
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência
Coordenação de Administração de Serviços

PROTOCOLO N.º ___________________ 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ________________________________________________________________________
CONTRATO N.º _________________
PREGÃO PRESENCIAL ( ) ELETRÔNICO ( ) N.º _______ / 20__ - SRP

DOCUMENTOS Folhas

SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO

Descrição:
Encaminhamento para o dirigente do órgão ou unidade, comunicando da necessidade da contratação dos serviços, com descrição clara do objeto.
Indicar qual a participação no referido procedimento licitatório. (ingressante).

JUSTIFICATIVA

A justificativa deve demonstrar a necessidade da contratação, informando a razão pela qual o bem ou serviço é necessário para que o órgão possa 
desempenhar suas atividades, bem como a vantagem de utilização da ata. (este item, poderá ser justificado pela unidade tomadora dos serviços ou 
pelo órgão)

DEMONSTRAÇÃO DAS QUANTIDADES

Definir as quantidades a serem contratadas, através de planilhamento.
A demonstração consiste em tabelar item a item, quantidades, valor unitário, valor mensal, valor total Ex.

POSTO QT. VL. UNIT. VL. MENSAL VL. TOTAL

SERVENTE  - 30H SEMANAIS COM COPA 7 1.886,64 13.206,48 158.477,76

EDITAL - INTEGRAL

Deverá conter cópia do edital e seis anexos do certame.
Quando se tratar de registro de preços, ou licitação executada pela SEAP, o edital estará a disposição no site do CAS/SEAP.

HOMOLOGAÇÃO e PUBLICAÇÃO

Deverá conter cópia da homologação do certame, bem como a publicação da mesma no DIOE.
Quando se tratar de registro de preços, ou licitação executada pela SEAP, o edital estará a disposição no site do CAS/SEAP.

ATA DO REGISTRO DE PREÇOS e PUBLICAÇÃO

Deverá conter cópia da Ata de Registro de Preços do certame, bem como a publicação da mesma
Quando se tratar de registro de preços, ou licitação executada pela SEAP, o edital estará a disposição no site do CAS/SEAP.

PROPOSTA ATUALIZADA DA EMPRESA VENCEDORA

Deverá conter cópia da proposta, aquela que resultou a homologação.

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FORNECEDOR – CRF (GMS)

Decreto 9762/2014.
Súmula: Altera o módulo cadastro unificado de fornecedores do Estado do Paraná para efetivar a gestão de materiais, obras e serviços e estabelece

providências correlatas.
Art. 4º O CFPR será de acesso e consulta prévia obrigatória a todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado para:
I - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos que envolvam o desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros;
Art. 6º Fica instituído o Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), destinado a comprovar a regularidade da situação fiscal e trabalhista de pessoas

físicas, firmas individuais e pessoas jurídicas que forneçam produtos e/ou prestem serviços a órgãos da Administração Direta e Entidades da
Administração Indireta do Estado do Paraná.

§ 1º O CRF será de emissão obrigatória e terá validade para efeito de efetivação de pagamentos das compras de qualquer natureza e/ou
prestações de serviços pelos Grupos (GFS’s) ou Departamentos Financeiros do Estado.

§ 2º O CRF suprirá a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, nas seguintes hipóteses, perante:
I - A Fazenda Pública do Estado do Paraná;
II - As Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa;
III - Seguridade Social (INSS), relativa a Certidão Negativa de Débito/CND;
IV - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), relativa ao Certificado de Regularidade de Situação/CRS;
V - Justiça do Trabalho, relativa a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
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INDICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Descrição:
A  indicação  dos  recursos  orçamentários,  é  uma  peça  fundamental  para  a  realização  do  objeto,  este  documento  é  fornecido  pela  unidade
orçamentária do órgão/unidade. “GOS”
Decreto 10.406/2014, artigo 30. “Caberá aos Grupos Orçamentários Setorial – GOS’s emitir informação sobre a dotação orçamentária existente,
com base no cronograma físico-financeiro integrante da documentação exigida,  sendo que a liberação orçamentária somente dar-se-á após a
homologação da licitação e da autorização pela autoridade competente”.

Obs.: Atentar-se para vigência quanto ultrapassar o exercício orçamentário e financeiro (orçamento do ano).

DECLARAÇÃO ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA E DE REGULARIDADE PEDIDO – DAD

Descrição:
- Lei Complementar 101/00
– Artigo 16 A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
II  -  declaração  do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem  adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  lei  orçamentária  anual  e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que
fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
- Decreto 8622/2013.
I- Declaração de Adequação Orçamentária da Despesa e de Regularidade do Pedido, conforme o modelo constante no Anexo I,
Deverão estar previamente instruídos com, no mínimo, os seguintes documentos  financeiros e orçamentários: MODELO ESPECIFICO DO DECRETO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

Decreto 8622/2013 - Relatório orçamento com as demonstrações de capacidade orçamentária já adequada para a realização da despesa.
II- Quadros de Detalhamento de Despesas – QDD’s;
Obs.: Verificar a data do QDD correspondente ao processo em análise e abatidos os valores de outros processos efetuados anteriormente.

CARTA DE CONCORDÂNCIA DA EMPRESA

Descrição:
Documento fornecido pela empresa contratada. Fundamental para dirimir quaisquer dúvidas sobre as obrigações assumidas entre as partes.
É obrigatório constar na carta as:
Nomenclaturas dos postos, o valor unitário, a quantidade de postos, o valor mensal de cada posto, e valor total a ser contratado. Ex.

POSTO QT. VL. UNIT. VL. MENSAL VL. TOTAL

SERVENTE  - 30H SEMANAIS COM COPA 7 1.886,64 13.206,48 158.477,76

MINUTA DO CONTRATO 

Art. 108, Lei 15.608/2007 - A formalização do contrato será feita por meio de:
I – instrumento de contrato, que é obrigatório nos casos precedidos de licitação ou contratação direta em que:
a) exista obrigação futura do contratado, não garantida por cláusula de assistência técnica ou certificado de garantia do fabricante;
b) o objeto seja manutenção de equipamentos, bens ou instalações da Administração Pública;
c) o objeto seja bens e serviços de informática não comuns;
d) o objeto seja concessão ou permissão de uso de bens;
e) tenha vigência superior a 12 (doze) meses;
f) exista cláusula de reversão de doação ou de bens; ou
g) em qualquer caso, quando exigida garantia;

PARECER JURÍDICO – SOLICITANTE

Descrição:
Lei 15.608/2007. 
Art.  71. A  minuta  do  edital  deve  ser  previamente  examinada  e  aprovada  pelo  órgão  jurídico  da  unidade  ou  agente  por  esse  designado,

devidamente habilitado e qualificado.
Parágrafo único. É permitido o uso de edital padrão com cláusulas uniformes.

OFÍCIO DA AUTORIDADE

Descrição:
- TITULAR DA PASTA (adm. direta) é o Secretário de Estado.
- TITULAR DA UNIDADE (adm. indireta) é o Presidente da entidade da administração indireta
Documento de encaminhamento, contendo manifestação do respectivo Titular da Pasta ou órgão, com indicação expressa da providência que em
seu entender deva ser adotada.
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