelope.  

 
12.2.2. Após o recebimento dos Envelopes, a Comissão Especial de Chamamento 
Pública, na presença facultativa das participantes interessadas, devidamente 
credenciadas, efetuará a abertura dos Envelopes de Habilitação, rubricando-os em 
todas as suas páginas e facultando os participantes presentes o mesmo procedimento.  
 
12.2.3. A Comissão Especial de Chamamento Pública analisará os documentos 
contidos no Envelope de Habilitação e Qualificação e decidirá quanto à habilitação ou 
inabilitação dos participantes, lavrando a respectiva Ata. 
 
12.2.3.1 - No presente certame, será julgada inabilitada a participante que:  

a) Deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital;  



Município de Curitiba
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Rua Barão do Rio Branco, 45 – 9º andar
Centro

80010-180 Curitiba – PR
Fone. 41 3221-9950

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 9 

b) Apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de 
ordem formal; 
c) Deixar de atender alguma exigência técnica ou administrativa constante deste 
Edital;  
 

12.2.4 - Após, será analisada e julgada a qualificação das participantes no Mercado de 
Trabalho, pela Comissão Especial de Chamamento Pública. 
 
 
13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
 
13.1- Por tratar-se de contrato com recursos do MTE, este terá repasse total anual para 
prestação de contas mensal em conformidade com o artigo 30º do Decreto Municipal nº 
704/07. 
 
Valor: R$ 1.304.180,46 
 
 
14. DOS PRAZOS 
 
14.1 - Serão observados os seguintes prazos para a realização dos procedimentos 
abaixo relacionados: 
 
14.1.1 - Divulgação do Edital da Chamamento Público – 30  (trinta) dias. 
 
14.1.2 - Entrega e abertura da documentação de habilitação e qualificação e da 
Proposta de Implementação e apoio de atendimento operacional ocorrerá às 9 horas do 
dia 21/10/2011 na sede da SMTE, localizada á Rua Barão do Rio Branco, 45 – 9º andar 
– Curitiba-PR. 
 
14.1.3 - Divulgação do resultado da Chamamento Pública será em até 10 (dez) dias da 
abertura dos envelopes. 
 
14.1.4 - Convocação da classificada, em até 05 (cinco) dias após a divulgação do 
resultado, se não houver recurso. No caso da interposição de recurso, a convocação 
dar-se-á após a decisão da Comissão, esgotados todos os recursos administrativos. 
 
14.2 - O Município não se responsabilizará por qualquer falha no envio ou entrega de 
documentação que lhe for remetida mediante serviço de postagem, ou outro qualquer. 
 
14.3 Às proponentes, é assegurado o direito de petição, objetivando a defesa de seus 

interesses no chamamento público, em requerimento formulado no prazo de 05 (cinco) 
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dias úteis, contados da intimação do ato, nos termos do artigo 109, I, da Lei nº 

8.666/93. 

14.3.1 Interposto o recurso, será comunicado às demais proponentes, que poderão 

apresentar contra-razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

14.3.2. O recurso deverá ser dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, no caso da Comissão não rever sua decisão, desde que motive 

a manutenção desta. A autoridade superior decidirá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados do recebimento do recurso, intimando os interessados para dar ciência de sua 

decisão e seus fundamentos. 

 
14.4 - O não cumprimento dos prazos pela entidade acarretará a sua eliminação da 
participação no Chamamento Pública e desclassificação da sua proposta. 
 
15. DO CONTRATO 
 
15.1 O Município de Curitiba celebrará contrato de prestação de serviços de apoio de 
atendimento operacional.  
 
16. DAS PENALIDADES 
 
16.1 - O presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum acordo entre as 
partes, ou unilateralmente nas condições e hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 
da Lei nº 8.666/93.  
 
16.1.1 - Considera-se motivo para rescisão contratual, entre outros: 

I -   O não cumprimento de cláusula contratual, especificações e prazos; 
 
II -  Atraso injustificado na execução do objeto contratado; 
 
III- Paralisação do objeto contratado sem justa causa e prévia comunicação e 

concordância da conveniada; 
 
IV- A subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação da 

conveniada com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como 
a fusão, cisão ou incorporação; 
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V- Não atendimento das determinações regulares dos representantes da 
contratada, das autoridades designadas para acompanhar e supervisionar 
sua execução, assim como a de seus respectivos superiores; 

 
VI - O cometimento reiterado de faltas na execução do seu objeto; 
 
VII- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

contratada, que prejudique a execução do contrato; 
 
VIII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela autoridade máxima da esfera administrativa 
do Ministério do Trabalho e Emprego, seus agentes de fiscalização e 
controle, ou, ainda, conveniada, exaradas no processo administrativo a que 
se refere o contrato; 

 
IX - A decretação de falência, dissolução da sociedade ou a instalação de 

insolvência civil da contratada; e,  
 

16.2 - Se a Executora deixar de executar os serviços por qualquer motivo ou o 
fizer fora das especificações e condições pré-determinadas, poderão ser aplicadas as 
penalidades abaixo nominadas, nos termos do disposto nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 
8666/93, garantida a defesa prévia em processo próprio, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, sem prejuízo das demais sanções civis e criminais: 
 
a) Advertência por escrito; 
b) Multas: 
c) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo não 
superior a 02 (dois) anos, penalidades essa a ser aplicada pela autoridade competente, 
segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Administração Pública, de acordo 
com a Lei nº 8.666/93; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com publicação na 
Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº 8.666/93. 
 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DAS EXECUTORAS 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
OBJETO: Prestação de serviços de atendimento operacional para a execução das 
ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do Sistema 
Nacional de Emprego – SINE no município de Curitiba, através da realização dos 
atendimentos de intermediação de mão-de-obra e habilitação ao seguro-desemprego,  
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de segunda à sexta-feira, no horário das 7h30m às 16h30m, nos locais e quantidades 
abaixo relacionadas: 
 

POSTO ENDEREÇO 

MÉDIA DE ATENDIMENTOS/DIA 

Intermediação 
de Mão-de-Obra 

IMO 

Habilitação do 
Seguro 

Desemprego 
HSD 

FAZENDINHA R Carlos Klemtz, 1700 200 70 
PINHEIRINHO Av. Winston Churchill, 2033 160 60 
BAIRRO NOVO Av. Tijucas do Sul, 1700 150 45 
CARMO 
(BOQUEIRÃO) 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 
8430-Sala 26C 

180 60 

STA FELICIDADE Rua Sta Bertila Boscardim, 213 160 50 
BOA VISTA Av. Paraná, 3600-Salas 17 e 

18 
150 55 

CIC Rua Manoel Valdomiro de 
Macedo, 2460 

100 45 

CAJURU Rua Luiz França, 2032 60 20 
 
Detalhamento das ações a serem realizadas para a execução plena dos serviços 
contratados: 
Realizar a recepção e/ou prospecção de empresas em geral, com vistas à obtenção de 
ofertas de emprego (vagas); 

• Efetuar o cadastramento das empresas, efetuando posteriormente a cobrança 
dos encaminhamentos realizados; 

• Efetuar o cadastro e encaminhamento do trabalhador em busca de trabalho para 
as alternativas disponíveis no Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda, 
de acordo com o perfil do candidato e da vaga; 

• Realizar a convocação e encaminhamento de trabalhadores para o 
preenchimento de vagas; 

• Proceder a consulta, atualização e implantação no cadastro PIS/PASEP nos 
locais cujo programa esteja disponível; 

• Executar e monitorar as fases que envolvem a habilitação do trabalhador no 
Sistema de Seguro Desemprego; 

• Realizar implantação das atualizações de procedimento e sistema; 
• Realizar a Pré e a Pós Triagem dos trabalhadores habilitados ao Seguro-

Desemprego, de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos pela 
legislação em vigor; 

• Proceder a inscrição dos trabalhadores com necessidade de qualificação  ou 
requalificação profissional; 

• Realizar o atendimento presencial, por telefone ou meio eletrônico, quanto a 
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disponibilização de informações e/ou orientações referentes aos serviços 
prestados e/ou programas disponibilizados, tanto pela unidade quanto pela rede 
de atendimento. 

 
OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA se compromete a cumprir as seguintes obrigações: 
1- Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se 
fizerem necessários na prestação dos serviços de acordo com o parágrafo 12 do artigo 
65 da Lei n2 8666/93; 
II- Administrar os serviços a seu cargo de maneira eficiente, objetivando total higiene, 
segurança física e qualidade; 
III- Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às 
obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias, comerciais e todos os demais encargos 
que porventura venham a incidir sobre o objeto deste instrumento; 
IV- Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços 
contratados, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa 
surgir em decorrência dos mesmos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
V- Estar ciente que as pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste 
instrumento, possuirão vínculo empregatício exclusivamente com a CONTRATADA, 
sendo esta titular responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, 
pagamentos dos salários e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações 
sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de que seus 
empregados possam ser vítimas, quando em serviço, na forma expressa e considerada 
nos artigos 32 e 6 do Regulamento de Seguro de Acidentes de Trabalhos, aprovado 
pelo Decreto n2 61.784/67; 
VI- Manter um representante formalmente indicado para coordenar e supervisionar a 
execução dos serviços ora contratados, informando e mantendo atualizado o nome, 
cargo, número (s) de telefone e fac-símile, bem como endereço eletrônico (e-mail); 
VII- Manter toda a equipe treinada e habilitada conforme a legislação vigente; 
VIII- Informar ao CONTRATANTE imediatamente e por escrito, sobre a ocorrência de 
fatos que possam interferir direta ou indiretamente, na regularidade do contrato firmado; 
IX- Promover, por intermédio de servidor designado, o acompanhamento e fiscalização 
dos serviços contratados, sob todos os seus aspectos, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 
exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA, bem como quanto aos ajustes 
que se fizerem necessários à execução deste contrato, informando e mantendo 
atualizado o nome desse servidor designado, o cargo, número(s) de telefone e fac-
símile, bem como endereço eletrônico (e-mail); 
X- Substituir imediatamente o funcionário que entrar em período de férias, ou que 
eventualmente venha a sofrer acidente de trabalho ou precisar, por qualquer motivo, 
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ficar afastado de seu posto de trabalho, por outro funcionário que tenha a mesma 
qualificação e exerça as mesmas funções do substituído, somente enquanto durar a 
situação que deu ensejo à substituição; 
XI- Apresentar relação nominal e qualificada de seus empregados que prestarão 
serviços nos postos; 
XII- Manter atualizadas as Carteiras de Trabalho dos empregados; 
XIII- Fornecer vale transporte e vale refeição aos empregados; 
XIV- Efetuar os pagamentos dos salários mensais e de outras verbas remuneratórias 
devidas a seus trabalhadores impreterivelmente até a data limite estabelecida em Lei, 
sob pena de advertência e, se persistindo o atraso por um período igual a 30 (trinta) 
dias, de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções legais; 
XV- Fornecer, quando solicitado, elementos necessários à avaliação dos serviços, bem 
como dados estatísticos e demonstrativos de custos relatórios comprovantes de 
serviços, devidamente assinados pelo CONTRATANTE com o nome legível, número de 
matrícula e data e comprovante de capacitação/treinamento dos postos de trabalho; 
XVI- Manifestar-se por escrito, sobre os ofícios encaminhados pelo CONTRATANTE, a 
partir da ciência, no prazo máximo de 48 horas e garantindo-lhe, inclusive o acesso a 
documentos relativos aos serviços executados ou em execução; 
XVII- Responsabilizar-se quanto ao comportamento dos postos de serviço em serviço, 
compreendendo o relacionamento pessoal com qualquer pessoa que estiver presente 
nos locais, possíveis quebras, avarias, furtos e a inutilização de qualquer objeto ou bem 
público, pelo uso de material inadequado, devendo ser fixada, em termo próprio pela 
CONTRATADA, efetuando ressarcimento total pelo prejuízo causado, desde que 
comprovado pelo CONTRATANTE; 
XVIII- Ser responsável pela entrega de todas as documentações solicitadas e as 
referentes ao faturamento. Havendo necessidade de troca de documentação, por 
motivo relevante, a CONTRATADA deverá comparecer na Secretaria Municipal do 
Trabalho e Emprego e efetuar as devidas substituições na presença de um 
representante do CONTRATANTE. 
XIX – Comprovação da data-base da categoria profissional através de declaração em 
papel timbrado do Sindicato laboral. 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
1- Acompanhar, fiscalizar, controlar e gerenciar o contrato ficando também, responsável 
pela validação dos serviços prestados pela CONTRATADA; 
II- Arcar com todas as despesas de energia elétrica e água de cada local; 
III- Exercer a fiscalização da execução dos serviços, registrando as irregularidades 
encontradas a cada inspeção; 
IV- Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita 
da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para 
dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente ajuste; 
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V- Notificar por escrito a CONTRATADA se verificado qualquer problema nos serviços 
prestados. Poderá ser ordenada à suspensão dos serviços e respectivo pagamento, se 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação, não for 
atendida a reclamação, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita; 
VI- Proibir a autorização de serviços à outras empresas ou a técnicos estranhos à 
contratada. 
VII - Comunicar à CONTRATADA sempre que ocorrer a falta ou houver necessidade de 
substituição de funcionário. 
 
Os equipamentos de proteção utilizados pelos postos de trabalho da CONTRATADA 
deverão atender o Manual da Divisão de Segurança do Trabalho — SMRH/PMC e 
atender as especificações do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 – As decisões e recomendações da Comissão Especial de Chamamento Público 
do Município de Curitiba, designada pela Portaria 008/2011 – SMTE, não implicam em 
aprovação formal das propostas a serem apresentadas pelas entidades, bem como 
direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 
18.2 – O presente Edital de Chamamento Pública poderá ser revogado ou anulado 
a qualquer momento, no todo ou em parte, por motivo de interesse público ou exigência 
legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 
18.3 – A celebração de contrato com a entidade cuja proposta for selecionada será 
realizada a critério do Município de Curitiba, através da Secretaria Municipal do 
Trabalho e Emprego. 
 
18.4   Esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Chamamento Pública 
do Município de Curitiba e poderão ser obtidos até dois dias úteis antes da data de 
abertura dos envelopes com a documentação de habilitação, exclusivamente  mediante 
solicitação por escrito, protocolizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h ou das 
14h às 17h, na Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego. 
 
18.5. Demais detalhem não previstos neste Edital, referentes à execução dos serviços, 
mas que a boa técnica leve a presumir sua necessidade, não deverão ser omitidos, não 
sendo aceitas justificativas para a não apresentação dos mesmos.  
 
18.6. A instituição é responsável pela fidelidade e legitimidade da proposta 
apresentada. 
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18.7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de 
Chamamento Pública da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego,  encarregada do 
recebimento, análise e julgamento das propostas.  
 

 
Curitiba, 21 de Setembro de 2011. 

 
 

Joni Correia   
Matrícula nº 159.857 
Comissão Especial de Chamamento Público                                                             
 
 
Adilson Lombardo                                        
Matrícula nº162.142 
Comissão Especial de Chamamento Público  
 
     

 
Ambrosio Szeremeta 
Matrícula nº 84.869 
Comissão Especial de Chamamento Público 
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ANEXOS 

 
 
Compõem o conjunto de anexos deste Edital: 
 
 

 
ANEXO I-Locais a Serem instalados os postos dos interessados 
 
ANEXO II-ANEXO III Minuta de Contrato 
 
ANEXO III- Modelo de Planilhas mais Encargos  
 
 ANEXO IV-Plano de Implementação (Artigo 59, anexo I do Decreto Municipal nº 

1644/09) 
 
 
 
 



Município de Curitiba
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Rua Barão do Rio Branco, 45 – 9º andar
Centro

80010-180 Curitiba – PR
Fone. 41 3221-9950

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 18 

ANEXO I-Locais a Serem instalados os postos dos interessados 
 

41.5.002-3 POSTO BAIRRO NOVO                       SIM RUA TIJUCAS DO SUL            1700 SITIO CERCADO  CURITIBA            PR 81900-080
 3448 1938                                                
3284 2137 

41.5.003-1 POSTO BOA VISTA                         SIM AVENIDA PARANA                3600 BOA VISTA      CURITIBA            PR 82510-000
3357 3842          
3357 7046

41.5.004-0 POSTO CARMO                             SIM AVEN.MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 8430 BOQUEIRAO      CURITIBA            PR 81650-000
3284 7188          
3276 3189       
3284 6990

41.5.007-4 POSTO CIETEP/CIC                        SIM R. MANOEL VALDOMIRO DE MACEDO 2460 CIC CURITIBA            PR 80215-090 3212 1554

41.5.005-8 POSTO FAZENDINHA                        SIM RUA CARLOS KLEMTZ             1700 FAZENDINHA     CURITIBA            PR 81320-000
3245 4480   
3245 1289

41.5.006-6 POSTO PINHEIRINHO                       SIM AVENIDA WINSTON CHURCHILL     2033 PINHEIRINHO    CURITIBA            PR 81150-050
3248 8046  
3248 8230  
3313 5595

41.5.008-2 SINE POSTO STA FELICIDADE               SIM RUA SANTA BERTILA BOSCARDIN   213 STA FELICIDADE CURITIBA            PR 82020-490
3297 2387   
3297 1505
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ANEXO II- Minuta de Contrato 
 

                         Contrato nº .......... que entre si celebram o  MUNICÍPIO DE CURITIBA  e a .................. 
 

Aos ............ dias do mês de ................ do ano de dois mil e nove, nesta Cidade de 
Curitiba, Capital do Estado do Paraná, no Palácio 29 de Março, presentes de um 
lado o MUNICÍPIO DE CURITIBA , doravante denominado MUNICIPIO, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, xxxxxxxx ,CIC/MF nº xxxxxxxxxx, assistido 
pelo Procurador-Geral do Município,   xxxxxxx , CIC/MF nº  xxxxxxx e pelo 
Secretário Municipal do Trabalho e Emprego, .................., CPF/MF .................... , 
             pelo Secretário Municipal da Comunicação Social,  e de outro lado a 
........................, doravante denominada xxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº 
.............................., com sede na ....., Curitiba- PR, neste ato representado por  seu 
Presidente ..................................., CPF/MF nº ............................, tendo em vista  o 
contido no Processo nº ....................-PMC, observadas as disposições da   Lei 
8666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente  Contrato ,  mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

 
            CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente contrato tem por objetivo estabelecer o atendimento de apoio 
operacional para a execução das ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e 
Renda, no âmbito do SINE – Sistema Nacional de Emprego, compreendendo as 
ações de intermediação de mão-de-obra, habilitação ao seguro-desemprego, 
qualificação social e profissional, certificação profissional, fomento às atividades 
empreendedoras, e outras ações definidas pelo CODEFAT – Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que visem à inserção de trabalhadores no 
mercado de trabalho, conforme detalhamento em plano de trabalho, parte integrante 
do contrato MTE/SPPE/CODEFAT nº 079/2008 – PMC, SICONV nº 702606/2008, 
nos Postos de Atendimento. 

 
            Parágrafo Primeiro 

Os Postos de Atendimento serão instalados nas Ruas da Cidadania xxxxxxxxxxx 
 
            Parágrafo Segundo 

A disponibilização dos espaços será de forma gradativa, ficando a critério da SMTE, 
em concordância com as respectivas Administrações Regionais, sendo um a cada 
trimestre, contado da assinatura do contrato.  

 
            Parágrafo Terceiro 

A disponibilização dos  espaços para a xxxxxxxxxx poderão ser compartilhados  com 
os Centros de Referência do Trabalhador – CRT -  ou específicos para a mesma,  
tendo em todos os casos área mínima conforme disponibilidade do local.  
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            CLÁUSULA SEGUNDA 

A execução das ações do objeto deste contrato, caberá exclusivamente à     
xxxxxxxxx, observadas as condições previstas na proposta por ela apresentada no             
Chamamento Público, compreendendo: 

            a) planejamento das ações; 
b) promover a o atendimento de apoio operacional para a execução das ações do 
Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do SINE – Sistema 
Nacional de Emprego, compreendendo as ações de intermediação de mão-de-obra, 
habilitação ao seguro-desemprego, qualificação social e profissional, certificação 
profissional, fomento às atividades empreendedoras, e outras ações nas Agências 
do Sine.; 

 
            CLÁUSULA TERCEIRA 

A presente cooperação vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado se assim convencionarem os 
partícipes. 

 
            CLÁUSULA QUARTA 

Para consecução dos objetivos do presente ajuste, caberá: 
   

I – Ao MUNICÍPIO: 
a) disponibilizar os espaços discriminados no Parágrafo Primeiro da Cláusula 
Primeira, de forma gratuita; 
b) acompanhar, fiscalizar, controlar e gerenciar o contrato, ficando também     
responsável pela validação dos serviços prestados pela CONTRATADA; 
c) supervisionar e acompanhar a execução das ações, exigindo o fiel   cumprimento 
e eficiência dos serviços prestados pela CONTRATADA, registrando as 
irregularidades encontradas a cada inspeção, esta sendo  feita por cronograma a ser 
definido; 
d) fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita 
da CONTRATADA ressalvada os casos de urgência, informações adicionais para 
dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente ajuste; 
e) notificar por escrito a CONTRATADA se verificado qualquer problema nos 
serviços prestados, podendo ser ordenada a suspensão dos serviços do objeto, se 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação, não for 
solucionada a reclamação, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita; 
f) exigir da CONTRATADA o envio de informações e dados, via on-line, web, mídia – 
cd disquete ou qualquer outro meio eletrônico contendo:  
  a) ações efetivadas para contratação de funcionários;  
  b) das ações de qualificação;  
g) notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de quaisquer imperfeições 
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ou irregularidades na execução do presente contrato, fixando prazo para sua 
correção, sob pena de rescisão  do termo, além de multas aplicáveis.  
h) fornecer água e luz à CONTRATADA. 
 
II – Á CONTRATADA: 
a) utilizar os espaços cedidos pelo MUNICÍPIO para o desenvolvimento das 
atividades previstas neste contrato; 
b) responsabilizar-se integralmente pelo custeio de todas as despesas com a 
execução total do objeto deste contrato, em especial, equipes técnica e  
administrativa, bem como os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários e 
fiscais;  
c) assumir integral  e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito 
às  obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias, comerciais  e demais encargos 
que porventura incidam sobre o objeto deste contrato; 
d) assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao MUNICÍPIO ou a 
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços 
contratados, isentando o MUNICÍPIO de toda e qualquer  reclamação que possa 
surgir em decorrência dos mesmos, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
e) fornecer ao MUNICIPIO todas as informações necessárias, de natureza técnica 
e financeira, permitindo livre acesso do MUNICIPIO e dos agentes da SMTE nas 
suas dependências ou onde forem realizadas as ações objeto deste contrato, a fim 
de proceder a supervisão e acompanhamento da execução do contrato; 
f) manter, durante a execução deste contrato, as condições que lhe forem exigidas 
quando da contratação, especialmente regularidade fiscal, tributária, trabalhista e 
previdenciária, apresentando, sempre que solicitado, a respectiva documentação ou 
certidão comprobatória; 
g) indicar, durante a vigência deste contrato, um preposto para responder perante o 
MUNICÍPIO; 
h) cumprir fielmente o estabelecido no “Termo de Referência”, assim como todas 
as determinações encaminhadas pelo MUNICÍPIO, via e-mail, que não  colidirem 
com o presente instrumento;  
i) estar ciente que as pessoas que venham a executar os serviços decorrentes 
deste instrumento, possuirão vínculo empregatício exclusivamente com a 
CONTRATADA, sendo esta titular responsável pelos  direitos, obrigações e ações 
decorrentes, pagamentos dos salários e demais vantagens, recolhimento de todas 
as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de 
que seus empregados possam ser vítimas, quando em serviço, na forma expressa e 
considerada nos artigos 3o. e 6o. do Regulamento de Seguro de Acidentes de 
Trabalhos, aprovado pelo Decreto no. 61.784/67. 
j) informar ao MUNICÍPIO , formalmente e por escrito, sobre a ocorrência de fatos 
que possam interferir direta ou indiretamente, na regularidade do contrato firmado; 
k) apresentar relação nominal e qualificada de seus empregados que prestarão 
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serviços; 
l) manter atualizadas as Carteiras de Trabalho dos empregados; 
m) fornecer vale transporte e vale refeição aos empregados; 
n) efetuar os pagamentos dos salários mensais e de outras verbas  remuneratórias 
devidas a seus trabalhadores impreterivelmente até a data limite estabelecida em lei, 
sob pena de advertência e, se persistindo o atraso por um período igual a 30 (trinta) 
dias, de rescisão do termo, sem prejuízo das demais sanções legais; 
o) fornecer, quando solicitado, elementos necessários à avaliação dos serviços, 
bem como dados estatísticos e demonstrativos de custos, relatórios comprovantes 
de serviços; 
p) manifestar-se por escrito, sobre os ofícios encaminhados pelo MUNICÍPIO, a 
partir da ciência, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas e garantindo-lhe, 
inclusive o acesso a documentos relativos aos serviços executados ou em execução; 
q) a CONTRATADA prestará serviços com seu quadro de empregados, não 
fazendo uso de servidores municipais. 
r) o pagamento salarial, bem como as obrigações sociais dos empregados será de 
responsabilidade da CONTRATADA;  
s) os móveis e objetos necessários para estrutura como mesas, cadeiras, 
computadores e equipamentos necessários serão de obrigação da CONTRATADA; 
t) o material de expediente será de obrigação da CONTRATADA; 
u) a CONTRATADA será responsável pela contratação de linha telefônica, 
isentando a Administração Regional de qualquer ônus gerado por uso com a 
comunicação; 
v) a contratação de equipe para manutenção e limpeza do espaço disponibilizado, 
será de total responsabilidade da CONTRATADA; 
w) a CONTRATADA não poderá ceder espaço físico a outras empresas, podendo 
ser apenas ocupada pela mesma.  

  
            CLÁUSULA QUINTA 

Haverá apenas um informativo externo de divulgação do posto de atendimento, 
sendo este com aprovação da Secretaria Municipal da Comunicação Social e da 
Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, observando-se que todo o material de 
divulgação como folhetos, papéis timbrados e similares deverão conter a logomarca 
do MUNICÍPIO. 

 
            CLÁUSULA SEXTA 

O horário de funcionamento dos Postos de Atendimento será compatível ao da 
Administração Regional correspondente – seguindo calendário anual do MUNICÍPIO.  

 
 

            CLÁUSULA SÉTIMA 
Fica  vedado à CONTRATADA a  prática de qualquer ação que não seja do escopo 
deste termo de parceria.  
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            CLÁUSULA  OITAVA 

O pessoal envolvido na execução deste contrato manterá sempre o seu vínculo de  
origem, não se configurando vínculo empregatício de qualquer natureza, nem 
gerando qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária para o outro  
partícipe. 

 
            Parágrafo Primeiro 
Os servidores municipais alocados nos espaços das administrações regionais, 
executarão somente serviços e assuntos pertinentes ao MUNICÍPIO,  não havendo 
disponibilidade e responsabilidade com a CONTRATADA. 
 
            Parágrafo Segundo 
O MUNICÍPIO está isento de responsabilidades sociais com os empregados da 
CONTRATADA.  
 
            CLÁUSULA NONA 
O presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum acordo entre as 
partes, ou unilateralmente nas condições e hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 
80 da Lei nº 8.666/93.  
 
Parágrafo primeiro  : Considera-se motivo para rescisão contratual, entre outros: 
I -   O não cumprimento de cláusula contratual, especificações e prazos; 
 
II -  Atraso injustificado na execução do objeto contratado; 
 
III- Paralisação do objeto contratado sem justa causa e prévia comunicação e 
concordância da conveniada; 
 
IV- A subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação da 
conveniada com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação; 
 
V- Não atendimento das determinações regulares dos representantes da contratada, 
das autoridades designadas para acompanhar e supervisionar sua execução, assim 
como a de seus respectivos superiores; 
 
VI - O cometimento reiterado de faltas na execução do seu objeto; 
 
VII- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, 
que prejudique a execução do contrato; 
 
VIII - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
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justificadas e determinadas pela autoridade máxima da esfera administrativa do 
Ministério do Trabalho e Emprego, seus agentes de fiscalização e controle, ou, 
ainda, conveniada, exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
 
IX - A decretação de falência, dissolução da sociedade ou a instalação de 
insolvência civil da contratada; e,  
 
Parágrafo segundo  Se a Executora deixar de executar os serviços por qualquer 
motivo ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas, poderão ser 
aplicadas as penalidades abaixo nominadas, nos termos do disposto nos artigos 86, 
87 e 88 da Lei 8666/93, garantida a defesa prévia em processo próprio, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo das demais sanções civis e criminais: 
 
a) Advertência por escrito; 
b) Multas: 
c) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo não 
superior a 02 (dois) anos, penalidades essa a ser aplicada pela autoridade 
competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Administração 
Pública, de acordo com a Lei nº 8.666/93; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com publicação 
na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo único : O não cumprimento de quaisquer das cláusulas constantes deste 
contrato, por parte de qualquer dos partícipes, implicará na sua rescisão imediata, 
independentemente de qualquer interpelação, judicial ou extrajudicial. 
 
            CLÁUSULA DÉCIMA   
Antes iniciar a continuidade dos serviços, a contratada deverá apresentar ao Gestor 
do contrato os seguintes documentos: 
- Ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho contendo os riscos 
profissionais que possam ocorrer nos locais de trabalho, os meios para prevenir e 
limitar tais riscos e os procedimentos a serem adotados em caso de acidente ou 
doença relacionada ao trabalho com a ciência dos empregados envolvidos na 
execução da obra ou serviço, conforme item 1.7 da NR 1; 
- Registro do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho – SESMT da empresa contratada na Delegacia Regional do Trabalho - 
DRT, conforme NR4; 
- Registro profissional dos integrantes do SESMT da empresa nos respectivos 
órgãos de classe: Médico do Trabalho – CRM, Engenheiro de Segurança do 
Trabalho – CREA, Técnico de Segurança do Trabalho – TEM; 
- Registro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA na Delegacia 
Regional do Trabalho – DRT; 
- Ficha de controle de fornecimento e recebimento de EPI com o termo de 
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responsabilidade assinada pelos empregados da empresa; 
- Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho dos Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI; 
- A indicação de uso obrigatório de EPI nos locais de trabalho; 
- Realização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO – 
(NR 7); 
- Atestado de Saúde Ocupacional – ASO -; 
- Cópia da Ata da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – onde se 
discutiu o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
- Apresentar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA – (NR 9) ou 
PCMAT – NR  18 (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção), esclarecendo que as orientações e correções apontadas 
devem ser de conhecimento dos funcionários; 
- Comprovante de participação dos trabalhadores no treinamento de segurança 
admissional, com carga horária mínima de 06 (seis) horas, conforme previsto no item 
18.28 da NR 18; 
- Fornecer em documento próprio da empresa o nome do Responsável Técnico da 
Obra, Engenheiro de Segurança, Técnico de Segurança do Trabalho, Cipeiros (onde 
couber, conforme Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho – NR 4 e NR 5), com 
telefone, endereço; 
- Em caso de acidente de trabalho apresentar: cópia da Comunicação de Acidente 
do Trabalho – CAT no prazo máximo de 24 horas, as informações sobre as 
providências adotadas, o relatório do acidente pelo SESMT e da investigação pela 
CIPA; 
- Em caso de serviço em altura deverá ser apresentado os exames clínicos 
complementares dos empregados que forem executar os serviços; 
- Relatório mensal de Segurança e Medicina do Trabalho, até o segundo dia útil do 
mês, contendo os seguintes dados: 
a) Número de empregados na obra; 
b) Número de acidentes pessoais e materiais; 
c) Número de homens/horas trabalhadas; 
d) Números de dias perdidos e dias debitados referente aos acidentes; 
e) Número de inspeções de segurança realizadas; 
f) Número de cursos/treinamentos realizados; 
g) Composição do SESMT e da CIPA; 
- Em caso de acidentes a contratada deverá comunicar imediatamente à fiscalização 
e solicitar a perícia no local. 
- Comprovar a realização dos exames médicos admissionais, demissionais e 
periódicos. 
 
 
            CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  
As partes elegem o foro da Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, 
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renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja como os únicos 
competentes para dirimir eventuais questões oriundas da execução do presente 
contratam que não puderem ser resolvidas de forma amigável. 
 
E por estarem justos e acordados, foi lavrado o presente instrumento, que depois de 
lido e achado conforme, vai por todos assinados na presença de duas testemunhas, 
em única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

 
Palácio 29 de Março, ... de ................. de 2011. 

 
 
 
 
 

XXXXXXXXXXX                   ...................................... 
Prefeito Municipal             Presidente 
 
 
 
 
 
XXXXXXXX                                      ............................................................. 
Procurador - Geral do Município           Secretário Municipal do Trabalho e Emprego 
 
 
 
 
 
1ª testemunha                       2ª testemunha 
 
 
 
    .............................. 

                                                                                       PGCJ.4 
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ANEXO III- Modelo de Planilhas mais Encargos  
 
  

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO POSTOS DO SINE 2011 -  2012 

          

          

Item Variável % 

FUNÇÃO 

Mensal Custo Total 
Agente de 

Atendimento 
Controle 

Operacional Supervisor Gestor          
Técnico Coordenador 

Carga Horária 
  

40 40 40 40 40 40 
 

Quantidade A 
 

30 3 10 1 1 45 
 

          

Salário B  980,00 1.219,66 1.319,66 2.100,00 2.350,00 7.969,32  

Vale Transporte C  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00  

Vale Alimentação D  165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 825,00  

Vantagens Unitário E ( B+C+D)  1.245,00 1.484,66 R$ 1.584,66 R$ 2.365,00 R$ 2.615,00 9.294,32 111.531,84 

Salários Totais F ( A x B )  29.400,00 3.658,98 13.196,60 2.100,00 2.350,00 50.705,58 608.466,96 

Provisões sobre 
Salários G (F x % G) 34,76% 10.219,44 1.271,86 4.587,14 729,96 816,86 17.625,26 211.503,12 

Encargos H( h1 + h2 + h3) 36,80% 10.819,20 1.346,50 4.856,35 772,80 864,80 18.659,65 223.915,84 

INSS h 1 27,80% 8.173,20 1.017,20 3.668,65 583,80 653,30 14.096,15 169.153,81 

FGTS h 2 8,00% 2.352,00 292,72 1.055,73 168,00 188,00 4.056,45 48.677,36 

PIS h 3 1,00% 294,00 36,59 131,97 21,00 23,50 507,06 6.084,67 

Total VT I  ( A x C)  3.000,00 300,00 1.000,00 100,00 100,00 4.500,00 54.000,00 

Total VA J ( A x D)  4.950,00 495,00 1.650,00 165,00 165,00 7.425,00 89.100,00 

Custos 
Operacionais K( (F+G+H)x(%K)) 4,98% 2.511,84 312,61 1.127,48 179,42 200,78 4.332,13 51.985,52 

ISSQN L (BC ISS) 5,00% 3.205,29 388,68 1.390,40 213,01 236,71 5.434,09 65.209,02 

          

CUSTO TOTAL (F+G+H+I+J+K+L)  64.105,77 7.773,64 27.807,96 4.260,19 4.734,14 108.681,70 1.304.180,46 
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ANEXO IV-Plano de Implementação (Artigo 59, anexo I do Decreto Municipal nº 
1644/09) 

 
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE  

DISPONIBILIZAÇÃO  
ESPAÇO FÍSICO NOS CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHAD OR – CRT  

         
1. DADOS CADASTRAIS 

1.1. Ente Executor      
Órgão CNPJ 

 Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego  76417005/0021-20 
Endereço 

 R: Barão do Rio Branco, 45 – Centro 

  Cidade UF CEP 
(DDD) Telefone 

e Fax Endereço eletrônico 

 Curitiba Pr  80010-180   41- 3221-9950 
 smte@smte.curitiba.pr.gov.
br 

         
1.2. Responsável pelo Órgão       

  Nome do responsável CPF 
 Paulo Afonso Bracarense   

  RG/Órgão Exp. Matrícula Cargo / Função 
     Secretário 

Ato ou Decreto de nomeação / data e-mail 
    

         
1.3. Interveniente (preencher só se houver)     

Órgão CNPJ 
 Município de Curitiba  74617005/0006-90 

  Endereço 
 Av. Cândido de Abreu, 817 – Centro Cívico 

CEP   Cidade / UF (DDD) Telefone/Fax Endereço eletrônico 
 80530-908  Curitiba/Pr  41-3350-8484   
         
1.4. Responsável pelo Interveniente     

  Nome do responsável CPF 
Luciano Ducci   

  RG/Órgão Exp. Matrícula Cargo / Função 
     Prefeito 

Ato ou Decreto de nomeação / data E-mail 
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