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EDITAL 

 
O ESTADO do PARANÁ, por intermédio do DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS (DECON) da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 
(SEAP), torna público que realizará Audiência Pública nos seguintes termos: 
 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA: 
004/2020 

 

SERVIÇOS COM 
LOCAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA 

SESSÃO PÚBLICA POR VÍDEO 
CONFERÊNCIA 

DATA E HORA: 

ÀS 10H00 DO DIA 22/09/2020 
Endereço eletrônico: https://www.webconf.pr.gov.br/b/gms-n77-egm 

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

 
1 OBJETO: 
A presente Audiência Pública visa consultar os eventuais interessados no conjunto de licitações, a ser 
deflagrada para futura e eventual contratação de empresa especializada em SERVIÇOS COM LOCAÇÃO 
DE MÃO DE OBRA, com fulcro no art. 83 da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

 

2 DO OBJETIVO: 
- Obter informações técnicas necessárias para orientar o conjunto de processos licitatórios para a 
contratação de serviços com locação de mão de obra; 
- Esclarecer eventuais dúvidas quanto aos critérios técnicos exigidos pelos Usuários na execução do 
objeto; 
- Ampliar a competitividade nos futuros certames licitatório, sem que prejudique o resultado pretendido 
pela aquisição. 

 

3 RETIRADA DO EDITAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E ANEXOS 
O edital e anexos estão disponível na internet, na página  www.comprasparana.pr.gov.br – Audiência 

Pública nº 004/2020 
- Telefones: (41) 3313-6413 / 3313-6430. 
 

4 FORMA DE PARTICIPAÇÃO 
- Qualquer pessoa física ou jurídica que possuam interesse em apresentar contribuições que venham a 
subsidiar a Administração na formatação das futuras licitações, poderão apresentá-las na forma definida 
neste Edital de Audiência Pública. 
- Entende-se como contribuição qualquer sugestão de modificação, supressão ou acréscimo nos 
requisitos pré-definidos nas minutas dos termos de referências e demais anexos, bem como as dúvidas 
e demais informações que subsidiem o atendimento dos objetivos descritos no item 2 deste Edital. 
- As contribuições poderão ser dirigidas ao DECON / SEAP, a partir do dia 27/08/2020 até, às 18h00 do 
dia 21/09/2020, no e-mail – deconplaneja@seap.pr.gov.br ou no sistema GMS -
www.comprasparana.pr.gov.br. 
 



 
Protocolo N° 16.783.182-6- Audiência Pública Nº 004/2020 - EDITAL  (página 2 de 3) 

 Rua Jacy Loureiro de Campos S/N I Palácio das Araucárias I Centro Cívico I Curitiba/PR I CEP 80.530-915 I 41 3313.6264 I 3313.6670              www.administracao.pr.gov.br 

4.1 Audiência Pública por vídeo conferência: 
- A sessão compreenderá 3 (três) etapas (fase de credenciamento, leitura das contribuições e debates), 
conforme elencado a seguir: 
I – Fase de Credenciamento: os interessados deverão encaminhar os documentos através de e-mail 
para deconplaneja@seap.pr.gov.br até um dia anterior à data de abertura, quando serão credenciadas 
as Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, por meio dos seus representantes, interessados em participar 
da fase de debates; 
        I.I – Os interessados devem se credenciar, encaminhando os seguintes documentos:  

a) cópia do documento de identidade ou documento equivalente;  
b) contrato social, estatuto ou registro do empresário individual, se pessoa jurídica; e 
c) procuração, se for o caso.  

II – Fase de leitura das contribuições: momento em que serão lidas as contribuições recebidas por e-
mail e pelo portal do Compras Paraná. 
III – Fase de debates: na qual será oportunizado, àqueles que estejam credenciadas, período de até 10 
minutos, para que se manifeste quanto ao objeto da Audiência Pública, contudo, preferencialmente 
solicitamos que as contribuições sejam encaminhadas previamente por e-mail, conforme item 4; 
IV – Durante a fase de debates os representantes da SEED e da SEAP poderão se manifestar 
verbalmente, caso julguem pertinente, visando enriquecer o tema em pauta. 
V – Todas as contribuições e questionamentos deverão referir-se ao objeto da audiência pública, sendo 
desconsideradas as relativas a outros assuntos. 
VI – Os questionamentos e contribuições que dependam de análise mais complexa poderão ser 
respondidos posteriormente à sessão pública, sendo a decisão divulgada junto com o relatório 
consolidado de contribuições. 
VII – O resultado da análise das contribuições será publicado no sistema GMS – 
www.comprasparana.pr.gov.br, após a avaliação pela área técnica da SEED e SEAP/DOS, bem como, 
da ciência do Senhor Secretário de Estado da Administração e da Previdência. 
 
4.2. Comporão a comissão: a Divisão de Licitação e Divisão de Planejamento do DECON, que presidirá 
a Sessão Pública e a Equipe Técnica da SEED e SEAP/DOS, designados pela Resolução nº 488/2020 – 
SEAP/SEED. 
- Ao Presidente competirá: 
a) dirimir questões de ordem; 
b) decidir conclusivamente sobre os procedimentos adotados na audiência; 
c) conceder e cassar a palavra quando o expositor extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos 
em que o tema abordado se afastar da matéria em pauta; 
d) determinar a retirada de pessoas que perturbarem a audiência, coibir as condutas desrespeitosas ou 
com o fim de protelar ou desvirtuar o objetivo da Audiência. 
Aos demais membros competirá: 
a) Registrar a Ata da Audiência Pública 
b) Credenciar os participantes inscritos na Audiência Pública. 
VIII - A Comissão composta pela SEED e SEAP/DOS, dará suporte às questões técnicas relativas ao 
Termo de Referência e demais anexos (objeto e exigências). 

 
5. CONDIÇÕES GERAIS 
 - A Sessão Pública será transmitida pelo Canal do DECON no Youtube e também será registrada em ata, 
que será disponibilizada no Sistema GMS – www.comprasparana.pr.gov.br. 
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6. ANEXOS: 
Anexo I – Termo de Referência (serv. limpeza, conservação e outros); 
Anexo II – Especificações técnicas dos postos (serv. limpeza, conservação e outros); 
Anexo III – Distribuições dos postos (serv. limpeza, conservação e outros); 
Anexo IV – Listagem de equipamentos, veículos e maquinários (serv. limpeza, conservação e outros);  
Anexo V – Documentos de habilitação (serv. limpeza, conservação e outros); 
Anexo VI – Contrato acordo de nível de serviço (serv. limpeza, conservação e outros); 
Anexo VII – Termo de Referência (serv. de vigilância); 
Anexo VIII – Especificações técnicas dos postos (serv. de vigilância); 
Anexo IX – Documentos de habilitação (serv. de vigilância); 
Anexo X – Contrato acordo de nível de serviço (serv. de vigilância). 

 
 

Curitiba, 26 de agosto de 2020. 
 

SEAP / DECON / DP 
 
 
 

 


