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ILUSTRíSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO PREGÃO ELETRÔNICO N0

095/2018 DO MUNiCíPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - ESTADO DO PARANÁ

.-......~~
"~ ....•. ,

--~" -', -'. '----o

PREGÃOE~EtRÔ~~~ON'09,,2018 ~

OBJETO: Contratação CJe.pessoa juricf.ica especializada para prestação de serviços de

'\ limpeza, conservação e as~redial p"àra-é!tender as necessidades das Unid~'d\ da

\ecretaria municipal de saúde, ;;;;Wo,a pe~a0uridica a ser contratada a inteira

r~~ponsabilidade em fornecer todos os m?;te'ríais de ?inpela, materiais domissanitário~

Prod~/OS qUimicos,e.quipamentos(!.!!..e~oteção i';;a;VicJ~ e ?i?eS{>~iOSnecessários, bem \\

como\todo o pessoal especializado para Ocontrole e a execução dos serviços.

\ " " \
\
1 , ~
/ '"

. COSTAOESTESERViÇOSo~LIMPEZAEIRELI~' i",idi" de

"-direito privado, inscrita no CNPJ sob o nO07.192.414/0001-09, com sede na Avenida

Nossa Senhora do Roccio, 1901, CEP: 85.900-180, endereço eletrônico:

"comercial@costaoesteserv.com.br", pelo procurador que ao final assina, vem,

respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, requerer a EDiÇÃO DE

ESCLARECIMENTO VINCULANTE ou impugnar o instrumento convocatório, com fulcro

\
\
\
\
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no item 11 do instrumento convocatório, bem como no art. 41, 99 1° e 2°, da Lei n.o

8.666/93, pelas razões de fato e de direito a seguir descritas.

1. DOS FATOS

O município de Primavera do Leste/PR tornou público o edital de

licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, de número 095/2018,

objetivando a contratação de serviços de limpeza para ambientes de saúde, na forma do
- -- -- - ---------_.-, .Termo-de Réféi'ênciã '(An'exõlraõ edital aenatação.--" -- - ...-- ._..

....~
-~ Entretanto a ora impugnante, prestadora dos serviços a que se pretende

contrà'tàr;ao formúlarsua proposta de preços e analisar detidamente o edital de licitação,~, . - ,
notou algUmaS-irreg..~I~idade~.p~:tuais, a seguir explicitadas. ~

"'-..... '. ",
Todavia, no''E!htender dâ"ora licitante, não se fará necessárioàlterar os~........ ...." "\

\ termos do edital de licitação, atras~do. a contrata,s:ão dos serviços, bastando para,isso

'que a administração publique esclare~ento, d;C'larando expressamente que",os
o ~ '- ,

pÓntos a seguir. debatidCls deverão ser observados sob pena d~\

inabilitação/desClassificação,vi~~Ulàndo as ";;ropost~~""'e documentos dos \\0.,
\ .,- -~ " "

Ijcitari~es'ilsto porque, da forma como estão dispostas as 'cláusulas, 'há,dúvida por parte

dos IiCila.rites,o que é incompatível com a lei. ~ ~' '~~

,- ..,,~ ~

Não obstante, caso entenda a administração que à"interpretação das
-......; ,

cláusulas do edital abaixo sugeridas, não é a adequada, por não ser aquilo que se qÚi~

transmitir ao publicar o ato de convocação, requer seja a presente petição recebida

como IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, a ser processada na forma da lei, sendo ao final

julgada totalmente procedente, com a consequente alteração dos termos do edital e sua

republicação na forma do art. 21, 94° da Lei nO8.666/93.
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É a síntese do essencial.

2. PRELIMINAR

2.1. DA TEMPESTIVIDADE

Conforme o ~2° do art. 41 da Lei 8.666/93, o prazo para impugnar o

instrumento convocatório, para as licitantes, é de até 2 (dois) dias úteis antes da

realização do leilão.

LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. (...)

~ 20 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação

perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia

útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em

concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite,

tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal

comunicação não terá efeito de recurso.

( ...)

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-

á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão

os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em

contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste

artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.
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Ou seja, de acordo com o que dispõe a lei, a empresa tem até o segundo

dia útil antecedente a abertura dos envelopes para apresentar a impugnação.

Não obstante, o edital prevê, em seu item 17.1, o mencionado prazo de

impugnação, informando inclusive qual é a data limite para entrega do documento,
vajamos:

17.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão pública, ou seja, 05 de setembro de 2018, às 09hOOmin
qualquer pessoa, fisica ou jurldica, poderá impugnar o ato convocatório
deste Pregão mediante petição a ser anexada em campo próprio,
exclusivamente, no site www.bllcompras.org.br ou enviar para o email
licita3@pva.mt.gov.br.

A data de abertura está designada para o dia 10/09/2018 (segunda-

feira), o primeiro dia útil anterior à abertura seria a sexta-feira, dia 07/09/2018, entretanto,

este dia é feriado nacional. excluindo-se, portanto, do prazo de contagem de prazo.

Sendo assim, o primeiro dia útil anterior será o dia 06/09/2018, quinta-feira e o segundo

dia útil anterior é o dia 05/09/2017 (quarta-feira). Como a lei prevê o prazo até o segundo

dia útil anterior, o protocolo durante o expediente do dia.23/11/2017 (quinta-feira) deverà

ser considerado tempestivo.

A jurisprudência é pacifica neste sentido:

EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - L1CITAÇAO
- PREGA0 ELETRÓNICO - EDITAL -IMPUGNAÇAO - PRAZO - ATÉ O
SEGUNDO DIA ÚTIL QUE ANTECEDER A ABERTURA DOS
ENVELOPES DE HABILlTAÇAO - ART. 41, 2° DA LEI 8666/93 _
CONTAGEM INíCIO - ART. 110 DA LEI DE L1CITAÇÓES-
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇAO MANUTENÇAO DA
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SENTENÇA MONOCRÁTICA - DECISAO UNÂNIME (TJSE - REEXAME
NECESSÁRIO 0117/2007. Acórdão: 200861. Processo: 2007213125.
ReI.: Des. José Alves Neto - Unânime)

VOTO
( .. )
"Utilizando as regras acima transcritas constato que o prazo para a
impugnação do edital iniciou no dia 05.06.2006 (segunda-feira), data de
abertura do pregão. Excluído o dia de início e retrocedendo dois dias
úteis, chega-se ao dia 01.06.06 (quinta-feira) que, incluido na contagem,
é o dia do vencimento. A impugnação portanto é tempestiva."
É como voto

O Tribunal de Contas da União já se manifestou no mesmo sentido:

Processo: TC-029.377/2006-0. Natureza: Representação. Unidade:
Coordenação Geral de Recursos Logísticos do Ministério da Fazenda
(COGRLlMF). Interessada: Habra Engenharia, Indústria e Comércio
LIda.
DESPACHO
( ...)
5. Verifico, todavia, que a impugnação ocorreu dentro do prazo de
até dois dias úteis antes da data de recebimento das propostas
previsto no art. 12 do Decreto nO3.555/2000.
6. Como estabelecia o edital do procedimento em questão, as
propostas deveriam ser entregues no dia 18/12/2006, segunda-feira.
Pela regra de contagem estabelecida no art~ 110 da Lei nO8.666/93,
e considerando que o prazo em questão é de antecedência, ou seja,
deve ser contado para trás, deve ser excluido o primeiro dia, 18/12,
bem como os dois anteriores, domingo e sábado. Computam-se,
assim, a sexta-feira, 15/12, e a quinta-feira, 14/12, dia em que se
esgotaria o prazo para impugnação. Como o edital foi impugnado
exatamente em 14/12/2006 (fI. 59), não houve intempestividade.
Assinalo que a forma de contagem utilizada coaduna-se com a
orientação dos Acórdãos nOs1.871/2005 e 1.406/2006- TCU-Plenário.
6. Ademais, ainda que fosse intempestiva a impugnação, era
absolutamente necessária alguma manifestação do pregoeiro. (...)
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Gabinete do Presidente, em 05 de janeiro de 2007.54 AROLDO
CEDRAZ na Presidência.

Em razão do princípio da legalidade, expresso no art. 3° da Lei 8.666/93,

requer-se que a impugnação seja recebida e processada caso recebida até o dia

05/09/2018.

3. DO MÉRITO

3.1. DO CABIMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

VINCULANTE OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE IMPUGNAÇÃO

Tal qual narrado na parte dos fatos, no entender da ora licitante, não se

fará necessário alterar os termos do edital de licitação, atrasando a contratação dos

serviços, basta que a administração publique esclarecimento adicional asseverando que

a interpretação da ora requerente está correta e que deverá ser observada pelos

licitantes.

Isso porque, a ora requerente entende que a interpretação por ela

própria dada aos termos do edital está em consonância com as regras já estabelecidas.

Todavia, a cláusula pode gerar dúvidas, de modo que outros licitantes, até mesmo por

má-fé, podem alegar interpretação divergente, podendo tornar a licitação uma "guerra

judicial interminável", já que cada licitante pode compreender os termos do edital de,
forma diferente e buscar a tutela de tal entendimento junto ao Poder Judiciário com fulcro

no principio da vinculação ao instrumento convocatório, pelo qual "a Administração não

pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente

vinculada" (art. 41 da Lei nO8.666/93). Afetando o princípio da segurança juridica.
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Ademais, a ausência de clareza afronta a lei, especificamente o art. 40,
VII da Lei nO8.666/93 e torna nula a disputa, in verbis:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série

anual, o nome da repartiçâo interessada e de seu setor, a modalidade,

o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida

por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e

proposta, bem como para inicio da abertura dos envelopes, e indicará,

obrigatoriamente, o seguinte:

(. ..)

VI - condições para participação na licitação, em conformidade com

os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentacão das propostas;

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros
objetivos;

Para corrigir o vicio, basta a edição de esclarecimento vinculante.

Esta possibilidade - de se prestar esclarecimentos vinculantes para sanar dúvidas e

conferir segurança jurídica - é prática usual em licitações públicos e chancelada tanto

pela doutrina como pela jurisprudência, nesse sentido leciona Marçal Justen Filho:

É prática usual, fomentada pelo próprio art. 40, inc. VIII, que a

Administração forneça esclarecimentos obre as regras editalicias. A

respostas formulada administrativamente apresenta cunho vinculante

para todos os envolvidos, sendo impossivel invocar o principio da

vinculação ao edital para negar eficácia ás respostas apresentada pelo
própria Administração.'

1 JUSTEN FILHO. Marçal. Comentários á Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15" Ed. São Paulo:
Dialética. 2012. p. 661
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Nesse sentido, o Co lendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já definiu

em sede de Recurso Especial:

ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONSULTA. A

resposta de consulta a respeito de cláusula de edital de

concorrência pública é vinculante; desde que a regra assim

explicitada tenha sido comunicada a todos os interessados, ela

adere ao edital. Hipótese em que, havendo dissidio coletivo pendente

de julgamento, a resposta á consulta deu conta a todos os licitantes de

que os reajustes salariais dele decorrentes seriam repassados para o

preço-base; irrelevante o argumento de que o dissídio coletivo

assegurou reajuste salarial não previsto em lei, porque prevalece, no

particular, a decisão do Superior Tribunal do Trabalho, que se presume

conheça e aplique a lei, de que é o intérprete definitivo no seu âmbito de

competência. Recurso especial não conhecido. (REsp 198.665/RJ. Rei.
,

Ministro ARI PARGENDLER. SEGUNDA TURMA. julgado em

23/03/1999, DJ 03/05/1999, p. 137).

Todavia, entendendo a Administração, em discordância com a

Requerente, que não se trata de mera interpretação possível de ser dirimida por meio de

esclarecimento vinculante, mas sim por 'verdadeiro pedido de alteração dos termos do

edital, requer seja recebida a presente postulação como impugnação aos termos

do edital, devendo ser processada e ao final julgada procedente.

Nesse sentido, mais uma vez, o ensinamento do professor Marçal

Justen Filho:
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E se a resposta for incompatível com a disciplina do edital? Afinal, o

próprio art. 21, 94°, da Lei de Licitações determina que qualquer

modificação superveniente acarretará a necessidade de republicação do

ato convocatório e reinício da contagem dos prazos. É evidente que o

disposto no art. 21, 94°, aplica-se tanto às modificações

espontaneamente produzidas pela Administração como àquelas

contempladas em respostas de pedidos de esclarecimento. Logo, se o

pedido de esclarecimento evidenciar à Administração que existiu defeito

no ato de convocatório, a solução reside em invalidar o certame

promover as correções. Não será jurídico que, por meio de resposta a

esclarecimento, pretendam introduzir-se alterações vedadas

legislativamente. A força vinculante da resposta ao pedido de

esclarecimento envolve as hipóteses de interpretação do edital. Ou seja,

aplica-se quando há diversas interpretações possiveis em face do ato

convocatório. Se a Administração escolha uma ou algumas dessas

interpretações possiveis e exclui outras (ou todas as outras), haverá a

vinculação. Isso não abrange, no entanto, a inovação no edital.2

Portanto, caso a administração concorde com a ora requerente, de que

se trata de mera interpretação e não inovação, requer seja editado esclarecimento

vinculante sobre o tema. Todavia, entendendo de modo contrário, ou seja, de que se

trata de inovação (não interpretação) aos originários termos do edital, requer seja

recebida e processada a presente petição como impugnação para, mediante

decisão fundamentada, ser ao final julgada totalmente procedente e republícado o

aviso de licitação na forma do art. 21, S4° da Lei nO8.666/93, para ampla publicidade

das alterações.

, Ibidem, apud.
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3.2. DAS INCONFORMIDADES DO EDITAL FRENTE À IN OS/2017

Ensina o prof. Marçal Justen Filho:

O ato convocatório deve dispor de modo completo e exaustivo as

condições de participação em sentido amplo, o que envolve os

requisitos de habilitação e as condições de participação em sentido

restrito.

( ...)

Em todas as hipóteses. o edital deve contemplar. de modo

indubitável. as exigências de participacão. Não é admissível a

adoção de cláusulas genéricas, ainda que reproduzindo texto

expresso legislativo. A administração tem o dever de explicitar, de

modo exato, os documentos que pretende ver exibidos. 3

Há certa dúvida na forma da redação do item 3.1. do Termo de

Referência, vejamos:

, JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15. ed. São Paulo: Dialética.
2012.
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Item Produto
Qualltldade.

',..112 mesesl;, Un R$
Unlt.

R$Total

Pregão Eletrônico n. 09512018 - Processo n. 118312018

R$ 11 •.• 26,80

R$ 54.331,io

28

R$ 50.522,7'

_, il$ 87,690,24

O.6f

'. '

.0,84

1.03M2

M2

49,051,20

44619.SERVICO DE lIMPE2A PREDIAL (SEC SAUDEI
AREA A SER LIMPA qlARIAMENTE 185,80.' DIAS 22
TOTAL A SER LIMPO MENSALMENTE ,4.087.60
TOTAL REFERENTE A 12 MESES 49:051.20

49129.5ERVICO DE L1M~EZA,PREDiAL (CAPS)" ,_ .

AREA A 5ER lIMPAO!AíllAM'ENH 69~;OO' ,?'~Ú;,.,,' -'dó" M2 '0,48

~~~~~ ~~~~:N~~;~2~~~::ll~i.~:~~o1:,~~4;~0;,:.:~?~,: :," " ,I'

49130.SERVICO',DE- 'lIM~E2A PREDIAL (CEMOC)
AREA A SER UMPÃ:"OIARIÁMENTe,.691,92 DIAS 22 ._e"_.'-- ,~- L'" ,""

TOTAL A SER liMPO- 'MENSALMENTE '1S.22IT4--~' •..• ,. .'"

TOTAL REFERENtE'A 12 MESES' '182:666,8á ., 18i',1l66:88
49111,SERVICODE L1MPE2A PREDIAL '(CENTRO,DE, , .'

ATENDIMENTO PSICOSOC1All. ,:,.' ".,',,'?.,:, • -, '':-'.',:. ': "
"REA ASERUMPA DIARIÂMENTE,24S,oO"OIA!f22::" "64.680,00. M2,

2

3

,4
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TOTAL A SER LIMPO MENSALMENTE S.390.ob
TOTAL REFERENTEA 12 MESES 64.680,00
49107.SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CED)
AR(A A SER LIMPA DIARIAMENTE 325,60 DIAS 22
TOTAL A SER LIMPO MENSALMENTE 7.163.20'

.S TOTAL REFERENTE A 12 MESES 85,958.40 ~ 85.958,40 M2 O,8S R$ 73.0G4,6~
49102.SERVICO OE LIMPEZA PREDIAL (CEREST)
AREA A SER liMPA DIARIAMENTE 211 00 OIAS 22
TOTAL A SER "uMPO MENSALMENTE -4 642 00

6 TOTAL REFERENTE A 12 MESES 5S 704 00 55.704,00 M2 1,03 R$ 57.375.11
49101.SERVICO OE LIMPEZA PREDIAL (CREAS)
AREA A SER LIMPA DIARIAMENTE 176,40 DIAS 22 , ..
Tal AL A SER. LIMPO ~MENSALMENTE 3.880,80 ,

,
7 TOTAL REFERENTEA 12 MESES 46.569,60 .. , ~ j "'- 46.569,60 M2 "'1,03 R$ 47.966,69

49108-5ERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (CTA)
AREA A SER LIMPA OIARIAMENTE 123,20 DIAS 22
TOTAL A SER LIMPO MENSALMENTE 2.710,40

8 TOTAL REFERENTEA 12 MESES 32.S24,80 32.524,80 M2 1,03 R$ 33.500,54
49118.5£ RVICO DE LIMPEZA PREDIAL (ES' 11)
AREA A SER UMPA DIARIAMENTE 382.19 DIAS 22 . •
TOTAL A SER LIMPO MENSALMENTE 8.408.18 .

9 TOTAL REFERENTE A 12 MESES 100 89816 100.8'98,16 M2 0.80 RS 80.718,53
49119-SERV1CO DE LIMPEZA PREDIAL (Es' 111)
AREA A SER LIMPA DIARIAMENTE 483,58 DIAS 22

TOTAL A SER LIMPO MENSALMENTE 10:638,76
10 TOTAL REFERENTEA 12 MESEs 127.665,12 127.665,12 M2 0,49 R$ 62.555.91

49120-5E RVICO DE LIMPEZA PREDIAL (ESF IV)
AREA A SER LIMPA DIARIAMENTE 140,60 DIAS 22
TOTAL A SER LIMPO MENSALMENTE 3.093,20

11 TOTAL REFERENTE A 12 MESES 31.118,40 37.118,40 M2 1.03 RS 38.231,95
49121.SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EsF IV)
AREA A SER LIMPA DIARIAMENTE 242,20 OIAS 22

TOTAL A SER LIMPO MENSALMENTE 5.328,40
12 TOTAL REFERENTEA 12 MESES 63.940,80 63.940,80 M2 0,98 R$ 62.661,98

49126.SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (ESF IX)
AREA A SER LIMPA DIARIAMENTE -3S8,14 :DIAS 22

TOTAL A SER LIMPO .MENSALMENTE 1.819.08 .-
13 TOTAL REFERENTE A 12 MESES 94.548,96 ••••'94,548.96 M2 0,66 RS62.'02,31

49122.SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (EsF V)
AREA A SER LIMPA DIARIAMENTE 489,00 DIAS ,2~
TOTAL A SER LIMPO MENSALMENTE 10.758.00

14 TOTAL REFERENTE A 12 MESES 12909600 129.096,00 M2 0,49 RS63.257,04
491l3-SERVICO OE LIMPEZA PREDIAL (ES' VI)
ARfA A SER LIMPA DIARIAMENTE 417,00 DIAS 22

TOTAL A SER LIMPO MENSAMENTE 9.174,00 TO-
1S TAL REFERENTE A 12 MESES 110.08a,00 110.088,00 M2 0,58 R$ 63.851.0"

49124-SERV1CO DE LIMPEZA PREDIAL (E5F VII)
ARfA A SER LIMPA DIARIAMENTE 575,39 DIAS 22
TOTAL A SER LIMPO MENSAMENTE 12.658,58

16 TOTAL REFERENTE A 12 MESES 151.902,96 151.902,96 M2 0,60 R$ 91.141,78
4912S-SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL IESF VIII)

AREA A SER LIMPA DIARIAMENTE 340,85 DIAS 22
ITOTAL A SER L1MPO-ME~SAMÉNTE "7.49S;70! ~b.~ I tI' ..

.-.17 TAL REFERENTE A 12 MESES' 89.984,40 89.984,40 M2 .' 0.68 RS61.189.39
49127-SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL (ES' X)

18 AREA A SER liMPA DIARIAMENTE 500,40 DIAS 22 132,105,60 M2 0,48 R$ 63.410,69

Preoão Etetrónico n' 09512018 - Processo ~ 118J12018
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A dúvida é: o que é área interna, área externa, fachada, vidros, área

hospitalar?

A IN OS/2017 determina que as áreas devem ser claramente definidas.

para que o Licitante possa fazer os cálculos de sua proposta. Além da Instrução

Normativa, a Lei 8.666/93, conforme acima mencionado, também ordena que o edital

deve ser claro e objetivo, sendo que este não é.

Ademais, o presente Edital diz que a contratação será por metro

quadrado, conforme orientação também da Instrução Normativa nO5, no entanto, aquele

não traz a produtividade que deve ser usada, restando impossibilitada a

Licitante/Requerente de efetuar sua planilha de custos.

o edital faz lei entre as partes, como já vimos anteriormente. Assim, a

utilização das normas presentes na IN OS/2017 se faz obrigatória, conforme item 20.1 do

Edital, ao qual as partes estão vinculadas, vejamos:

20.1 A licitante devera obedecer a IN SEGES/MPDG n. 5. de 2017. tanto na apresentação
de suas propostas. como na apresenta'ção da qualificação técnica. obedecendo aos se-
guintes requisitos:

~. .
Ou seja, o presente ato convocatório está em completo desacordo com

as normas da IN OS/2017, devendo fazer constar informações específicas e claras, sob

os seguintes pontos, que estão ausentes no Termo de Referência (anexo 1 do edital),

sob pena de suspensão da Licitação até que sejam corrigidas as irregularidades a seguir

citadas:

• Qual o horário de atendimento de cada unidade?

• Quais os locais considerados áreas criticas? E qual o grau de

insalubridade para estas áreas?
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• Ou deverá ser cotada a insalubridade para todos os 33 itens que

compõem a proposta? Sendo afirmativa a resposta, qual o grau

do risco?

• O item 25 do Termo de Referência - lavanderia hospitalar - traz

a área total a ser limpa (144,90m2
) pelo período de 30 dias.

Pergunta-se: qual o horário de trabalho da lavanderia hospitalar?

• O item 5.7 do TR dispõem que serão necessárías no mínimo 04

pessoas para a execução e operação da lavanderia na unidade

hospitalar, ocorre que o valor do m2 não comporta a contratação

de 04 pessoas, de forma a ser a proposta exequivel. Logo, como

deverá proceder a Licitante?

• Nos serviços de lavanderia, qual o volume de roupas? O edital,

em seu anexo I não traz esta informação essencial.

• O que são e qual a metragem das áreas internas e externas? O

edital traz a área de cada local, entretanto, não especifica o que

é área interna e externa, por exemplo, o que torna o cálculo de

custos da proposta da Licitante impossível de ser feito.

Do Termo de Referência (anexo XI) do presente edital, é possivel

perceber quão elevada será a responsabilidade do Iicítante, já que os produtos de

limpeza e todos os insumos (qualidade e quantidade) e o estabelecimento de rotinas e

manuais de segurança do trabalho (PPRA) serão de sua responsabilidade, ou seja, não

se trata de mera locação de mão-de-obra, mas sim, de verdadeira prestação de

serviços de limpeza em ambientes de saúde. Nesse sentido, díspõe o item 2.1 do

anexo XI - Termo de Referência do edital:

Anexo XI - Termo de Referência
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42.1 O Serviço de Limpeza - Higienização constitui para um serviço de

Saúde, atividade meio, ensejando esforços redobrados para a sua

realização em detrimento da atividade fim, a sua contratação visa à

captação .des~iYiç9s~speciélHzadõs~ ILJntoà empresa do ramo,

qualificada tecnicamente para. tal necessidade (para quem as atividades

constituem-se em atividade fim), com isso, pretende-se maior

produtividade e eficiência na execução dos serviços ora pleiteados com

qualidade, em quantidades adequadas, no tempo correto, contribuindo

com isto para a garantia do acesso e assistência ao

paciente/c1iente/u suá rio.

Assim, não resta dúvida de que, o simples esclarecimento destes

pontos, adequando o Termo de Referência à IN OS/2017, exarando a Comissão

Licitante Esclarecimento Vinculante já é o suficiente, sem a necessidade de

republicação do edital ou alteração.

Na visão da ora Requerente não se trata de alteração dos termos do

edital, mas apenas de definir e especificar o que já está descrito, portanto, mero

esclarecimento vinculante bastará, de modo que nenhum licitante poderá apresentar

cálculos sobre áreas diferentes alegando que está amparado nas cláusulas do edital.

Todavia, caso não seja esse o entendimento, entendendo a

administração que se trata de "alteração do edital de licitação", requer seja a presente

petição recebida como impugnação, de modo a ser julgada totalmente procedente para

o fim de se alterar as cláusulas do edital de licitação. Caso indeferida serão provocados

os órgãos de controle externo para compelir a administração que promova" às alterações

e adeque os termos do edital à lei.
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Outrossim, salienta-se que no presente caso deve ser analisado à luz do

princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CRFB/88).

Ora, constituindo-se o serviço de limpeza dos ambientes de saúde

essencial para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana e de

diversos outros principios fundamentais indisponiveis é de rigor que todas as

cautelas postas à disposição pelo legislador sejam observadas. Nas palavras de

Sua Excelência o ministro Francisco Falcão, deve se buscar "resguardar a

Administração de aventureiros ou de licitantes de competência estrutural,

administrativa e organizacional duvidosa" (REsp 144.750/SP).

Nesse mesmo sentido leciona o professor Marçal Justen Filho:

Anote-se que o ato convocatório deve descrever o objeto de modo

sumário e preciso. A sumariedade não significa que possam ser omitida

do edital (no seu corpo e nos anexos) as informações detalhadas e

minuciosas relativamente á futura contratação, de modo que o particular

tenha condições de identificar o seu interesse em participar do certame

e, mais ainda, elaborar a proposta de acordo com as exigências da

Administração.4

O Tribunal de Contas da União já decidiu que o instrumento

convocatório não pode ter espaço para subjetivismos malferindo o princípio da isonomia,

mas sim deve determinar todos os custos unitários, detalhadamente:

, MARÇAL. Justen Filho. Comentários à lei de licilações e co/1/ralas administrativos. 15. ed. São Paulo: Dialética.
2012.p.611.
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(...) a administração deve fornecer, via edital, todos os elementos e

informações necessárias ao certame para que os licitantes possam

confeccionar suas propostas de forma mais realista possível. Nestes

termos, tem-se que o edital ora em exame não foi claro e objetivo

em exigir a discriminação de todos os custos unitários pertinentes,

bem como o BOI, fato que requer determinação à entidade, com

vistas a evitar falhas semelhantes nos próximos procedil!lentos

liçitatórios (Acórdão na62/2007, Plenário, reI. Min. Marcos Bemquerer
Costa).5

A súmula e o precedente do Ministro Marcos Bemquerer Costa no

julgamento do Acórdão 62/2007, bem como os ensinamos do professor Marçal Justen

Filho, explicitam uma necessidade patente dos licitantes, que é a de ter acesso a todos

os detalhes do objeto licitado, todos os itens de custo, a fim de formular o seu

preço de forma completa e sem lacunas de forma que não sofra riscos de sofrer

concorrência desleal em face de propostas mal formuladas.

Um edital que não demonstra com exatidão quais são os custos do

serviço licitado, gerando distorções entre as propostas de preços apresentadas, viola os

princípios da publicidade e igualdade entre os licitantes, gerando insegurança jurídíca na

competição. As regras subjetivas, como poder cotar insalubridade ou não, transformam

o certame em verdadeira guerra de recursos administrativos e demandas judiciais,

tornando o processo licitatório interminável.

Portanto, é temerária a abertura licitação sem que sejam

minuciosamente explicitados todos os itens de custo que compõem o objeto da

, Ibidem. p. 612.
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licitação, notadamente o adicional de insalubridade em grau máximo para limpeza

de sanitários, coleta de lixo e limpeza de ambientes de saúde.

Nota-se que o Administrador teve grande preocupação com a

contratação de propostas de preços inexequiveis, como demonstra o instrumento

convocatório.

Entretanto, frise-se, que sem normas expressas quanto aos custos

na formulação de preços não há como se aferir, de modo objetivo, a exequibilidade

de preços por nenhum dos critérios estatuidos no edital.

Por oportuno, cito interessante passagem sobre o tema da doutrina do

professor Marçal Justen Filho:

Assim, a Administração tem liberdade para escolher as condições sobre

o contrato futuro. Porém, deverá valer-se dessa liberdade com

antecedência indicando exaustivamente suas escolhas. Tais

escolhas serão consignadas no ato convocatório da licitação, que

passará a reger a conduta futura do administrador. Além da lei, o

instrumento convocatório da licitação determina as condições a serem

observadas pelos envolvidos na licitação. A vinculação ao instrumento

convocatório complementa a vinculação à lei6.

Vale frisar que apenas pode ser exigido dos licitantes o que foi objetiva

e exaustivamente predisposto no edital de licitação, não basta exigir que as proponentes

6 JUSTEN FILHO, Marça!. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 9. ed. São Paulo: Dialética,
2002
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declarem em sua proposta "Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os

custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto da licitação, tais como,

materiais, equipamentos, pessoal (mão de obra), encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, administração, lucro e qualquer outra despesa incidentes ou que venha

a incidir, sobre o objeto do referido no convite." como fez o modelo de proposta de preços

do instrumento convocatório.

Para vincular os proponentes é necessário que os critérios sejam

cabais e isentos de dúvidas, menções genéricas não bastam, ou seja, o

instrumento convocatório deve ter todos os custos minuciosamente detalhados,

no que se refere a legislação do trabalho que é a mesma para todos os licitantes.

Portanto, pode-se afirmar que "em todas as hipóteses, o edital deve

contemplar, de modo indubitável, as exigências de participação. Não é admissivel a

adoção de cláusulas genéricas, ainda que reproduzindo texto expresso legislativo.

A administração tem o dever de explicitar, de modo exato, os documentos que pretende

ver exibidos7."

Ou seja, como o critério de julgamento é objetivo, ele apenas pode

pautar-se nos critérios objetivamente definidos no instrumento convocatórios, regras

genéricas de "respeitar a lei" ou "observar todos os custos diretos e indiretos", não cabem

e acabam tornando inócua a disposição do edital de licitação. Nesse sentido:

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em

consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os

7 JUSTEN FILHO. Marça!. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15. ed. São Paulo: Dialética,
2012.
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quais não devem contrariar as normas e principios estabelecidos por

esta Lei.

S 10 É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso,

secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir

o principio da igualdade entre os licitantes,

(" ,)

Art,45, O julgamento das propostas será objetivo', devendo a Comissão

de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade

com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no

ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele

referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos

órgãos de controle,

A jurisprudência é unissona:

O principio da vinculação ao edital presente no procedimento licitatório

obriga os licitantes, como também a administração, ao julgamento das

propostas pautadas exclusivamente nos critérios objetivos

definidos no edital, com a devida observância ao tratamento isonômico

entre os licitantes (TJSC - ACMS n, , de Blumenau, ReI. Des, Luiz Cézar'

Medeiros, julgada em 24/04/2007),
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Portanto, é fundamental que este vício seja corrigido com edição de

Esclarecimentos Vinculantes ou com a republicação do edital a fim de que todos os

licitantes possam tomar conhecimento da alteração que impacta diretamente na

formulação da proposta de preços.

Lei 8.666/93

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências,

das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados

no local da repartição interessada, deverão ser publicados com

antecedência, no mínimo, por uma vez:

( ...)

S 4° Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente

estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não

afetar a formulação das propostas.

Portanto, imperioso o recebimento deste.

4 DO PEDIDO:

Ante os fundamentos expostos, requer a Vossa Senhoria:
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a) Que a presente petição seja recebida e processada na forma da lei

(art. 41,91° da Lei nO8.666/93);

b) Que, no mérito, sejam prestados esclarecimentos vinculantes,

conforme fundamentação e argumentação exarada anteriormente;

c) Não sendo editado esclarecimento na forma do item anterior,

subsidiariamente, requer seja recebida a presente petição como

impugnação e processada na forma da lei, sendo motivadamente

apreciada e, ao final, julgada totalmente procedente para o fim de que

haja a republicação do instrumento convocatório na forma do art. 21, 94°

da Lei nO8.666/93 com a correção do edital de licitação na forma do

tópico apontado;

Termos em que pede deferimento.

Toledo, 05 de setembro de 2018.
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PROCU RAÇÃO:

Apur~.illla • PR ' 43.303 IlS6S
ap •.•ca',;"'_hl'kn\la".'sl"\e''''~O! ••11,
Itaipulllndi •• PR • .6~. 355' 1,,5)
11"'Plllandl ••'ê'CO$:il~sti.!SN~ .(or:I,or
S'III. thlrllil • PR . .65. 3268 2172

i?l)dOVI<l Celso Garr.l11 Cid. 483
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UNIDADE. TOl.EOO • PR
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Pelo presente instrumento particular de procuração, a empresa COSTA OESTESERViÇOS DE L1MPEZA.EIRELI, inscrita no CNPJ
sob n. 07.19Z.414/0001/09, com sede na Rua Nossa Senhora do Rocio, 1901, Centro, Cidade e Comarca de Toledo/Paran.,
CEP 85.900-180, representada neste alO por sua sócia gerente, a Sra. CLACI ESCHER, brasileira, divorciada, nascida em
04/08/1952, inscrita no RG nO 5.022.420-1 SSP/PR e no CPFn. 017.449,229-42, OUTORGA PODERES PARA SEUSBASTANTES
PROCURADORES: RAfAEL BDGO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PR nO 40.910, CPF nO 034.519.219.53 e RG
nO5.850.499-5 SSP/PR, ISRAEL BOGO, brasileiro, solleiro, advogado, inscrito na OAB/PR nO40.917, CPF nO030.848.859.82 e
RG n. 5.537.099.9 SSP/PR, DANIEL BOGO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito ha OAB/PR nO 74.229, CPF n' 073.060.759-
06 e RG n' 8.871.774-0 SSP/PR, VANDERLEI TOMAS, brasileiro, inscrito no CPF n. 574.828.109-00 e RG n'. 4.156.442-3
SSP/PR, ALINE GRACIELA CAPPELLI, brasileira, inscrita no CPF n. 035.920.099-33 e RG nO 8.295.987-4 SSP/PR, ANA ALICE
RODRIGUES MOREIRA, brasileira, inscrita no CPF n. 020.815.211-30 e RG nO. 1.875.247-5 SSP/MT, DIOGO FELIPE ESCHER,
brasileiro. casado, inscrito no CPF nO048.614.289-20 e RG n' 9.092.175.2 SSP/PR, GERSON FERNANDO CORREA, brasileiro,
inscrito no CPF n. 068.405.459-85 e RG n•. 9.122.903-0 SSP/PR, ANDRÉ LUIZ STAFFEN, brasileiro, inscrito no CPF n.
040.955.379-93 e RG n'. 7.349.338-2 SSP/PR, CIRO LEONARDO STADLER NERONI, brasileiro, inscrito no CPF nO037.977.079.
24 e RG n'. 7.559.317-5 5SP/PR, ERONDY RISTOW, brasileiro, casado, inscrito no CPF n. 428.751.299-53 e RG n•.
1.444.719/PR - SSP/PR, CARLOS MENDES DA SilVA, brasileiro, inscrito no RG sob n.• 2.592.557-9 SESP/MT, CPF:
703.551.559-91, DANIElE DO AMARAL brasileira, inscrita no CPFn. 075.348.199-80 e RG n'. 9.088.053-5, FAGNER RODRIGO
DE TOlEDO ZANOTTO, brasileiro, inscrito no CPF n' 047.702.329-00 e RG n•. 7.752.913-5 SSP/PR, FRANCIEllE FORMAGIO,
brasileira, inscrito no CPF n' 049.245.579-35 e RG nO. 8.889.855.4 SSP/PR, IVANILO TOMAS, RG: 5.355.422-9 SSP PRoCPF:
717.990.799-53, RONALDO CESAR DE ABREU, brasileiro, inscrito no RG sob n. 5.598.482-2 5SP/PR, CPF: 931.840.939-72,
LUCAS HENRiqUE RODRIGUES DIAS, brasileiro, inscrito no CPF 091.840.819-95 e RG nO. 9458833-2 55P/PR, lAUDICÉIA DA
SILVA GONCALVES, brasileira, inscrito no CPF n' 072.013.859-80 e RG nO. 1.058.0172-5 55P/PR, SABRINA SUELEN SANTANA,
brasileira, inscrita no RG sob n.l0.551.853-5 SSP/PR, CPF:057.995.739-10, VIVIANE PATRICtA KOTHE, brasileira, inscrito no
CPFn. 059.398.939-29 e RG nO. 8.588.585-1 sSP/PR, AOIMAR LUZ FORTUNATO, brasileiro, inscrito no CPFn' 044.599.209-75
e RG n'. 7.370.759-2 SSP/PR, RAfAELA FERNANDA FREIRESESSENTA,brasileira, inscrita no CPF nO 054.190.799-92 e RG nO.
8.590.345-8 sSP/PR, aos quais confere poderes amplos, gerais e ilimitados para a finalidade de, INDIVIDUAlMENTE:
particIpar de licitações, retirar e/ou Impugnar editais de licitações, fazer vistorias ou visitas, apresentar documentaçâo e
propostas, assinar declarações exigidas. nas licitações, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da
documentação/propostas, assinar atas. registrar ocorrêncIas, interpor recursos, renunciar direito de recursos, formular
verbalmente lances e novas propostas de preços, manifestar Imediata e motivadamente a intenção de recurso ou renunciar
esse direito, assinar atas, inclusive a com valor final dos lances e praticar/assinar/decidir sobre todos os demais atos do
certame, bem como representar a outorgante perante os 6rg~os da administração pública direta e indireta, seja na esfel a
federal, estadual ou municipal, empresas públicas, autarquias, sociedades de economia mista, Poder Judiciário, Poder
Executivo, Poder Legislativo, Ministérios Públicos dos estados e da união, assim como perante todos os demais clientes ou
potenciais clientes da outorgante e, ainda. perante Sindicatos Laborais e Patronais, Conselhos Regionais de Classe (CRA.
CREA, CRN, CRQ podendo requerer inscrição, registro de atestado, acervo técnico, e o que mais for ne~essárlol, Ministério
do Trabalho e Emprego - MTE, requerer CND'S em geral ,,,0 çb?\f~i

(, \>-Ci \0\0 {{\e ôe.
Procuração com validade de doze (121 meses contados da data de sua ass,natura ,.."\ \ e(l\l3\ o.\le ~e\e9"

"\~ (aS.gi(la ~eI~
1'-0 O I' 0(1 0~ .

Toled 18 de janeiro de 2018. \\(,0 o{{\ o~ ç,!--.~
.' \0(1 (0 v eôe /

'ú"ll>\. ~lJo(l\e ,eôo ~\'ll, / e""o.
~'"~~(, \e~e~ '" 1~' t.>",,'o "ef""e" :> a9 ~ ,"-'I" " _". cf"'r' ó~ (>o'l\V ~.\"" "Çlc\S ~-(.~e.-.l

O ~ '\ \ \fl'a""~~ \e.(\' ~~ t~(
Y'"&-,"~ ~o "fl f)'ô'lt; é!.Iee("" s'(..\~ (f'c.f'
~ ..•..~o\e' ~o(fJ óeS,t'o~e(\\: )~(3
? q.~ ,,\,1-' (,,\0 e .•..o~~c;.o~..,(.(e..p.v'"
~\~ ~~~.e,l.<l",.",11' S,I"
"2.:J> """ ,.... ". C.00 ,13

Y'" ••• '1'> ~ ",,, I'. , c.'
0c-\8. '0 \/..) leI" f\(V

UNlll,.tillÃ . PR eSCRITóRIOS
',I 30' Cuu,bi • 1-{1• 6~. 3ó23 3808

, •.•,aoa\,<'tOSlil!ll!!o.lf5"'" com b'
Rua Racha Pornbo, 889
Juvt'vé. CEP 80530 290

(Iaci Escher

SócIa/gerente

'., .lOf.~ C.:.lleg;;ri. 1705
•,>t";l~':. CEP B58Bt. 000

MATRIZ. MEDIANEIRA. PR

mailto:sac@costaoesteserv.com.br


DÉCIMA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
COSTA OESTE SERViÇOS DEUMPEZA - EIRELl
CNPJ N. 07.192.414/0001-09! NIR:E n. 41600111567

1/4

CLACI ESCHER, brasileira,divorciada,do comércio,portadorndo RG n. 5.022.420-I/SSp.PR e do CPF
nO017.449.229.42. residente e domiciliadaà Avenida José CaJlegari, 1705,Bairro Centro. na cidade de
Medianeira,ESlJIdodo Parnnã,CEP 85884'()00, titular da Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada COSTA OESTE SERViÇOS DE LIMPEZA - ElRELI, com sede e foro na Avenida
Jos~ CallegaM,1705,Centro, na cidade de Medianeira, Estado do raranà, CEP 85884-000, com seu
arquivamento na Junta Comercial do Paraná sob n. 41600111567, em 20/03/2014, último
arquivamento sob n. 20165649402, em 11/08/2016 e CNPJ n°. 07.192.414/000J-09; RESOLVE,
por este Instrumemo Panicular de Alteração, alterar c consolidar seu Ato Constitutivo e
Alterações. de acordo com a Lei n. 10406, de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei
n. 6404, de 15 de Dezembro de 1976:
CLÁUSULA PRIMEIRA - EXTINCÃO DE FILIAL: Fica extinta a filial 06 que situava-se na
Rua Nossa Senhora do .Rnclo, 1901, Centro, em Toledo-Paraná, CEP 85900.180 (sede
operacional), registrada sob NlRE 41901443704, CNPJ nO07.192.414/0006-13.
CLÁUSULA SEGUNDA - ALTERACÃO DE DADOS DE FILIAL:
A filial n. 03, passa a ter sua sede na.Rua Américo LUDardelll, 36, Bairro Barra Funda, em
Apuearana - PR, CEP86800.540, e a atividade passa a ser: Prestação de serviços de limpeza e
conservação em imóveis comerciais, resideDeials, Industriais, condom!nios e entidades;
Serviços de recrutamento, agenciamento e locação de mão de obra: PrestaçAo de serviços de
capioa maDual e m"""nizada, varriçAo, JardiDagem e limpeza em geral de ruas e logradouros
públicos, poda de árvores, moootençAode meio fio e canteiros, coleta, transporte e destinaçAo finol
de resfduos urbaoos. comer<:inise residenciais.
CLÁUSULA TERCEIRA - NOVOS DADOS DA TITULAR:
A titular CLACI ESCHER passou a residir na Avenida João XXIII, 2749, Centro, em
Medianeira. PoraDá, CEP 85884-000. ~
CLÁUSULA QUARTA - NOVO ENDERECQ DA SEPE - MATRIZ:
A sede (matriz) da empresa passa a ser na Rua Nossa Senhora do Rocio, 1901, Centro, em
Toledo.Paraná, CEP 85900-180.
CLÁUSULA QUINTA. NOVO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, para o exerclcio e o cumprimento dos \}
direitos e obrigações resultantes deste documento.
Diante das alterações consolida-se o Ato Constitutivo e Alterações com a seguinte redação.

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO
COSTA OESTE SERVIÇOS DE LiMPEZA - EIRELl
CNPJ n°. 07.192.414/0001-09/ NIRE n. 41600111567

CLACI ESCHER, brasileira,divorciada,do comércio,panadora do RG n. 5.022.420-I/SSP.PR e do CPF
nO017.449.229-42.residente e domiciliada à Avenida João xxm. 2749, Centro, em Medianeira _
Paraná, CE? 85884-000, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada COSTA
OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA. ElRELI, com sede e foro na Rua Nossa Senhora do
Rocio, 1901, Centro, em Toledo-ParaDá, CEP 85900.180. com seu arquivamento na Junta
Comercial do Paraná sob n. 41600i I J567, em 20/0312014, último arquivamento sob n.
20165649402. em 11/08/2016 e CNPJ nO.07.192.414/0001-09; RESOLVE, por cstc Instrumcnto
Particular de Alteraçilo consolidar seu Ato Constitutivo e Alterações. de acordo com a Lei n.
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10406, de 10 de janeiro de 2002 c subsidiariamente pela Lei n. 6404, de 15 de Dezembro de
1976:
Cléasula I': A empresa gira sob o nome empresarial de COSTA OESTE SERVIÇOS DE
LIMPEZA - ElRELI e tem sede e domicílio na Ruo Nossa Senhora do Rocio, 1901, Centro,
em Toledo-Parané, CEP 85900-180.
Parégrafo Primeiro: A empresa possui a /ilial n. 01, na Rodovia Celso Garcia Cid, 483, Jardim
Sabam, em Londrina-Parané. CEP 86066-230, exerce a atividade de: Prestação de serviços de
limpe7.a e conservação em imóveis comerciais, residenciais, industriais. condomínios e entidades;
Serviços de reerulamento, agenciamento e locação de mão de obra e iniciou suas atividades no
dia 01/07/2016. NIRE 41901442376, em 08/0712016, CNP! n. 07.192.414/0002-90.
Parágrafo Segundo: A empresa possui a 'filial n. 02, na Rua Argentina, 590. Centro, em Santa
Helena-Paraná, CEP 85R92-000, exerce a aiividade de: Prestação de serviços de limpeza e
conservação em imóveis comerciais, residenciais, industriais, condomínios e entidades; Serviços
de recrutamento, agenciamento e locação de mão de obra e iniciou suas atividades no dia
01108/2016, NIRE 4190443666, em 11/0812016, CNPJ n. 07.192.414/0003-70.
Parágrafo Terceiro: A empresa possui a filialn. 03, na Rua Américo Lunardelli, 36, Bairro Barra
Funda em Apucarana • PR, CEP 86800-540, exerce ,a atividade de: Prestação de serviços de
limpeza e conservação em imóveis comerciais, residenciais, industriais, condomínios e entidades;
Serviços de recrutamento. agenciamento e locação de mão de obra; Prestação de serviços de capina
manual e mecanizada, varrição, jardinagem e limpeza em geral de ruas e logradouros públicos, poda de
árvores, manutenção de meiá fio e canteiros. Coleta, transpone e destinaçãofin.1 de resrduos urbanos,
comerciais c residenciais c iniciou suas atividades no dia 01/08/2016, NlRE 41901443674, em
IIIOR/2016, CNPJ n. 07.192.414/0004-5J.
Parágrafo Ouarto: A empresa possui a filial n. 04, na Avenida das Torres, 720" Jardim Malhes,
em ltaipulândia-Paraná, CEP 85880-000, exerce a atividade de: Prestação de serviços de limpeza
e conservação em imóveis comerciais~ residenciaisl industriais, condominios e entidades;
Serviços de recrutamento, agenciamento c locação de mão de obra e iniciou suas atividades n
dia 01/08/2016. NIRE 41901443682, em 11/08/2016, CNP! n. 07.192.414/0005-32.
Parágmfo Ouinto: A empresa possui a filiai n. 05, na Rua Rocha Pombo. 889, Bairro !uvevé, em
Curitiba-Paraná, CEP 80530-290, exerce a atividade de: Prestação de serviços de Iimpe7.8 c'
conservação em imóveis comerciais, residenciais, industriais, eondominios c entidades; Serviços
de recrutamento, agenciamento e locação de mão de obra e iniciou suas atividades no dia
01/08/2016, NIRE 41901443691, em 11/08/2016, CNP! n. 07.192.414/0007-02.
Cláusula 2': O capital é de R$ 1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Reais), dividido em
1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) de quotas, de valor nominal de R$ 1,00(um Real), já
integral izadas, pela sua titular CLAel ESCHER.
Cléusul. 3': O objeto social ~: PrestaçAo de serViços de limpeza, conservaçAo, desinseti7.ação,
desratização, descupinzaç.Qo, rcmoçAo eesgolamento sanitário, blgienizaçAo emimóveis comerciais,
residenciais. indDstriais, condohlfiliôs e entidades, prestDçAo de serviços .de capina manual e
mecanizada, varrlçAo, jardinagem e limpeza "in geral de ruas e logradouros público", poda de
árvores, manuteação de meio' fio e caoteiros, coleta, transporte e destinação fina! de reslduos
urbanos, comerciais, hospitalares e residenciais. Prestaçao de serviços de rotocoplstas, ascensorista,
copeiras, motnristas. porteiros, vigias, telefonistas, telcrnarketing, secretárias, palientelistas, auxiliar
de escritórioj contlnuos, moojtores, cozinbeiros, digitadores, offire-boys. recepcionista,_ .._-----_._---_._._--_._ .._-_._--_.- ...- .•..__ ._ ..._-_ .._- ._-_._ ..__ .._------_. __ ._._--..__ .._-_ .._.---_.~-,--
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recrcacionistas., cozinbeiras, merendeiras c demais sCn'iços de apoio. administrativo c operacional
em geral, serviços de manutençAo predial, hidráulico e elétrica, serviços de pintof, pedreiro,
moreeneiro. eletrlel<tas,rnccJinlco •. serviços de calcetciro. carteiro, auxiliar de serviços gerais.
garagista, encarregado, supervisor, monitoria, tratorista, varredor, coletor, servente, zelador,
serviços de lavanderia, leitura, corte e rellgamento de energia e lIgua; fornecimento e preparo de
alimentos, refelçOes, lanches, preponderantemente para pessoas {!sicas ou jurldica •• públicos uu
privados, tais comu: empresas, restaurantes,- órgAo. públicos; serviços de "BUFFET"; comércio de
bebidas e refrigerautes e sucos e Construção Civil, Serviços de recrutameuto, agenciamento e
locacAo de milo de obra. Serviços de Costura c confecção de uulformes, com vendo, locação e
comodato dos mesmos, Serviços de Traosporte Rodovillrio de Cargas e Passageiros; Almoxorlfe;
Analista de Si~temas; Arquivista; Auxiliar de enfermagem; Bombeiro Hidráulico; Bombeiro Civtl~
Camareiro; Controlador de Acesso; Controlador de Carga e Descarga; Operador de Áudio e Vldeo;
Plseinelro; Engenheiro Ambientai; Engenheiro Civil; Engenheiro Florestal; Garçom; Limpeza em
Portos e Aeroportos; Manobrista; Motorista; MaDuteoção de Cargas em terminais aeroportuários;
Operador de Reprogrofio; Instrutor de Informática; T~nlco em informático; Operodor de
Equipame,ntos; Serviço de controle de vetores; Recepcionista Bilíngue; Recepcionista Executiva;
SecretÁria Executivo; Bihliotecário; Confeiteiro; Açougueiro; Controlodor de Estoelonomento;
Motcrhoy; Leiturista de hidrômetros e contadores de energia elétrica; Serviços de alimentação;
Monitores e programadores de iuformática; Serviços de proteçAo em aeroportos; Tratador de
animais; Aluguel de máquinas e equipamentos; Lelturislo de gás; Auxiliar Rurol; Lavadores;
Lavador de veiculos; Passadeira; Mensageiro; ColocnçAo e amarração de cargas em acronoves.
Cláusulo 4': A Eireli iniciou suas atividades em 27 de Janeiro de 2005 e seu pl'll7.Dde duraçilo é
indctcnninado.E garantido o continuidade da Pessoa Jurfdica diante do impedimento por força @
maior ou impedimento temporllrio ou pennanenle da titular, podendo a empresa ser alterada para
atender uma nova situação.
Cláusula 5': A rcsponsabilidade da tilular é restrila ao valor de suas quotas, respondendo ainda
pela integralização do capital social.
Cláusula 6': A administração da Eireli cabe a titular CLACI ESCHER, com os poderes e
atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial individualmente. vedado, n
entanto. em atividades cstranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio
ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.
Parágrafo Primeiro - faculta-se a administradora, nos limites de seus poderes. constituir
procuradorcs em nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumenlo de mandato. os atos e
operações que pode •.ao praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial. poderá
ser por prazo indelenninado.
Parágrafo Segundo - Podcrilo ser designados administradores não litular, na forma prevista no
ano 1061 da lei 1040612002.
CllIosula 7': A tilular da Eireli declara, sob as penosda lei. que não participo de nenhuma outra
cmpresa dessa modalidadc.
Cláusula 8': Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administradora presl1lrá
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do invent.íri o, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, nu proporção de. suas
quotas. os lucros ou perdas apurados .
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Cláusula' 9': A Eireli poderá"a' qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante deliberação assinada pela titular.
Cláusula lO": A titular poderá fixar urna retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as
disposições regulamentares pertinentes.
Cláusula Jl": Falecendo ou interditado a titular da Eireli. a empresa continuará suas atividades
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesses destes. o
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situaçãó patrimonial da empresa, à
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se
resólvaem relaçãó a su'a titular.
Cláusula 12': A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exereer
a administração da empresa. por lei especial, ou em virtude de condenação criminal. ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede. ainda que temporariamente. o acesso a cargos
públicos;. ou por crinie falimentar, de prevaricação, peitll.ou--subomo, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
Cláusula 13': l'icJl.,jeit.o. o foro da Comarca de Toledo, Estado .do Paraná, para o exerclcio e o
cumprimento dos direitos.e obrigaÇÕC5resultantes deste documento.
E, por estllrassim justo e Contratado, lavra, data e assina' o presente instrumento particular de
Alteraçilo ,de Empresallidividuai de Responsabilidade .Limitada, EIRELl, em urna via,
obrigando- e fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus teImas.

Toledo-Paraná, OI de Novembro de 20J7.~.
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