CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré
Medianeira/PR – CEP 85.884-000
(45)3264-5062 – (45)3240-2307

____________________________________________________________________________
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 03/2017
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017
PREÂMBULO
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI torna público, para o conhecimento dos
interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, DO TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente ao
disposto na Lei nº 10.520, na Lei Complementar 123/06, e, subsidiariamente, as Leis 8.666/93, Lei
15.608/07 do Estado do Paraná, de acordo, também, com a Resolução n°. 18/2012; 19/2012;
30/2015 e 31/2015 do CISI, bem como será regido pelas normas e condições estabelecidas neste
edital, conforme seguem:

1. ENDEREÇO, DATA E HORA DO CERTAME
1.1.
A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas
de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço, dia e horário abaixo
discriminado.
ENDEREÇO ELETRÔNICO;
www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado”
DATA: 05/06/2017
HORA: 09h:00min (horário de Brasília/DF)

1.2.
1.3.

Todos os horários estabelecidos neste edital, aviso e Sessão Pública observarão, para todos
os efeitos, o horário oficial de Brasília/DF, inclusive para contagem e tempo e registro no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
Não havendo expediente no CISI ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

2. DO OBJETO
2.1.
Aquisição de materiais, equipamentos, mobiliários e outros, para o Centro de Especialidades

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

do Paraná – CISI, visando apoiar as ações e serviços de saúde voltados para o atendimento
ao SUS na sua área de abrangência, de acordo com o pactuado com a SESA/PR através do
Convênio nº 070/2015, conforme ANEXO I.
O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases,
através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da
página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br).
Os trabalhos serão conduzidos por servidores nomeados através da Resolução n° 07/2017 de
12/01/17, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da página eletrônica da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br).
O Objeto deste pregão será destinado a atender as redes de atenção à saúde, beneficiando
todos os municípios consorciados.
Todos os itens objeto deste processo ficaram com o preço estimado abaixo dos R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) motivo pelo qual será destinado exclusivamente para Micro Empresas e
Empresas de Pequeno Porte nos termos Lei complementar nº 123/2006;
Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da
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Lei nº 10.520, de 2002, resoluções nº. 18/2012, 19/2012, 30/2015 e 31/2015 do CISI.

2.7.

São partes integrantes deste edital, para todos os fins de direito, os seguintes anexos:
2.7.1.ANEXO I – Termo de Referência – Especificações dos produtos;
2.7.2.ANEXO II – Declaração de ciência;
2.7.3.ANEXO III – Modelo de declaração de superveniência de fato impeditivo da qualificação;
2.7.4.ANEXO IV – Carta de credenciamento;
2.7.5.ANEXO V – Declaração de não empregabilidade de menores;
2.7.6.ANEXO VI – Declaração de ME e EPP;
2.7.7.ANEXO VII – Modelo de Declaração de inexistência de parentesco com servidores do
CISI;
2.7.8.ANEXO VIII – Minuta de Contrato.

3. DA
IMPUGNAÇÃO
AO
ATO
CONVOCATÓRIO
E
PEDIDOS
DE
ESCLARECIMENTOS
3.1.
No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão;
3.1.1.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a impugnação no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
3.1.2.Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
3.1.3.Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pelo proponente;
As solicitações/pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório poderão ser
formuladas através de documento no setor de protocolo do Consórcio Intermunicipal de
Saúde Iguaçu – CISI, em até 03 (três) dias úteis, anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública ou inseridas em campo próprio na plataforma www.bllcompras.org.br.
A resposta do pregoeiro aos esclarecimentos e impugnações será divulgada mediante
publicação na página de Web do CISI, no endereço eletrônico www.consorciocisi.com.br,
ficando as empresas interessadas em participar do certame, obrigadas a acessar o referido
endereço eletrônico para a obtenção das informações prestadas ou em local próprio na
plataforma www.bllcompras.org.br .
As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não tem efeito suspensivo.
Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a administração do CISI a
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data prevista para abertura da
Sessão Pública, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
Admitir-se-á o recebimento das impugnações e esclarecimentos dentro dos prazos
estabelecidos nos subitens 3.1 e 3.2, somente no horário de expediente do CISI, e local
determinado conforme disposto no item 24.14 deste edital.

4. DO BENEFICIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
4.1.
Esta licitação é de caráter EXCLUSIVO para participação de Microempresas - ME e EPP –
Empresas de Pequeno Porte, nos termos do Art. 48, inciso I da Lei complementar 123/2006.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO – EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
5.1.
Somente poderão participar da presente licitação, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE regularmente estabelecidas no país, cuja finalidade e ramo de atuação
principal estejam ligados aos objetos do presente Pregão Eletrônicos, e que satisfaçam
integralmente as condições deste Edital.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.1.1.Pessoas Jurídicas que se enquadrarem na condição de MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE deverão no momento do cadastramento no sitio eletrônico da
BLL, fazer a opção conforme descrito no item 7.2, conforme a Lei Complementar
123/2006 e 147/2014;
5.1.2.A ausência de identificação como microempresa e empresa de pequeno porte, impedirá
que o sistema de compras eletrônicas identifique e aplique o benefício previsto na
legislação vigente;
Em face da exigência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as empresas participantes
devem complementar seus dados cadastrais, com as seguintes informações, referentes ao
seu Quadro Societário:
5.2.1.Nome do(s) sócio(s);
5.2.2.Participação do(s) sócio(s) na empresa (representante ou membro);
5.2.3.Registro na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
informando a data e o número do registro. Essas informações devem ser
obrigatoriamente extraídas da última alteração do Contrato Social, devidamente
registrada na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
conforme a atividade da Empresa.
A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente irrestrita aceitação das
condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância da legislação em
vigor, dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a
recursos.
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
5.4.1.Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
5.4.2.Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública
motivada pelas hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº. 8.666/93;
5.4.3.Sejam declaradas inidôneas;
5.4.4.Estejam sob insolvência ou for dissolvida;
5.4.5.Aqueles que se enquadrem nas restrições dispostas no art. 9º da Lei nº. 8.666/93 e
alterações;
5.4.6.Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual, INSS e
FGTS salvo microempresas e empresas de pequeno porte, as quais não poderão ser
inabilitadas devido à existência de restrições na comprovação de regularidade fiscal. NO
ENTANTO, AS MESMAS DEVERÃO APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, MESMO
QUANDO APRESENTAREM RESTRIÇÕES, CONFORME AS PREVISÕES DA LEI
COMPLEMENTAR Nº. 123/06;
5.4.7.Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda empregado com idade inferior a 16 (dezesseis)
anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.
5.4.8.A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) estará impedida de
participar de Pregões. A contratação com Organizações Sociais e Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público se dará na forma prevista pela Lei 9.790 de 23 de
março de 1999.
5.4.9.Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, assim
como a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
5.4.10. Se encontrem em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

6. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1.
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:
6.1.1.Acompanhar os trabalhos do certame;
6.1.2.Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3.Abrir as propostas de preços;
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6.1.4.Analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5.Desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6.Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de
menor preço-global;
6.1.7.Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
6.1.8.Declarar o vencedor;
6.1.9.Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
6.1.10. Elaborar a ata da sessão;
6.1.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
6.1.12. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação;

7. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BLL
7.1.
As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

devidamente credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços
e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras.
7.1.1.O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, conforme §1º, do art. 3º do Decreto
n.º 5.450/2005, no sítio da BLL - www.bllcompras.org.br
Considerando que a presente licitação é de participação exclusiva para Microempresas e
Empresas de pequeno porte, no momento do cadastramento no sítio da BLL, supracitado,
deverá ser selecionada a opção declaro ser ME/EPP em campo próprio na plataforma
BLL, sem o qual, a empresa não será habilitada para participar do pregão.
A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definição de senha privativa.
A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do
provedor do sistema.
É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma
eletrônica a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (§5º, do Art. 3º do Decreto n.º
5.450/2005).
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI não se responsabiliza por eventuais erros
ou equívocos no momento do cadastramento no site da BLL, sendo o credenciamento
condição de participação, e o preenchimento dos dados, no referido site, de inteira
responsabilidade da Pessoa Jurídica que pretende participar deste processo licitatório.

8. PARTICIPAÇÃO
8.1.
A participação no Pregão na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha

8.2.

8.3.

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário
limite estabelecidos.
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu
representante;
Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida junto
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ao provedor do sistema adotado pelo comprador no telefone da Bolsa de Licitações BLL
(41)3042-9909, ou através do e-mail contato@bll.org.br.

9. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
9.1.
A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão na
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro
a avaliar a aceitabilidade das propostas.
O julgamento das propostas será efetuado considerando o MENOR PREÇO POR ITEM.
Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
As propostas não deverão estar com os valores superiores ao máximo fixado no Edital
(REFERENTE AO VALOR POR ITEM) e não havendo lances com valores iguais ou inferiores,
serão desclassificados.
Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados
errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.
Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais
participantes.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na
Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a
recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem
prejuízos dos atos realizados.
Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na
Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos
operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail)
divulgando data e hora da reabertura da sessão.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra.
O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as
empresas apresentarem novos lances. (FECHAMENTO RANDÔMICO).
9.11.1. Face à imprevisão do tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu
valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá
resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.
Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento
de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta
minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o
vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta
diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja
obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da
aceitação do lance de menor valor.
Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Item 12 deste Edital, deverão ser
remetidos via e-mail: cpd@consorciocisi.com.br, no prazo máximo de 03 (três) horas,
contados do encerramento do certame, com posterior encaminhamento do original ou cópia
autenticada, observado o descrito no item 9.16.
9.14.1. O prazo referido no subitem anterior poderá ser prorrogado a pedido do Licitante
vencedor, desde que o faça justificadamente.
Não serão aceitos documentos, declarações e proposta emitidas após data de abertura do
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9.16.

certame, ressalvadas as exceções previstas em lei.
Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser
encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços
corrigida, para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu:

Endereço: Rua Iguaçu, s/n, Bairro Nazaré.
Medianeira, Paraná CEP: 85884-000
A/C: Lucas Cigerza
E-mail: cpd@consorciocisi.com.br ou administrativo@consorciocisi.com.br
Telefones: (45) 3240-2307 ou (45)3264-5062
Com os seguintes dizeres:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2017
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
ATUALIZADA
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
ENDEREÇOCOMPLETO/FONE/FAC-SÍMILE E E-MAIL:
9.17.

9.18.

9.19.
9.20.
9.21.
9.22.

O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido acarretará nas sanções previstas no ITEM 22 e no ANEXO I deste Edital,
podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance
subsequente.
Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.
Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido
preço melhor.
Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e valor estimado para a contratação.
A Proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de
recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
Por tratar-se de licitação com participação exclusiva de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte serão observados os termos dispostos na LC nº. 123/2006 e suas alterações.

10. DAS PROPOSTAS NO SISTEMA ELETRÔNICO E ESCRITA
10.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e

10.2.

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, serem informadas no
campo próprio as ESPECIFICAÇÕES e/ MARCAS dos serviços e/ou produtos ofertados,
conforme a ficha técnica descritiva do serviço e/ou produto. A não inserção de arquivos ou
informações contendo as especificações e/ou marcas dos serviços e/ou produtos neste
campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente
para classificação da proposta.
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10.3. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I.
10.4. A presente licitação será de participação exclusiva para ME e EPP, nos termos da lei
complementar nº. 123/2006, motivo pelo qual será necessário que todos os participantes
preencham e enviem o ANEXO VI, bem como selecionem a opção declaro ser ME/EPP em
campo próprio na plataforma BLL, no momento do cadastramento, conforme descrito no item
7.2.

11. DA PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
11.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, com o(s)

11.2.

11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as
folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de
habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão
Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço
completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo
estipulado neste Edital.
Na proposta escrita, deverá conter:
11.2.1. Os valores subentendendo materiais, equipamentos, mão-de-obra, obrigações fiscais,
previdenciárias e trabalhistas, impostos, frete e demais despesas diretas e indiretas já
deverão estar computados no valor do produto e/ou serviço.
11.2.2. O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
conforme disposto no ANEXO I, contados da abertura das propostas virtuais;
11.2.3. Especificação e marca completa do serviço e/ou produto oferecido com informações
técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no
ANEXO I, deste Edital.
11.2.4. Data e assinatura do Representante Legal da proponente.
11.2.5. O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue
de acordo com o especificado no ANEXO I, deste edital.
Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR
PREÇO POR ITEM.
Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos
inerentes ao produto até o cumprimento total do contrato.
Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor.
Para efeito do disposto neste item, e considerando que a presente licitação é exclusiva para
participação de Microempresas e Empresas de pequeno Porte, serão observados os
dispositivos e regulamentos da Lei Complementar 123/2006.

12. DA HABILITAÇÃO
12.1. PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
12.1.1. Cédula de identidade ou documento equivalente dos proprietários;
12.1.2. Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação,
conforme o modelo do ANEXO III.
12.1.3. Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de
18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o modelo do
ANEXO V.
12.1.4. Declaração de inexistência de parentesco com servidores do CISI, conforme o modelo
do ANEXO VII.
12.1.5. CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação em órgão de imprensa
oficial do Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo,
estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, ou
contrato social consolidado e alterações posteriores, em se tratando de sociedades
comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição
de seus administradores, Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício, Decreto de autorização, em se
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tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir. Dispensável no caso de a empresa ter apresentado no
credenciamento.

12.2.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
12.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – Cartão CNPJ
12.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto da licitação;
12.2.3. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto da licitação;
12.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da apresentação de
Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União administrados pela Secretaria da Receita Federal e com validade na data
da abertura do Envelope Habilitação;
12.2.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual através da apresentação de
Certidão Negativa de Tributos Estaduais expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, com validade na data da abertura do Envelope Habilitação;
12.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da apresentação de
Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pela Prefeitura da sede da
Proponente, com validade na data de abertura do Envelope Habilitação;
12.2.7. Prova de regularidade para com o FGTS através da apresentação de Certidão de
Regularidade do FGTS (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na
data de abertura do Envelope Habilitação;
12.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com
a Lei Federal nº 12.440/2011válida na data de abertura do Envelope Habilitação.

12.3.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
12.3.1. Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data de, no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura
dos envelopes de habilitação;
12.3.2. A presente documentação deverá ser apresentada em ORIGINAL, por qualquer
processo de CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação em órgão de
imprensa oficial.
12.3.3. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas.
12.3.4. As Certidões/documentos que não tiverem prazo de validade informado terão como
data de validade 60 (sessenta) dias após a sua emissão.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá

13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.

fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes
facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo,
intimados a apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente;
A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;
Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;
Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente;
Decididos os recursos porventura interpostos, e constatados a regularidade dos atos
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procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a
contratação, no prazo previsto neste Edital.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. Sendo a presente licitação de participação exclusiva para Microempresas e Empresas de
pequeno porte, caso observado alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a
homologação do objeto à proponente vencedora somente será realizada após a regularização
da documentação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que a
proponente for declarada vencedora do certame,
14.1.1. O prazo referido no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período, desde
que solicitado pelo licitante vencedor, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
14.2. A não regularização implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/1993, sendo facultada ao Consórcio Intermunicipal
de Saúde Iguaçu – CISI a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato ou a revogação da licitação.

15. DO CONTRATO
15.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será

15.2.
15.3.

convocado para firmar o contrato ou documento equivalente, dentro do prazo máximo de 03
(três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, através de correio
eletrônico.
15.1.1. O Prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo
CISI.
O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação para assinar o contrato ou instrumento equivalente.
Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato.

16. DO REGIME DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS
16.1. A aquisição dos produtos será formalizada por intermédio da emissão de contrato, que
16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

somente deverão ser aceitos pela contratada se estiverem devidamente assinados pelo
responsável indicado do CISI.
A entrega deverá ser efetivada no local indicado no Anexo I, no prazo de até 30 dias úteis,
contados do recebimento do pedido (nota de empenho) para todos os itens do referido
Anexo;
Caso a(s) contratada(s) não efetive(m) a(s) entrega(s) total dos produtos nos prazos descritos
no item 16.2; ou efetive de forma parcial a mesma será NOTIFICADA para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, complementar a entrega ou manifestar-se a respeito, não o fazendo,
sofrerá as penalidades previstas neste Edital e na Legislação.
Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, por pessoa
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Anexo I (Termo de
Referência) e na proposta.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Anexo I e na proposta, devendo ser substituídos no máximo de
10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas.
Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação, mediante termo circunstanciado.
16.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
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dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
16.6.2. O recebimento definitivo não isenta proponente(s) adjudicatária(s) de suas
responsabilidades assumidas(s) por meio desse processo licitatório.
16.6.3. Todos os produtos entregues serão fiscalizados, e se apresentarem quaisquer
problemas ou defeitos, deverão ser repostos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
sem prejuízo para a Administração.
16.6.4. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o
fornecimento, serão aplicadas à licitante vencedora, as sanções previstas neste Edital e
na legislação vigente.
16.7. A entrega do objeto relativo a presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento
parcelado, conforme necessidades do CISI.
16.8. Fica determinantemente proibida a troca de marca dos produtos licitados, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente devidamente justificado.
16.9. Deverá ser emitida somente uma nota fiscal para cada pedido (Nota de Empenho)
protocolado.
16.10. Não haverá limite mínimo de faturamento para solicitação dos produtos.
16.11. Não poderá ser cobrado frete ou qualquer outro tipo de despesa senão única e
exclusivamente o valor dos produtos solicitados.
16.12. Os produtos solicitados através de pedido (Nota de Empenho) deverão ser entregues
acompanhados de nota fiscal de venda.
16.13. A nota fiscal de venda deverá ser emitida de acordo com cada Nota de Empenho que a
originou.
16.14. Os produtos deverão ser entregues de acordo com especificações do pedido, devendo ser
entregues no local indicado, e no horário de funcionamento do CISI, conforme descrito no
ANEXO I.
16.15. Os fornecedores que não cumprirem com as suas obrigações poderão sofrer as penalidades
descritas neste Edital e na legislação pertinente.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
17.1. As disposições concernentes às obrigações da Contratante estão estabelecidas no ANEXO I
– Termo de Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1. As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência;
18.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
18.3.

18.4.

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto.
A contratada deve efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade;
A Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13, 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

19. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
19.1. A LICITANTE VENCEDORA terá seu CONTRATO cancelado quando:
19.1.1. Descumprir as condições do Edital.
19.1.2. Recusar-se a prestar/fornecer o objeto no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa razoável.
19.1.3. Considerar-se-á negativa da entrega do objeto licitatório quando da recusa em assinar
o contrato de fornecimento.
19.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do
art. 87, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93.
19.1.5. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
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19.1.6. Caracterizada a hipótese de inexecução total ou parcial das condições de serviço ora
estabelecidas.
19.2. Constatada a irregularidade por parte do fornecedor, será notificado para no prazo de 48
(quarenta e oito) horas se manifeste a respeito, não o fazendo, sofrerá as penalidades
previstas neste Edital e na legislação.
19.3. Persistindo a falta, o Contrato será cancelado, no caso de negativa de contratação, ou
rescindido, no caso de inexecução parcial ou total, chamando-se o segundo colocado na
ordem de classificação.
19.4. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu Contrato, de forma expressa, na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

20. DO VALOR MÁXIMO E DA VIGÊNCIA
20.1. O valor total máximo da presente licitação é estimado em R$ 148.358,90 (cento e quarenta e
20.2.

20.3.

oito, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).
Considerando que o valor máximo estipulado para cada item é inferior ao limite previsto no
art. 48, I da Lei Complementar 123/2006, o presente processo licitatório será EXCLUSIVO
PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
conforme descrito no item 4.1.
A vigência dos contratos (ou instrumento equivalente) provenientes deste Pregão será
12(doze) meses, contados da data da assinatura, com eficácia legal após a publicação de seu
extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o último.

21. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
21.1. O pagamento será efetuado em moeda nacional corrente mediante apresentação da Nota

21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.

Fiscal Eletrônica em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e ficará condicionado à
apresentação da fatura/boleto e documentos pertinentes devidamente protocolados ou
conforme ajustes entre as partes.
Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será
devolvida à licitante para as devidas correções.
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária previamente
autorizada: 01.09.010.302.000.22.011.44.90.52.00.00.
A empresa deverá apresentar anexos a NOTA FISCAL, os documentos elencados nos itens
12.2.4, 12.2.5, 12.2.6, 12.2.7 e 12.2.8 deste Edital.
O Cisi fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a comprovação dos
recolhimentos exigidos em lei.
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, reserva o direito de não atestar a nota
fiscal para pagamento se os materiais/equipamentos fornecidos não estiverem em
conformidade com as exigências apresentadas neste edital.
Caso o fornecimento seja recusado, ou o documento fiscal apresente incorreções, o prazo de
pagamento será contado a partir da data de regularização do fornecimento ou do documento
fiscal, a depender do evento.
Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CISI, o valor devido deverá
ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicação
das seguintes fórmulas:
I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x P
Onde:
I = Índice financeiro
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
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VP = Valor da parcela em atraso.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. As Sanções administrativas estão estabelecidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
22.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento

22.3.

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades descritas no Termo de
Referência (Anexo I deste Edital).
Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.

23. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
23.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato

23.2.
23.3.

superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar sua revogação,
ou ser anulada por ilegalidade declarada de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito devidamente fundamentado.
A anulação da presente licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar,
ressalvado o direito do contratado de boa fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento de eventual contrato.
No caso de revogação ou anulação da presente licitação ficam assegurados o contraditório e
a ampla defesa.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus
termos.
24.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do
ofertado, bem como solicitar aos Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos
destinados a fundamentar as decisões.
24.3. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão.
24.4. O objeto da presente licitação não poderá sofrer reajustes.
24.5. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado ou anulado, em todo ou em parte, por
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
comprovado.
24.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e
não comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
24.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo
no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
24.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
24.9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante
publicação na página web do CISI, no endereço eletrônico www.consorciocisi.com.br.
24.10. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
24.11. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às
condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da
negociação realizada.
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24.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital
será o da Comarca de Medianeira, Estado do Paraná, considerado aquele a que está
vinculado o Pregoeiro.
24.13. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos
autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
24.14. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 08h30min às
12h00min e 13h30min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na sede do
Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, Estado do Paraná, no Prolongamento da Rua
Iguaçu, s/nº – Bairro Nazaré – Medianeira – PR, para melhores esclarecimentos.
24.15. Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente
licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail cpd@consorciocisi.com.br,
administrativo@consorciocisi.com.br, fones (45) 3240-2307 e (45) 3264-5062, informando
o número da licitação.
Medianeira, 19 de maio de 2017.

Anderson Luis Fernandes
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA E
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1. OBJETO:
1.1. Aquisição de materiais, equipamentos, mobiliários e outros, para o Centro de Especialidades
do Paraná - CISI, visando apoiar as ações e serviços de saúde voltados para o atendimento
ao SUS na sua área de abrangência, de acordo com o pactuado com a SESA/PR através do
Convênio nº 070/2015, conforme estabelecido neste instrumento:

ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
Aparelho televisor tipo Smart TV: Aparelho de 60
polegadas, tecnologia LED tela plana 60Hz, sistema de cor
NTSC, PAL-M, PAL-N e SBTVD, resolução Full HD
1920x1080, conversor digital integrado, controle remoto (com
pilhas), bivolt 110-240V, sintonia fina e busca automática por
estações, sistema de áudio estéreo/SAP, potência mínima de
saída de som de 15W RMS, entrada HDMI (ao menos uma),
conector USB (ao menos um), entrada VGA/vídeo composto,
saída de áudio/vídeo analógica e áudio digital, cor do
gabinete preto, cabos de energia inclusos, com suporte de
fixação na parede e instalação inclusos. Prazo de garantia
mínimo de 12 (doze) meses.
Retinoscópio: Sistema de foco externo com rotação
contínua; filtro polarizador linear cruzado que elimina reflexos
das lentes de triagem para facilitar o exame; fácil operação
com uma só mão para focalização e rotação de 360º da
fenda; pode ser convertido de retinoscópio de fenda para
retinoscópio de ponto pela troca de lâmpada; 2,8x a mais de
brilho comparado a um retinoscópio padrão; iluminação
halógena HPX de 3,5v, 30% mais brilhante. Mantém o brilho
e a intensidade por toda vida útil. Cor: Preto. Equipamento
deve vir acompanhado de cabo recarregável em ABS ou
metal com bateria de lítio leve e ergonômico, excelente
desempenho e autonomia de carga, controle de intensidade
da luz e liga/desliga, e carregador de mesa com indicador de
LED de carga, ambos compatíveis com o corpo do
equipamento.
O equipamento deverá possuir registro na ANVISA vigente
no período do fornecimento do produto.
Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses.

UNID.

QTDE.

VALOR
UNIT.

VALOR
MÁXIMO

Unid.

02

R$
4.899,00

R$
9.798,00

Unid.

01

R$
2.097,90

R$
2.097,90
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3

4

Coluna oftalmológica: construída em aço, pintada com tinta
epóxi na cor branca; Braço pantográfico balanceado, com
ajuste longitudinal; Braço com bandeja em fórmica; base com
pés reguláveis, para melhor ajuste ao piso; Foco de luz
articulado, com controle de intensidade de luz (3 posições);
Controles: chave geral com indicação visual, intensidade de
foco
de
luz,
liga/desliga
luz
da
sala,
oftalmoscópio/retinoscópio com indicação visual do aparelho
em uso; Alimentação 110/220 volts selecionável; Fonte
eletrônica para alimentação dos instrumentos; Peso líquido
aprox. 40kg.
O equipamento deverá possuir registro na ANVISA vigente
no período do fornecimento do produto.
Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses.
Equipamento para realização de Teste Ergométrico
composto por:
A) Sistema de Monitorização, Gravação, Impressão e
Controle de Teste Ergométrico, de fabricante com
certificação BPF ANVISA ou ISO 13485; montado e instalado
integralmente em console móvel; com programa com sistema
de cadastro do paciente com recurso de busca por nome ou
outros dados; com capacidade para a realização de
eletrocardiogramas de repouso ou de esforço em 13
derivações: DI a V6, mais CM5 ou CS5; configurável para a
realização de testes em 3 canais; produto certificado pelas
normas ABNT - NBR IEC 60601- 1-1 e ABNT NBR IEC
60601-2-27; taxa de amostragem mínima de 500
amostras/seg/canal e resolução menor do que 5microvolts
conforme prescrito na norma ABNT NBR IEC 60601- 2-51;
com medida automática de amplitude de R, desnivelamento
e inclinação de segmento ST, com pontos de referência
ajustáveis; com apresentação da frequência cardíaca e
indicação quando atinge o valor de Submáxima e a Máxima;
capaz de gravar continuamente todo o exame em todas as
derivações; com filtro para oscilações de linha de base,
tremor muscular e interferência de rede elétrica; capaz de
controlar automaticamente esteira ergométrica com os
protocolos usuais da ergometria: Bruce, Ellestad, Naughton,
e Rampa; com apresentação e impressão de gráficos de: FC,
Pressão (PS e PD) e Duplo Produto; com apresentação e
impressão dos resultados do teste, estágio, tempo, FC, PS,
PD, Duplo Produto, MVO2, parâmetros metabólicos,
parâmetros hemodinâmicos e scores; com relatórios de
vários formatos com opção de inserir frases prontas e
digitação durante o exame; capaz de impressão de registros
de ECG simultaneamente à realização do exame;
capacidade de salvamento do exame em meio eletrônico;
com programa de análise pós exame com apresentação,
edição e impressão do exame para instalação livre em outros
computadores; com registro ANVISA do Sistema completo,
inclusive console e outros itens agregados.
B) Esteira ergométrica de mesma marca e fabricante do item
A, com registro ANVISA, velocidade de até 16 Km/H,
inclinação de até 30 graus ou 26%; para pacientes de até, no
máximo 200 Kg; comandada integralmente pelo Sistema
descrito no item A e com chave de parada de emergência.
Os produtos devem vir acompanhados de todos os
acessórios e manuais necessários à sua operação, conforme
sua composição oficial no registro ANVISA; inclusive com
mesa para acomodação de todo o sistema e cabos de ECG.
Alimentação elétrica: 110/220V – 60 Hz. O fornecedor deverá
executar a instalação e o treinamento no local de entrega.
Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses.

Unid.

01

R$
4.148,75

R$
4.148,75

Unid.

01

R$
14.835,00

R$
14.835,00
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5

6

Autoclave digital horizontal com capacidade aproximada
de 100 LITROS: Painel digital alfanumérico com tecnologia
LCD com mensagens. Porta Barreira Simples inox e
alumínio. Transdutor pressão/pressostato. Sensor /
termostato. Possuir sensor de porta aberta com indicação no
painel. Desaeração e despressurização automática. Porta
dupla laminada inox com 6 pontos de apoio. Funcionamento
com a porta fechada. Controle de Nível: para evitar a queima
das resistências do gerador caso haja falta d´água. Possuir
ciclos de 1 a 99 (Configurável) que atende as principais
necessidades. Controle eletrônico que desarma o sistema
em caso de aumento da temperatura configurável. Baixo
consumo de água e energia. Copo dosador. Chave geral.
Possuir filtros. Possuir entrada exclusiva para validação.
Estrutura em aço A36. Ser de simples manutenção.
Secagem aberta, fechada e sem secagem (flash) para cada
tipo de material. Secagem eficiente. Secagem extra. Possuir
fusível na placa eletrônica. Desligamento automático ao final
do ciclo. Trava de segurança, impedindo que a porta se abra
enquanto a câmara estiver pressurizada. Alimentação: 220 v.
Frequência: 50/60 Hz. Proteção elétrica: Fusíveis. Potência:
Configurável de 600 a 18000 Watts. Pressão Máxima de
Trabalho: 2,2 kg/cm. Pressão 1,1 a 2,2 kgf/cm configurável.
Alarme: 18 níveis configuráveis. Temperatura 120° a 135°C
(configurável). Tempo configurável. Temperatura máxima
150ºC. Tanque de pressão: Aço Inoxidável /alumínio. Anel de
vedação da porta: Silicone. Sistema eletrônico:
Microcontrolado/processado. Água: Inserção
automática/manual. Proteção sobrepressão: Válvula de
alívio/segurança. Proteção subpressão: Válvula de
antivácuo. Sistemas de segurança: 20 (configurável).
Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnóstico
à distância. Painel de comando: Posicionado na parte frontal
superior (indica: temperatura, tempo e pressão/mensagens
de comando). Maior conforto ao operador atendendo as
normas. Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo
estágio. Dimensões aproximadas: Dimensões internas (mm)
400 X 400 X 700 mm (A x L x F); Dimensões externas (mm)
180 X 75 X 100 mm (A x L x F).
O equipamento deverá ser devidamente instalado pelo
fornecedor no local de entrega sem custo adicional,
responsabilizando-se apenas o CISI pela adequação do local
para instalação (rede elétrica, hidráulica, predial) que se fizer
necessária;
O fornecedor deverá prestar treinamento operacional do
equipamento para a equipe do CISI em data posterior a ser
agendada pelo recebedor do produto;
O equipamento deverá possuir registro na ANVISA vigente
no período do fornecimento do produto.
Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses.
Lâmpada de fenda digital: Tipo: microscópio. Modelo de
ampliação: muda a objetiva para 2 graus de ampliação.
Ocular: 10X e 16X. Taxa de ampliação total: 1X 10X 1,6X
10X. Objetiva X Ocular: taxa de ampliação / ângulo de visão
10X Ф 18mm 16X Ф 14.5 mm. Extensão do ajuste P.D: 10X
ocular 55mm a 82 mm. Ajuste dióptrico: 10X ocular + / - 6D.
Fenda de projeção da ampliação: 2 /3X. Largura da fenda:
contínua de 0mm a 9mm (a 9mm, torna-se um círculo).
Altura da fenda: contínua de 1mm a 8mm. Diâmetro da
abertura: Ф9mm, Ф8mm, Ф5mm, Ф3mm, Ф2mm, Ф1mm,
Ф0.2mm. Ângulo da fenda: 0º a 180º com capacidade de
varredura horizontal; inclinação da fenda: 5º, 10º, 20º em
intervalos de 4º; filtros: absorção de calor, filtro do cinza, filtro
do vermelho e filtro do azul; lâmpada de iluminação: 12V

Unid.

01

R$
52.326,00

R$
52.326,00

Unid.

01

R$
11.025,00

R$
11.025,00
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7

8

9

10

30W com lâmpada de halogênio.
Movimento da base: Movimento dianteiro e traseiro: 90mm;
movimento lateral, direita e esquerda: 100mm; movimento
fino: 15mm; movimento vertical: 30mm; Partes do descanso
para queixo: Movimento vertical: 30mm; alvo de fixação: LED
vermelho; voltagem: 110/220V +/- 10%; frequência: 50/60HZ;
consumo: 58W; voltagem de saída: lâmpada 9,9V – 11.6V
alvo de fixação: 7-2V; peso total aprox. de 20kg.
O equipamento deverá possuir registro na ANVISA vigente
no período do fornecimento do produto.
Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses.
Mesa elétrica para auto refrator: Estrutura construída em
aço, pintada com tinta epóxi na cor branco; tampo em MDF,
com rodízios dotados de travas nas quatro rodas, sistema de
elevação elétrico; ajuste preciso de altura; tomada para um
aparelho; capacidade máxima de carga de: 50 kg; pés
reguláveis; altura mínima/máxima aprox. (780/980mm);
coluna central; alimentação 110/220 volts selecionável.
O equipamento deverá possuir registro na ANVISA vigente
no período do fornecimento do produto.
Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses.
Sistema integrado para medição da acuidade visual:
Sistema composto por computador tipo All in One, entradas
USB, cartão de memória SD, saída de áudio e vídeo HDMI
para conexão de monitores de alta resolução, tela de 22”
LCD, sistema operacional Windows® 7 ou superior, mini
teclado wireless, software para teste de acuidade visual já
instalado, manual de operação e suporte de parede e do PC.
Tipo de Optótipos e recursos do software de acuidade
visual: Letras do alfabeto, Letras de Sloan, Números,
Snellen "Es", "Anéis partidos" de Landolt, Figuras de
Pigassou "vazadas", Figuras de Rossano Weiss "sólidas",
Placas de Ishihara para Daltonismo, Roda de Lancaster para
Astigmatismo, Fundo DuoChrome, Ajuste de Contraste,
Escala Ordinal de Snellen, Escala logarítimica logMAR,
Imagens personalizadas para exibição (até 10 imagens),
laudo (versão Windows).
Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses.
Régua de esquiascopia:
Conjunto de réguas para retinoscopia sendo uma positiva e
uma negativa com diversas lentes convexas e côncavas.
Maior variedade em conjunto compacto com capa de
proteção.
16 lentes por régua.
Medidas: ± 0.50/ 1.00/ 1.50/ 2.00/ 2.50/ 3.00/ 3.50/ 4.00/
4.50/ 5.00/ 6.00/ 7.00/ 8.00/ 9.00/ 10.00/ 12.00/ 15.00 D
Peso: 0,12 kg
Diâmetro lentes: 16mm;
O equipamento deverá possuir registro na ANVISA vigente
no período do fornecimento do produto.
Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses.
Equipamento de biometria e paquimetria:
Sistema de calibração embutido para o A-Scan; Calibração
interna do paquímetro e teste de sensibilidade da sonda;
Conexão USB para arquivar os exames do paciente no PC;
Entrada de Cartão de memória SD para arquivar os exames
do paciente (deverá vir acompanhado de cartão SD de
capacidade mínima de 8gb compatível com o aparelho);
Suporte para sondas e impressora térmica acoplada ao
aparelho (acompanhado de 02 bobinas de papel
sobressalente compatível); Conexões para sondas
individuais; Monitor LCD colorido de alto contraste com
sistema de toque na tela; Interface gráfica de fácil

Unid.

01

R$
1.473,75

R$
1.473,75

Unid.

01

R$
4.140,00

R$
4.140,00

Unid.

01

R$ 787,50

R$ 787,50

Unid.

01

R$
21.807,00

R$
21.807,00
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visualização; Visualização de duas fórmulas ao mesmo
tempo; Programas para 5 usuários diferentes; Aparelho
portátil.
.
Especificações do biômetro:
Modo de
Medidas
Especificações
Fórmulas
Scan
Contato
Acurácia
Refrativa
direto
clínica
±0.10mm
Imersão
Cristalino
Acurácia
Binkhorts
elétrica
±0.023mm
Catarata
Vítreo
Cálculo da
Regressionlente em
II
0.25D
Catarata
Axial
Banco de
Theoretic-T
densa
dados com
10 lentes
Pseudofácico
Média
Probe de
Holladay
axial
10MHz
4 barras
Desvio
Hoffer-Q
manuais
padrão
Velocidade
Haigis
individual
por zona
Algoritmo
Pósautomático
Refrativa
de
Sensing
Latkany
Myopic
Latkany
Heperop
Aramberri
Double-K
Compativo
do cálculo
de até 8
lentes
Especificações do paquímetro:
Modo de
Medidas
Especificações
Fórmulas
Scan
MAP 1
Velocidade
Intervalo de
Entrada: 100Ponto
na córnea
medição
240 VAC
único,
ajustável
125-1000µm
1.5A Max,
única
50/60Hz
medida
MAP 2
Algoritmo
Acurácia
Saída:
clínica ±5µm
Ponto
automático
15VDC @
único,
de Sensing
4.0A
Multiplas
medidas
MAP 3
Tela de
Acurácia
Energia: 60W
elétrica ±1µm
5 pontos,
medida
Max
única
medida
MAP 4
Média de
Probe de
Peso: 2,7 kg
64 Scans
contato de
5 pontos, com desvio
20MHz
multiplas
padrão
medidas
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Teste
interno de
acurácia

Auto
calibração

11

Dimensões:
Altura:
178mm
Largura:
216mm
Profundidade:
254
USB

Os equipamentos deverão possuir registro na ANVISA
vigente no período do fornecimento do produto.
Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses.
Campímetro computadorizado:
Campímetro computadorizado destinado a exames
funcionais para avaliação da perda do campo visual com
softwares analíticos para triagem (screening) e limiar
(threshold) e análise de progressão. Linguagem da
perimetria computadorizada.
Especificações Técnicas:
- Cúpula com distância de 30 cm e iluminação de 31.5 ASB;
- Estímulo com intensidade máxima de 10000 ASB, duração
de 200 ms e freqüência de luz visível;
- Alcance máximo temporal 90 graus;
- Ajuste motorizado da queixeira do paciente;
- Processador integrado ao console e tela de comando com
toque sensível (touchscreen);
- Armazenamento de Dados: 2 unidades USB frontais para
armazenamento e backup de exames via pen drive. Disco
rígido de 40gb;
- Conectável a rede através de software;
- Voltagem: 100-120 / 230 volts 50-60Hz 4 A/1.8 A
- Mesa elétrica 100-120 V – com acessibilidade a pacientes
cadeirantes;
- Compatível com impressoras dos tipos jato de tinta ou
laser.
Deverá acompanhar o equipamento: Manual de operação em
português, capa de proteção e fusíveis reserva.
O fornecedor deverá prestar treinamento operacional do
equipamento para a equipe do CISI em data posterior a ser
agendada pelo recebedor do produto
O equipamento deverá possuir registro na ANVISA vigente
no período do fornecimento do produto.
Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses.

Unid.

01

R$
25.920,00

R$
25.920,00

1.2. O valor máximo estimado é de R$ 148.358,90 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e
cinquenta e oito reais e noventa centavos).

2. DAS JUSTIFICATIVAS
2.1. O Objeto deste pregão será destinado a atender as redes de atenção à saúde, beneficiando
todos os municípios consorciados e as necessidades da população dentro da área de
abrangência;

2.2. Possibilitará superar a fragmentação e qualificar a atenção ambulatorial secundária;
2.3. Melhorar a forma de atendimento aos usuários, proporcionando maior conforto e agilidade nos
atendimentos de consultas, exames e procedimentos especializados, de média complexidade,
na área de saúde.

3. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
3.1. A entrega do material deverá ser efetuada na sede do CISI, localizada no Prolongamento da
Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré, Medianeira/PR, no horário das 08h:00min
das 13h:30min às 17h:00min, em dias úteis, de segunda a sexta.

às 12h:00min e
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3.2. Todos os materiais entregues deverão estar de acordo com as especificações descritas no
item 1.1.

3.3. As condições gerais de entrega, e demais disposições que regulamentam a execução e
condições de entrega dos produtos estão dispostas no item 16 do Edital 03/2017.

4. DOS PRAZOS
4.1. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais.

4.2. A entrega deverá ser efetivada no local indicado no Item 3.1 deste Termo de Referência, e
deverá ser efetivada no prazo de até 30 dias contados do recebimento do pedido (nota de
empenho) para todos os itens deste Anexo.

4.3. Todos os produtos entregues serão fiscalizados, e se apresentarem quaisquer problemas
deverão ser repostos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação, sem
prejuízo para a Administração.

4.4. As demais condições de execução e recebimento do objeto estão dispostas no Edital, em
especial no item 16 do Edital 03/2017.
4.4.1.Para os itens constantes do objeto deste Termo de Referência o prazo de garantia
mínima é de 01 (um) ano, por defeitos de fabricação, respondendo a contratada por
eventuais danos decorrentes dos defeitos de fabricação no período da garantia.

5. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO
5.1. O objeto deste Pregão é de natureza comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei
10.520/2002 e da Resolução 18/2012 do CISI.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do contrato,
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à licitante vencedora as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte
daquele.

6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante
da LICITANTE, em tempo hábil, de quaisquer dúvidas relacionadas à execução do contrato.

6.3. Efetuar o pagamento pelo efetivo fornecimento dos produtos, dentro das condições
estabelecidas no referido Edital.

6.4. Receber os produtos na quantidade e qualidade solicitada, nos prazos e condições definidos
no edital, responsabilizando-se a licitante vencedora por qualquer dano causado pelos
produtos fornecidos.

6.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto e, ainda:
7.1.1.Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes à marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade;
7.1.2.Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste edital, o objeto
com avarias ou defeitos;
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7.1.3.Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;
7.1.4.Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.5.Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais e demais despesas direta ou indireta resultantes da adjudicação desta
Licitação.
7.1.6.Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pelo Consórcio
Intermunicipal de Saúde Iguaçu - CISI quanto ao fornecimento dos produtos.
7.1.7.A Licitante vencedora é responsável por danos causados ao CISI ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução
por órgão ou responsável da LICITADA (CISI).
7.1.8.Responsabiliza-se em cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais e
pertinentes ao objeto da presente licitação, bem como assume a responsabilidade por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
7.1.9.Obriga-se a comunicar à LICITADA (CISI) as alterações que forem efetuadas em seu
Contrato Social.
7.1.10. A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77, da Lei 8.666/93.
7.1.11. Deverá Indicar pessoa responsável pela execução do contrato, na data da assinatura
do mesmo.

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO
8.1. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993 será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando todas as ocorrências relacionadas coma execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultem de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em responsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade como art. 70 da Lei
8.666/93.

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providencias cabíveis.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Pregão.
10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que:
10.1.1. Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original;
10.1.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
10.1.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Licitante/Contratada que:
11.1.1. Deixar de assinar o Contrato;
11.1.2. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
11.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.4. Fraudar na execução do contrato;
11.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
11.1.6. Cometer fraude fiscal;
11.1.7. Não mantiver a proposta.

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
11.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
11.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
11.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;
11.2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
Consórcio, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
11.2.5. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes
e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF
Nº
,sediada
(Endereço Completo) declara, sob as penas da lei, conforme art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, que está ciente e cumpre plenamente os requisitos da habilitação e entrega os
envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Local,

de

de 2017.

À Comissão de Licitação
Referente: Edital de Licitação 03/2017 - Pregão Eletrônico nº 02/2017

Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 02/2017, instaurado pelo
Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Nome, assinatura do responsável legal
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ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Local,

de

de 2017.

À Comissão de Licitação
Referente ao edital de licitação 03/2017 - Pregão Eletrônico nº 02/2017

Prezados Senhores,

O abaixo assinado,
,Carteira de
Identidade (número e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente
, vem, pela presente, informar a Vossas Senhorias que o senhor,
,Carteira de Identidade (número e órgão emissor)
é a pessoa
designada por nós para acompanhar a sessão de recebimento e abertura da documentação de
habilitação e propostas de preços, assinar atas e demais documentos e poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir à licitação em epígrafe.
Igualmente, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se
for o caso, por todos os atos que venham a ser praticados pelo representante ora designado.

Atenciosamente,

(nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

Local,

de

de 2017.

À Comissão de Licitação

Referente ao Edital de Licitação 03/2017 - Pregão Eletrônico nº 02/2017
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em
nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27/10/1999, que
altera a Lei nº 8666/93.

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(NOME DA EMPRESA),CNPJ nº

, sediada (endereço completo), vem pelo

presente DECLARAR, sob as penas da lei, que está enquadrada no conceito legal de
(especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte).

Local e data,

,

de

de 2017.

(nome e identidade do representante legal)
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

Declaramos, para todos os fins de direito, que os dirigentes da empresa
.........................................., CNPJ Nº...................................., não tem grau de parentesco com
funcionários e/ou diretoria do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu-CISI, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º
grau.

,

de

de 2017.
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ANEXO VIII
PROCESSO 03/2017
PREGÃO ELETRÕNICO 02/2017
CONTRATO Nº 000/2017

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU – CISI, constituída sob a forma de consórcio
público, com personalidade Jurídica de Direito Privado, sem fins econômicos, que integra a Administração
indireta dos entes consorciados, inscrita no CNPJ nº 00.879.976/0001-86, com sede na Rua Iguaçu, s/nº,
cidade de Medianeira/Pr, pelo Conselho Diretor, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. Ricardo
Endrigo, brasileiro, separado judicialmente, R.G. nº SSP/PR, CPF nº , doravante denominado
CONTRATANTE; e a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita do CNPJ nº XXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXX, n° XXX,
bairro XXXXXXXXX, município de xxxxxxxxx/xx, CEP xxxxxxxxxxx, neste ato representado por seu sócio
administrador Sr.xxxxxxxxxx, brasileiro, casado, do comércio, portador do R.G n° xxxxxxxxxx e do CPF nº
xxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA,
RESOLVEM celebrar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a aquisição de xxxxxxxxxxxxxx, conforme descrição abaixo:

DESCRIÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR CONTRATUAL
O valor certo e ajustado para esta contratação é R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), assim distribuídos:
Quantidade

Descrição

Valor unitário R$

TOTAL R$

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS
I - O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento do pedido (nota de empenho)
ou instrumento equivalente.
II - A entrega deverá ser efetuada na sede do CISI, localizada na Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré,
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Medianeira/PR, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:00min, em dias úteis, de
segunda a sexta.
III - Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar
a entrega dos bens, anotando todas as ocorrências relacionadas coma execução e determinando o que
for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
Parágrafo único: Todos os materiais entregues deverão estar de acordo com as especificações descritas
no objeto.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
O presente contrato tem seu início na data da assinatura e término em 31 de dezembro de 2017.
Parágrafo único: A vigência deste contrato está adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário.
CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I - O pagamento será efetuado em moeda nacional corrente mediante apresentação da Nota Fiscal
Eletrônica em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e ficará condicionado à apresentação da
fatura/boleto e documentos pertinentes devidamente protocolados ou conforme ajustes entre as partes.
II - Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal, esta será devolvida à
licitante para as devidas correções.
III - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária previamente
autorizada: 01.09.010.302.000.22.011.44.90.52.00.00
IV - O CISI fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a comprovação dos
recolhimentos exigidos em lei.
V - O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, reserva o direito de não atestar a nota fiscal para
pagamento se os materiais/equipamentos fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências
apresentadas neste edital.
VI - Caso o fornecimento seja recusado, ou o documento fiscal apresente incorreções, o prazo de
pagamento será contado a partir da data de regularização do fornecimento ou do documento fiscal, a
depender do evento.
VII - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CISI, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou
6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x P
Onde:
I = Índice financeiro
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela em atraso.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A empresa Contratada obriga-se:
I – Entregar todos os produtos constantes da Cláusula Primeira, sendo que estes serão fiscalizados, e se
apresentarem quaisquer problemas deverão ser repostos no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, contados
da notificação, sem prejuízo para a Administração;
II - Os produtos, objeto deste Edital, deverão ter prazo de garantia de 01 (um) ano, por defeitos de
fabricação, respondendo a contratada por eventuais danos decorrentes dos defeitos de fabricação no
período da garantia;
III - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes à marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
IV - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos;
V - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
VI - Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo apresentar tais documentos ao
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CISI, sempre que forem solicitados.
VII - Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e
demais despesas direta ou indireta resultantes da adjudicação desta Licitação.
VIII - Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pelo Consórcio de Saúde Iguaçu CISI quanto ao fornecimento dos produtos.
IX - A Licitante vencedora é responsável por danos causados ao CISI ou a terceiros, decorrentes de culpa
ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão ou responsável do CISI.
X– A Indicar pessoa responsável pela execução do contrato, na data da assinatura do contrato.
Parágrafo Primeiro: A Contratada reconhece, desde já, os direitos do Consórcio Intermunicipal de Saúde
– CISI, em caso rescisão administrativa por inexecução total ou parcial do contrato, nos termos da Lei
8.666/93, Lei 15.608/07 do Estado do Paraná, sem prejuízo de aplicação de penalidades na esfera
judicial.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
I - Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do contrato, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando à licitante vencedora as ocorrências de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquele.
II - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante da
LICITANTE, em tempo hábil, de quaisquer dúvidas relacionadas à execução do contrato.
III - Efetuar o pagamento pelo efetivo fornecimento dos produtos, dentro das condições estabelecidas no
referido edital.
IV - Receber os produtos na quantidade e qualidade solicitada, nos prazos e condições definidos no edital,
responsabilizando-se a licitante vencedora por qualquer dano causado pelos produtos fornecidos.
V - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA OITAVA: DA ENTREGA DO OBJETO:
I - A entrega deverá ser efetivada no local indicado na Cláusula Terceira, no prazo de até 30 dias úteis
contados do recebimento do pedido (nota de empenho);
II - Caso a(s) contratada(s) não efetive(m) a(s) entrega(s) total dos produtos nos prazos descritos no item
anterior; ou efetive de forma parcial a mesma será NOTIFICADA para, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, complementar a entrega ou manifestar-se a respeito, não o fazendo, sofrerá as penalidades
previstas neste Edital e na Legislação.
III - Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, por pessoa responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes no Anexo I do edital 03/2017 (Termo de Referência) e na proposta.
IV - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes no Anexo I do edital 03/2017 e na proposta, devendo ser substituídos no máximo de 10 (dez)
dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas.
V - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, mediante
termo circunstanciado.
a) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
b) O recebimento definitivo não isenta proponente(s) adjudicatária(s) de suas responsabilidades
assumidas(s) por meio desse processo licitatório.
c) Todos os produtos entregues serão fiscalizados, e se apresentarem quaisquer problemas ou
defeitos, deverão ser repostos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sem prejuízo para a
Administração.
d) Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o
fornecimento, serão aplicadas à licitante vencedora, as sanções previstas neste Edital e na
legislação vigente.
VI - Fica determinantemente proibida a troca de marca dos produtos licitados, salvo por motivo justo
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decorrente de fato superveniente devidamente justificado.
VII - Deverá ser emitida somente uma nota fiscal para cada pedido (Nota de Empenho) protocolado.
VIII - Não haverá limite mínimo de faturamento para solicitação dos produtos.
IX - Não poderá ser cobrado frete ou qualquer outro tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor
dos produtos solicitados.
X - Os produtos solicitados através de pedido (Nota de Empenho) deverão ser entregues acompanhados de
nota fiscal de venda.
XI - A nota fiscal de venda deverá ser emitida de acordo com cada Nota de Empenho que a originou.
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO:
Constituem motivos para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI rescindir o presente Acordo,
independentemente de procedimento judicial:
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais ou prazos constantes deste acordo;
II- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou prazos constantes deste acordo, não justificados, e
que acarretem dano ao Consórcio;
III – Atraso injustificado na entrega do objeto deste acordo;
IV – subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, desde que realizadas em
desacordos com as determinações do Edital 03/2017 ou com a legislação aplicável;
V – Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como a de seus superiores;
VI – Cometimento reiterado de faltas na execução deste acordo, anotadas na forma do parágrafo §1º do art.
67 da Lei 8.666/93;
VII – decretação de falência ou dissolução da sociedade;
VIII – alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa que, a juízo do CISI,
prejudique a execução deste contrato.
IX – a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditiva da execução do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Licitante/Contratada que:
I - Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
II - Ensejar o retardamento da execução do objeto;
III - Fraudar na execução do contrato;
IV - Comportar-se de modo inidôneo;
V - Cometer fraude fiscal;
Parágrafo único: Ao cometer qualquer das infrações discriminadas acima a contratada ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
I - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
II - Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
III - Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio, pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
V - Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
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inciso anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS
É parte integrante deste acordo, em todos os seus termos e regulamentações, as disposições constantes
do Edital de Licitação 03/2017 do Pregão Eletrônico nº 02/2017 e seus anexos.
Parágrafo Primeiro: Aplicam-se ao presente contrato, nos casos omissos, as disposições da Lei 8.666/93,
Lei 10.520/02, Lei 15.608/07 do Estado do Paraná, no que couberem.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da
Comarca de Medianeira, Estado do Paraná.

E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas neste contrato que,
lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e testemunhas a seguir, a todo o ato presente,
em 02(duas) vias de igual teor, a fim de que produza seus efeitos legais.
Medianeira, PR, xx de xxxxxxx 2017.

CONTRATANTE
Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

CONTRATADA

Advogado

Testemunhas:
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