CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré
Medianeira – Paraná – 85884-000
(45)3264-5062
___________________________________________________________________________
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2017
MODALIDADE: PREGÃO Nº 05/2017
1.

PREÂMBULO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU – CISI, CNPJ nº 00.879.976/000186, com sede na Rua Iguaçu, s/nº - Bairro Nazaré, na Cidade de Medianeira – Estado do
Paraná, através de seu presidente, Sr. Ricardo Endrigo e da Comissão Permanente de
Licitação, designada pela Resolução nº 015/2017 de 11/07/2017, torna público para o
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA
PRESENCIAL, DO TIPO MENOR P E R C E N T U A L d e t a x a a d m i n i s t r a t i v a . 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:

1.1.
1.2.

ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME.
A sessão pública do pregão, na forma presencial, terá início com a divulgação das
propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço, dia e
horário abaixo discriminado:

ENDEREÇO: Rua Iguaçu, s/nº - Bairro Nazaré – Medianeira/PR.
DATA: 06 de novembro de 2017
HORA: 09h:00min (horário de Brasília/DF)

1.3.
1.4.

1.5.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

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 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
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em
contrário.
O presente Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Setor Administrativo do
Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, localizado no Prolongamento da
Rua Iguaçu, S/N, Bairro Nazaré, na cidade de Medianeira – Paraná, das 8h30 às
11h30 e das 13h30 às 17h00, nos dias úteis, e no site do CISI –
www.consorciocisi.com.br.
DO OBJETO
Contratação de pessoa jurídica na qualidade de agente de integração para
intermediação de estagiários, conforme ANEXO I – Termo de Referência.
O Pregão, na forma Presencial será realizado em sessão pública, na sede do CISI,
sita a Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré, Medianeira/PR.
Os trabalhos serão conduzidos por servidores nomeados através da Resolução n°
015/2017 de 11/07/2017, denominado Pregoeiro.
A quantidade estimada para o presente processo, relacionada no Anexo I (Termo
de Referência), serve apenas para orientação, podendo ser suprimida ou acrescida,
alterações essas limitadas aos percentuais previstos no art. 65, §1º, da Lei
8.666/93.
O Objeto deste pregão será destinado a atender as necessidades operacionais do
CISI.
São partes integrantes deste edital, para todos os fins de direito, os seguintes
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anexos:

2.6.1. ANEXO I – Termo de Referência – Especificações dos produtos;
2.6.2. ANEXO II – Declaração de cumprimento e ciência;
2.6.3. ANEXO III – Modelo de declaração de idoneidade/superveniência de fato
impeditivo da qualificação;

2.6.4. ANEXO IV – Carta de credenciamento;
2.6.5. ANEXO V – Declaração de não empregabilidade de menores;
2.6.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração de inexistência de vínculo com servidores
do CISI;

2.6.7. ANEXO VII – Declaração de ME ou EPP, se for o caso.
2.6.8. ANEXO VIII – Minuta do contrato.
3.

DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

3.1.

No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, 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 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;
3.2.
As solicitações/pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório,
poderão ser formulados através de documento no setor de protocolo do Consórcio
Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, em até 3 (três) dias úteis, anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública.
3.3.
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.
3.4.
As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não tem efeito
suspensivo.
3.5.
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.
3.6.
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.
3.7.
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 22.14 deste edital.
4.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste Edital e seus anexos e que possuam objeto social
compatível com o objeto licitado, correndo por sua conta todos os custos
decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida
nenhuma indenização às licitantes para a realização de tais atos.
4.2. Para participar do presente pregão, as licitantes deverão credenciar-se no horário
fixado para o recebimento das propostas, nos termos do item 1.1. deste edital.
4.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
4.3.1.Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
4.3.2.Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração
Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 8.666/93;
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4.3.3.Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
4.3.4.Estejam sob Insolvência ou for dissolvida;
4.3.5.O disposto no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações;
4.3.6.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 a 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 123/2006; e suas alterações.
4.3.7.Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade
inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
4.3.8.Empresas estrangeiras que não funcionem no país.
4.3.9.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.
4.3.10.
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.

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 e da equipe de apoio;
6.1.2. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3. Abrir as propostas de preços;
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;
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;
6.1.13. Verificar, quando necessário, a existência de empate de ficção e seguir os
procedimentos de desempate de acordo com os dispositivos da Lei
Complementar nº. 123/2006.

6.

APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES

6.1. Os envelopes “Proposta de Percentual” e “Documentação de Habilitação” deverão
ser indevassáveis, fechados e entregues ao pregoeiro nomeado pela Resolução nº
015/2017, no horário que antecede a sessão pública de abertura deste certame,
conforme endereço, dia e horário especificados no Preâmbulo deste Edital.
6.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017.
ENVELOPE N.º 01- PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:___________________
ENDEREÇO COMPLETO/FONE/FAC-SÍMILE E E-MAIL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2017.
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:___________________
ENDEREÇO COMPLETO/FONE/FAC-SÍMILE E E-MAIL

6.3. O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, através do Departamento de
Licitações e Contratos, somente considerará os envelopes de “Proposta de
Percentual” e “Documentação de Habilitação” que forem entregues ao Pregoeiro
designado, no local, data e horário definido neste edital.
7.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES:
7.1. No dia, hora e local estabelecido no item 1.1, será realizada sessão pública para o
credenciamento do representante legal da licitante e demais atos.
7.2. O representante da licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, devidamente
munido de:
7.2.1.CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação em órgão de
imprensa oficial, da Carteira de Identidade ou documento oficial equivalente,
do sócio, proprietário, dirigente ou procurador que comparecer à sessão de
disputa;
7.2.2.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 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.
7.2.3.Caso, a empresa licitante envie representante que não seja sócio, proprietário
ou dirigente, o credenciamento far-se-á através de instrumento público de
procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em Cartório,
ambos atendendo ao modelo de Carta de Credenciamento (Modelo do Anexo
IV), além das documentações solicitadas nas alíneas “a” e ”b”. Em se tratando
de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da sociedade empresária
proponente, o representante deverá apresentar CÓPIA AUTENTICADA por
cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
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7.2.4.Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o
modelo do Anexo II.
7.2.5.Declaração de que a empresa se enquadra no conceito vigente de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, conforme modelo
do Anexo VII.
7.2.6.CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação em órgão de
imprensa oficial da Certidão Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias
autenticadas dos extratos da Junta Comercial, devidamente publicados no
Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a
composição acionária da empresa, bem como seu enquadramento como micro
ou pequena empresa.
7.3. Os documentos referentes ao item 7.2 e suas alíneas NÃO devem ser dispostos no
Envelope nº 2, de forma a serem apresentados pelo representante da licitante nos
momentos que antecedem o início da sessão.
7.4. As licitantes deverão credenciar representante com poderes para formular lances
verbais e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo
licitatório, mediante a apresentação da documentação de credenciamento,
conforme item 7.2.
7.5. A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou
ausência do representante, não implicará exclusão da proposta no certame.
Contudo, não serão aceitos lances verbais e nem manifestação em nome da
licitante neste ato.
7.6. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes, o
Pregoeiro não mais aceitará novas licitantes, dando início ao recebimento dos
envelopes contendo a Proposta Comercial e a Documentação para a Habilitação.
7.7. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante.
7.8. É vedada a participação de um mesmo credenciado para mais de uma empresa.
8.

PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 01

8.1. As propostas de percentual (envelope nº 01) deverá ser apresentada em uma via,
com suas páginas numeradas e rubricadas, E A ÚLTIMA ASSINADA PELO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, sem emendas, acréscimos, borrões,
rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas
não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração
ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:
a) Razão social, endereço, telefone, e-mail e o CNPJ/MF da proponente;
b) Nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva
assinatura;
c) Data;
d) Percentual, grafado em algarismos, com uma casa decimal após á vírgula;
d1) A licitante deverá declarar que no percentual proposto deverá estar incluído, além
do lucro, todas as despesas e custos e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o objeto da presente licitação;
e) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações
constantes do Anexo I, deste edital;
f) Prazo de validade da proposta.

8.2. Na omissão dos dados especificados na alínea "a" do subitem 8.1, considerar-se-á
o constante da Documentação Complementar; e, no caso das alíneas “c”, “f” e “g”,
os prazos estipulados neste Edital.
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8.3. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta para o objeto licitado.
8.4. É vedada a apresentação de proposta diferente do objeto licitado.
8.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.

edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.
A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à reunião de abertura do envelope PROPOSTA com poderes para esse
fim.
A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das
condições deste Edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no art. 87 da
Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, combinado com o art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002.
O percentual apresentado na proposta deve incluir todos os custos e despesas, tais
como: transporte (inclusive frete), seguro contra todos os riscos existentes, garantia
e tributos de qualquer natureza, sendo que aqueles que não forem transcritos,
serão considerados como já constantes e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por
caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados
como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse
ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicionais.

DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02

9.1. Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os
requisitos relativos à habilitação jurídica; regularidade fiscal e trabalhista;
qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. Os documentos
comprobatórios aqui descritos deverão estar dentro do envelope nº 02.
9.2. PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.2.1.Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
qualificação, conforme o modelo do Anexo III.
9.2.2.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.
9.2.3.Declaração de inexistência de parentesco com agentes políticos municipais,
conforme o modelo do Anexo VI.
9.2.4.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 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.
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9.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
9.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – Cartão CNPJ
9.3.2.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;
9.3.3.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;
9.3.4.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;
9.3.5.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;
9.3.6.Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da apresentação
de Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pela Prefeitura
Municipal da sede da Proponente, com validade na data de abertura do
Envelope Habilitação;
9.3.7.Prova de regularidade para com a Seguridade Social (INSS) através da
apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) válida na data de
abertura do Envelope Habilitação;
9.3.8.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;
9.3.9.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 12.440/2011.

9.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
9.4.1.Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, com data de, no máximo 30 (trinta) dias anteriores a
data de abertura dos envelopes de habilitação;
9.4.2.A presente documentação deverá ser apresentada em ORIGINAL, por
qualquer processo de CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou
publicação em órgão de imprensa oficial, sendo aceito cópias simples,
acompanhada da original no momento da sessão de abertura dos envelopes.
9.4.3.Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas.
9.4.4.As Certidões/documentos que não tiverem prazo de validade informado, terão
como data de validade 60 (sessenta) dias após a sua emissão.
9.4.5.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social , já
exigíveis e apresentados na forma da lei , que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há
mais de 3 ( três) meses da data da apresentação. O balanço patrimonial
deverá estar transcrito no Livro Diário e esse registrado no órgão público
competente e, para comprovação, deverá ser anexado o termo de abertura e
encerramento do Livro Diário, onde conste o número de páginas;
9.4.5.1. O balanço patrimonial do último exercício social deverá estar
assinado por Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade acompanhado da Certidão de Regular idade Profissional,
eletrônica válida, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade CRC - do profissional de contabilidade da licitante comprovando a regular
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idade perante o CRC comprovando a responsabilidade do profissional de
contabilidade da licitante nos termos da Resolução CFC nº 1.402/2012.
9.4.6.No caso da licitante recém constituída, será exigido, conforme previsto no
artigo 31, I , da Lei 8.666/93, a apresentação do "Balanço de Abertura".

9.4 . QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.4.1. Apresentação de, no mínimo, 02 atestados de capacidade técnica, para
comprovação de aptidão para o desempenho de atividade compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, os quais comprovem a boa qualidade dos
serviços prestados ininterruptamente, durante os 02 (dois) últimos anos, nos termos
do art. 30,§ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
9.4.2. Prova de registro do proponente em entidade competente no Conselho
Regional de Administração–CRA, inclusive demonstrando o responsável técnico
devidamente habilitado na entidade.
9.4.3 Comprovação apresentando instrumentos jurídicos, previsto no art. 5º da Lei
11.788/2008, vigentes, firmados entre a proponente e as instituições de ensino
superior, médio e de educação profissional do município licitante, se declarado
vencedor.
10.

SESSÃO DO PREGÃO
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes
das empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO,
oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando início ao
recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

10.1.

10.2.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.2 No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de
MENOR PERCENTUAL DE TAXA ADMINISTRATIVA.
10.2.1.
O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm as
propostas avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital.
10.2.2.
O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor percentual e
aqueles que tenham apresentado propostas em percentuais sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor percentual de
taxa administrativa, para participarem dos lances verbais.
10.2.3.
Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de percentuais nas
condições definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores
propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os percentuais oferecidos
nas propostas apresentadas.
10.2.4.
Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições
ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem
de apresentação dos lances.
10.2.5.
A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às
sanções administrativas previstas nestas Instruções.

10.3.

DOS LANCES VERBAIS
10.3.1.
As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com
percentuais distintos e decrescentes, a partir da proposta comercial
classificada de maior percentual e os demais lances, em ordem decrescente
de percentuais, podendo o pregoeiro, definir no momento, lances mínimos.
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10.3.2.
Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o
atendimento a eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa
pelo seu representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis.
10.3.3.
Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor
percentual, sem que tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de
classificação dar-se-á mediante novo sorteio a ser realizado, na mesma
sessão pública, pelo Pregoeiro.
10.3.4.
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a
Licitante desistente às penalidades legais e às sanções administrativas
previstas nestas Instruções.
10.3.5.
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior
ordenação das propostas.
10.3.6.
Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita e o valor estimado para a contratação.
10.3.7.
O Proponente vencedor deverá remeter à contratante nova
proposta de percentual de cada item, adequados ao percentual do último
lance oferecido, para confecção do contrato, em no máximo (02) DOIS
DIAS ÚTEIS.

10.4.

DO JULGAMENTO
10.4.1.
Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao
objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
10.4.2.
Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
10.4.3.
Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os
termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da
contratação, esta poderá ser aceita.
10.4.4.
Havendo entre as concorrentes empresas que se enquadrem no
conceito de microempresa e empresa de pequeno porte, desde que atendido o
disposto no item 7.2.5 e 7.2.6, lhes será assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação conforme a Lei Complementar nº.
123/2006; e suas alterações;
10.4.4.1. Entende-se por empate a situação em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço;
10.4.4.2. Ocorrendo o empate a que se refere o item acima, a microempresa
ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
10.4.4.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do item anterior, serão convocadas as
remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 10.4.4.1 na
ordem classificatória, para exercício do mesmo direito;
10.4.4.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem na
situação de empate do item 9.4.5.1, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.4.4.5. Não havendo a apresentação de nova proposta por parte das
microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas na situação
de empate, será declarada vencedora a empresa que originariamente
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apresentou o melhor preço.
10.4.4.6. Os dispositivos dos itens 10.4.; 10.4.4.1; 10.4.4.2; 10.4.4.3; 10.4.4.4 e
10.4.4.5 somente serão aplicados quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
10.4.5.
Sendo aceitável a oferta de menor percentual, será aberto o
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver
formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
10.4.6.
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será
declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual
apresentou proposta.
10.4.6.1. Sendo o proponente vencedor enquadrado como microempresa ou
empresa de pequeno porte, não será causa de inabilitação a existência
de alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal;
10.4.6.2. A regularidade fiscal das empresas a que se refere o item anterior
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
10.4.6.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
empresas enquadradas no item anterior, é assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do momento em que a proponente for
declarada vencedora do certame, podendo ser prorrogado por igual
período, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.6.4. A não-regularização da documentação no prazo do item 10.4.6.3
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/1993, sendo facultado ao
Município a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato ou a revogação da licitação.
10.4.7.
Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da
Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
10.4.8.
Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá
negociar para que seja obtido um melhor preço.
10.4.9.
Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final,
será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes.
10.4.10.
Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição
relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados
desclassificados no certame, os envelopes “Documentação de Habilitação”
inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.
11.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do
Pregoeiro poderá 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 contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;
11.2.
A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito
de recurso;
11.2.1.
Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente

11.1.
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protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo
proponente;
11.3.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
11.4.
Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo
11.5.
Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da
licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela
Autoridade Competente.
11.6.
Decididos os recursos porventura interpostos, e constatados a regularidade
dos atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e
determinará a contratação, no prazo previsto neste edital.
12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1.

Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação
ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade
Competente.
12.2.
Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade
dos atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e
determinará a contratação, no prazo previsto neste edital.
12.2.1.
A homologação do objeto à proponente vencedora, quando esta
for microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, somente será efetuada
após a regularização da documentação dentro do prazo e condições
previstos no item 10.4.6.3, sob pena de aplicação do disposto no item
10.4.6.4
13. DO CONTRATO

13.1.

Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora
será 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.
13.1.1. 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.
13.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação para assinar o contrato ou instrumento equivalente.
13.3. 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.
14.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
As disposições concernentes às obrigações
estabelecidas no ANEXO I – Termo de Referência.

14.1.

15.

da

Contratante

estão

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Anexo I – Termo de
Referência;
15.2.
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.
15.3.
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

15.1.
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Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

16.

DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
A LICITANTE VENCEDORA terá seu contrato cancelado quando:
16.1.1.
Descumprir as condições do edital.
16.1.2.
Recusar-se a prestar/fornecer o objeto no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa razoável.
16.1.3.
Considerar-se-á negativa da entregar do objeto licitatório quando da
recusa em assinar o contrato de fornecimento.
16.1.4.
For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração,
nos termos do art. 87, inciso IV da Lei Federal n. º 8.666/93.
16.1.5.
Por razões de interesse público, devidamente motivadas e
justificadas.
16.1.6.
Caracterizada a hipótese de inexecução total ou parcial das
condições de serviço ora estabelecidas.
16.2.
Constatada a irregularidade por parte do fornecedor, será notificado para no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas se manifeste a respeito, não o fazendo, sofrerá
as penalidades previstas neste edital e na legislação.
16.3.
Persistindo a falta o registro será cancelado, no caso de negativa de
contratação, ou rescindido, no caso de inexecução parcial ou total, chamando-se o
segundo colocado na Ata de Registro de Preços.
16.4.
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.

16.1.

17.

DO VALOR MÁXIMO E DA VIGÊNCIA
17.1
O valor total máximo estimado da presente licitação, para o período de 12
(doze) meses, fica fixado em R$ 49.172,26 (quarenta e nove mil, cento e setenta e dois
reais e vinte e seis centavos), sendo que R$ 4.196,26 (quatro mil, novecentos e setenta e
seis reais) referente a taxa de administração e R$ 44.976,00 (quarenta e quatro mil,
novecentos e setenta e seis reais) referente a bolsa-auxílio e auxílio-transporte, conforme
consta no Anexo I – Termo de Referência.
17.2.
A vigência do contrato (ou instrumento equivalente) proveniente deste Pregão
será de 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.

18.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1.
O pagamento será efetuado em moeda nacional corrente mediante
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, que deverá ser apresentada até o dia 30
(trinta) de cada mês, para pagamento por parte da Contratada, até o dia 10 (dez) de
cada mês. Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota
Fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.
18.2.
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária previamente autorizada: 01.001.04.122.000.12.001.33.90.39.99.99
18.3.
A empresa deverá apresentar anexo a NOTA FISCAL os documentos
elencados nos itens 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9, deste edital.
18.4.
O CISI fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.
18.5.
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, reserva o direito de não
atestar a nota fiscal para pagamento se o serviço fornecido não estiver em
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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.
18.7.
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.

18.6.

19.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As Sanções administrativas estão estabelecidas no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA.
19.2.
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar
o instrumento 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).
19.3.
Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendolhe franqueada vista ao processo.

19.1.

20.

DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público,
decorrente de fato 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.
20.2.
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.
20.3.
No caso de revogação ou anulação da presente licitação ficam assegurados o
contraditório e a ampla defesa.

20.1.

21.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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.
21.2.
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.
21.3.
É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a
sessão do pregão.
21.4.
O objeto da presente licitação não poderá sofrer reajustes.

21.1.
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21.5.
A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada, em
todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
21.6.
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
21.7.
lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
21.8.
Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassificação/inabilitação.
21.9.
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.
21.10.
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.
21.11.
Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
21.12.
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.
21.13.
A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora
fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
21.14.
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de
13h30min as 17h00min horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na sede
do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, Estado do Paraná, na Rua Iguaçu,
s/nº – Bairro Nazaré – Medianeira - PR, para melhores esclarecimentos.
21.15.
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, 11 de outubro de 2017.

Vânia Raquel Furmann
Pregoeira

Heloise Delazari Carvalho

Membro CPL

Lucas Cigerza

Presidente CPL

Silvia Vannini

Membro CPL
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA E
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1. OBJETO
1.1 O objeto se constitui na contratação de pessoa jurídica na qualidade de agente
de integração para intermediação de estagiários, conforme especificações
abaixo.
1.1.1 Para fins de referência na formatação da proposta, a quantidade a ser ofertada
será estimada em, no máximo, 04 (quatro) estagiários com carga horária de 30
(trinta) horas semanais, a serem contratados conforme as necessidades do CISI.

Carga
Horária:
30 horas semanais
Bolsa-auxílio
Auxílio Transporte

Nível superior
Valor
por
Nº de vagas
estagiário
R$ 796,45
04
R$ 140,55

04

Total

Total mês

Total ano

R$ 3.185,80

R$ 38.229,60

R$

R$ 6.746,40

562,20

R$ 44.976,00
Taxa Administrativa

Máximo de 9,33%

R$ 4.196,26

1.2 O valor total máximo estimado da presente licitação, para o período de 12 (doze)
meses, fica fixado em R$ 49.172,26 (quarenta e nove mil, cento e setenta e dois reais e
vinte e seis centavos), sendo que R$ 4.196,26 (quatro mil, novecentos e setenta e seis
reais) referente a taxa de administração e R$ 44.976,00 (quarenta e quatro mil,
novecentos e setenta e seis reais) referente a bolsa-auxílio e auxílio-transporte.
1.3 O proponente declarado vencedor da licitação deverá possuir escritório com endereço fixo
na região do município de Medianeira, com instalações e pessoal técnico adequado e
disponível para realização do objeto; se não possuir, terá prazo máximo de 30(trinta) dias para
adequar-se.
1.4 O proponente declarado vencedor da licitação deverá comprovar, através de instrumentos
jurídicos, previsto no art. 5º da Lei 11.788/2008, vigentes, firmados entre a proponente e as
instituições de ensino superior, médio e de educação profissional do município licitante.
2. JUSTIFICATIVAS
2.1 Fortalecimento do papel social da instituição;
2.2 Oportunizar ao estudante complementação prática ao seu conhecimento teórico;
2.3 Manter os serviços internos de apoio às atividades inerentes ao Cisi.
2.4 O presente procedimento licitatório não será exclusivo para microempresa e empresa de
pequeno porte, considerando a vantajosidade para administração pública, conforme
preleciona o art. 49, I e II, da LC 123/06.
3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
:
3.1 O objeto deverá ser cumprido rigorosamente, de acordo com as características,
quantidades e prazos definidos no Edital e neste Termo de Referência.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO
4.1 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.
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5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 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.
5.2 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.
5.3 Indicar servidor de seu quadro de pessoal, com formação profissional na área de
conhecimento desenvolvida no curso do estágio, para orientar e supervisionar até 02
estagiários simultaneamente.
5.4 Receber os estudantes encaminhados pelo agente de integração, para o processo
seletivo, e informar os nomes aprovados para o estágio.
5.5 Garantir ao estagiário à aplicação da legislação relacionada à saúde e segurança no
trabalho.
5.6 Manter a disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação de estágio.
5.7 Enviar à instituição de ensino, com periodicidade máxima de 06 (seis) meses, relatório
de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.
5.8 Transferir, mensalmente ao agente de integração, a importância destinada
exclusivamente à concessão de bolsa-auxílio e auxílio transporte e, eventualmente demais
valores devidos aos seus estagiários.
5.9 Informar ao agente de integração, por escrito e imediatamente, sempre que ocorrer
rescisão antecipada do Termo de Compromisso de estágio e Plano de Estágio, para que
sejam tomadas as providências legais e interrupção dos procedimentos técnicos
e
Administrativos.
5.10 Permitir que a carga horária do estagiário seja reduzida pelo menos a metade, sem
qualquer desconto nos valores de bolsa-auxílio, desde que o estagiário informe, através de
documento emitido pela instituição de ensino, o calendário de verificações de aprendizagem
periódicas ou finais.
5.11 Conceder ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a
01(um) ano, período de recesso remunerado de trinta dias.
5.12 Proporcionar locais e condições para a realização das atividades de estágio.
5.13. Informar ao Agente de Integração acerca das oportunidades de estágio a serem
concedidas.
5.14. Solicitar ao Agente de Integração estudantes que atendam aos perfis informados de
acordo com a vaga a ser preenchida.
5.15. Receber o estagiário e autorizar a realização do estágio nas unidades, desde que
preencham os requisitos exigidos para sua realização.
5.16. Acompanhar a frequência mensal dos estagiários.
5.17 Supervisionar as atividades de estágio.
5.18 Solicitar o desligamento de estagiários, conforme este edital e legislação vigente.
5.19. Comunicar ao Agente de Integração os estagiários desligados.
5.20. Fornecer ao Agente de Integração o número de vagas por área de atividades.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, sem prévia e
expressa anuência da Administração.
6.2 Identificar as oportunidades de estágio.
6.3 Fazer seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário, comprovando à
administração do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, que a apólice é compatível com
os valores de mercado.
6.4 Repassar mensalmente ao estagiário o pagamento da bolsa-auxílio, auxílio transporte e
demais benefícios porventura existentes, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
após o pagamento efetuado pela contratante.
6.5 Notificar a parte concedente de qualquer irregularidade que conste na situação escolar do
estagiário.
6.6 Efetuar o recolhimento à Receita Federal, o valor do imposto de renda retido das bolsasauxílio pagas aos estagiários.
6.7 Quando da contratação, garantia de transição imediata dos estagiários que fazem parte do
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quadro atual do CISI.
6.8 Disponibilizar ao contratante e aos estudantes acesso à um sistema informatizado para
cadastro de vagas de estágio, estudantes, folha de pagamento dos estagiários,
acompanhamento dos contratos, termo de realização de estágio, emissão de relatórios de
avaliações periódicas, informações sobre o repasse das bolsas-auxílio e informe dos
rendimentos anuais.
6.9 Providenciar o termo de compromisso contendo o plano de estágio, as assinaturas do Cisi,
Instituição de Ensino e do estagiário.
6.10 Providenciar relatórios semestrais de avalição das atividades.
6.11 Atender às condições exigidas pelas instituições de ensino no que diz respeito à execução
dos estágios não-obrigatórios, selecionando os estagiários de acordo com as atividades a
serem desempenhadas no CISI, em conformidade com os requisitos acadêmicos de cada
estudante.
6.12. Atender de imediato as solicitações do CISI quanto à substituição de estagiários.
6.13. Observar se a Instituição de Ensino do estudante escolhido possui autorização de
funcionamento e é reconhecida pelo Ministério da Educação.
6.14. Conferir, no recrutamento, se a condição do estudante/candidato a estágio está de
acordo com os requisitos exigidos nas normas legais e regulamentares pertinentes.
6.15. Manter, durante toda a execução do contrato a ser firmado entre as partes, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
6.16. Coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Programa de Estágio.
6.17. Registrar e manter atualizado o cadastro dos estagiários.
6.18 Providenciar os Termos Aditivos ao Termo de Compromisso de Estágio quando do
vencimento deste, para as medidas necessárias à substituição ou prorrogação.
PARÁGRAFO ÚNICO: A Contratada Reconhece, desde já, os direitos da Contratante nos
casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal 8.666/1993.
7. DO PROGRAMA DE ESTÁGIO
7.1 Todas as etapas de realização do estágio, desde a seleção até a conclusão das atividades,
obedecerão ao disposto na Lei Federal nº. 11.788/2008.
7.2. Para maior eficiência no acompanhamento e execução dos serviços, é imprescindível que
o Agente de Integração tenha infraestrutura, condições técnicas e operacionais.
7.3. O Agente de Integração trabalhará em conjunto com o Serviço de Recursos Humanos do
CiSI, atendendo às suas solicitações para preenchimento das vagas disponíveis, observando
as atividades que serão realizadas e o perfil do estudante.
7.4. O contrato a ser firmado com o Agente de Integração visa a atender às atividades de
estágio não obrigatório, à luz do disposto no artigo 2°, § 2°, da Lei Federal nº. 11.788/2008.
7.5. O estágio será cumprido nas dependências do CISI.
7.6. O estágio, e assim expressa a Lei, não gerará qualquer vínculo empregatício do estagiário
com o Agente de Integração ou com o CISI.
7.7. A duração do estágio não excederá 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de portador de
deficiência.
7.8. Deverá ser observado o disposto no artigo 3° da Lei Federal n°. 11.788/2008.
7.9. O CISI indicará as áreas de formação para posterior seleção dos estagiários.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO
8.1 Assinar o Termo de Compromisso de Estágio, pelo qual se obrigará a cumprir as condições
de estágio.
8.1.1. Responsabilizar-se unicamente por providenciar todas as assinaturas necessárias para
celebrar o Termo de Compromisso de Estágio, e encaminhar ao Agente de Integração.
8.2. Comunicar imediatamente ao Agente de Integração sobre qualquer alteração em sua vida
acadêmica.
8.3. Preservar sigilo referente às informações a que tiver acesso.
8.4. Participar das reuniões referentes ao estágio para quais for requisitado.
8.5. Assinar diariamente o registro de frequência e encaminhá-lo no último dia de cada mês ao
Agente de Integração, após assinatura do supervisor de estágio, para fins de pagamento da
bolsa de estágio.
8.6. Observar as normas de aspectos comportamentais e morais e fazer uso de vestuário e
linguajar adequados, no âmbito do CISI.
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8.7. Ser pontual, assíduo, participativo, ter responsabilidade, urbanidade e disciplina.
8.8. O desligamento do estagiário ocorrerá em qualquer das situações abaixo:
I. Automaticamente após o término do período máximo de estágio;
II. A qualquer tempo no interesse e conveniência do CISI;
III. Depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para duração do estágio, se
comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho;
IV. A pedido do estagiário;
V. Em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade
da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio;
VI. Pelo não comparecimento à unidade onde estiver realizando o estágio, sem motivo
justificado por mais de cinco dias, consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta
dias durante todo o período de estágio;
VII. Pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o Estagiário; e

VIII. Por conduta incompatível com a exigida pela Administração.
9. DO FORNECIMENTO DE VAGAS
9.1. O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu conta com a possibilidade de contratar até 04
(quatro) estudantes, sendo, conforme este edital, as vagas para ensino superior (30 horas
semanais), distribuídas conforme regulamentação interna e atividades precípuas de cada
Departamento.
9.2. Nos termos da Lei nº 11.788/2008, estão asseguradas as vagas direcionadas aos
portadores de deficiência, totalizando em 10% das vagas oferecidas pelo Programa.
9.3. A oferta de bolsas de estágio ficará condicionada à existência de vagas de estágio abertas
pela Administração do CISI.
10.
10.1.

SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto deste Pregão.

11.
ALTERAÇÃO SUBJETIVA
11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que:
11.1.1. Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos
na licitação original;
11.1.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
11.1.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
12.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Licitante/Contratada que:
12.1.1. Deixar e assinar a ata de registro de preços;
12.1.2. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
12.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.4. Fraudar na execução do contrato;
12.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.6. Cometer fraude fiscal;
12.1.7. Não mantiver a proposta.
12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
12.2.2. 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;
12.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;
12.2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
Consórcio, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
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12.2.5. 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.
12.2.6. 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 o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
12.3. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a
contratada não tenha nenhum valor a receber da administração municipal, ser-lhe-á concedido
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da
multa, sob pena de execução judicial.
12.4. As multas previstas nesta seção não eximem a contratada da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

(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 06/2017 - Pregão Presencial nº 05/2017

Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial nº 05/2017, 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

____________________, de _______de _________________________ de 2017.

À Comissão de Licitação
Referente ao edital de licitação 06/2017 - Pregão Presencial nº 05/2017
Prezados Senhores,
O abaixo assinado,
,Cartei
ra 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

___________________, _______ de _________________, de 2017.

À Comissão de Licitação

Referente ao Edital de Licitação 06/2017 - Pregão Eletrônico nº 05/2017
(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 06/2017
PREGÃO PRESENCIAL 05/2017
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 xxxxxxxxxxxxxxx SSP/PR, CPF nº
xxxxxxxxxx, 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
1.1. O objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica na qualidade
de agente de integração para intermediação de estagiários, conforme
especificações abaixo, conforme descrição abaixo:

Carga
Horária:
30
horas
semanais
Bolsa-auxílio

Valor
estagiário

Nível superior
por
Nº
de
vagas

Total mês

Total ano

Auxílio Transporte
Total

R$
Taxa Administrativa

de

%

R$

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO
2.1.
O valor total máximo estimado da presente licitação, para o período de 12
(doze) meses, fica fixado em R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXX), sendo que R$ XXXX
(XXXXX) referente a taxa de administração e R$ XXXX (XXXXXXXXXXXX) referente
a bolsa-auxílio e auxílio-transporte.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1. O prazo de encaminhamento dos estagiários para o processo seletivo, após feita
a solicitação por escrito pelo CISI, será de 03 (três) dias úteis.
3.2. Os estagiários deverão ser encaminhados, para processo seletivo, à sede do
CISI, localizada na Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré, Medianeira/PR, em dias e
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horários a serem posteriormente pactuados.
Parágrafo único: Todos os encaminhados deverão atender os requisitos de
solicitação do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI .
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
4.1. O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se na date de xx
de xxx de 2017, e termino na data de xx de xxx de 201x.
Parágrafo único: O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do
artigo 57, §1º e §2º da Lei Federal 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
5.1. Em ocorrendo a situação prevista no Parágrafo único da Cláusula Quarta, o
Valor Total Máximo estimado, previsto no item 2.1. da Cláusula segunda, poderá ser
reajustado de acordo com a legislação vigente, tomando-se por base a variação do
índice do IGP-M.
CLÁUSULA SEXTA: DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. O pagamento será efetuado em moeda nacional corrente, mediante apresentação
da Nota Fiscal Eletrônica, que deverá ser apresentada até o dia 30 (trinta) de cada
mês, para que a Contratante realize o pagamento mensal até o dia 10 (dez).
Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta
será devolvida à licitante para as devidas correções.
6.2. Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal,
esta será devolvida à licitante para as devidas correções.
6.3. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária
previamente autorizada: 01.001.04.122.000.12.001.33.90.39.99.99.
6.4. O CISI fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.
6.5. O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, reserva o direito de não
atestar a nota fiscal para pagamento se o serviço fornecido não estiver em
conformidade com as exigências apresentadas neste contrato e no respectivo Edital.
6.6. Caso 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.
6.7. 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 SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, sem prévia
e expressa anuência da Administração.
7.2. Identificar as oportunidades de estágio.
7.3. Fazer seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário, comprovando à
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administração do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, que a apólice é
compatível com os valores de mercado.
7.4. Repassar mensalmente ao estagiário o pagamento da bolsa-auxílio, auxílio
transporte e demais benefícios porventura existentes, num prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas após o pagamento efetuado pela contratante.
7.5. Notificar a parte concedente de qualquer irregularidade que conste na situação
escolar do
estagiário.
7.6. Efetuar o recolhimento à Receita Federal, o valor do imposto de renda retido das
bolsas-auxílio pagas aos estagiários.
7.7 Quando da contratação, garantia de transição imediata dos estagiários que fazem
parte do quadro atual do CISI.
7.8 Disponibilizar ao contratante e aos estudantes acesso à um sistema informatizado
para cadastro de vagas de estágio, estudantes, folha de pagamento dos estagiários,
acompanhamento dos contratos, termo de realização de estágio, emissão de relatórios
de avaliações periódicas, informações sobre o repasse das bolsas-auxílio e informe
dos rendimentos anuais.
7.9 Providenciar o termo de compromisso contendo o plano de estágio, as assinaturas
do Cisi, Instituição de Ensino e do estagiário.
7.10 Providenciar relatórios semestrais de avalição das atividades.
7.11. Atender às condições exigidas pelas instituições de ensino no que diz respeito à
execução dos estágios não-obrigatórios, selecionando os estagiários de acordo com
as atividades a serem desempenhadas no CISI, em conformidade com os requisitos
acadêmicos de cada estudante.
7.12. Encaminhar os estudantes candidatos a estágio, de acordo com o perfil das
áreas de interesse do CISI e de acordo com os critérios estabelecidos para seleção
dos candidatos.
7.13. Atender de imediato as solicitações do CISI quanto à substituição de estagiários.
7.14 Informar aos estagiários sobre os documentos e providências necessários à
efetivação do Termo de Compromisso de Estágio, sobre os deveres, direitos e
obrigações.
7.15. Fazer Seguro contra Acidentes Pessoais em favor do estagiário, comprovando a
Administração do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu que a apólice é
compatível com os valores de mercado.
7.16. Acompanhar a realização do estágio junto ao CISI, subsidiando as respectivas
instituições de ensino com as informações pertinentes.
7.17. Atender às condições exigidas pelas instituições de ensino no que diz respeito à
execução dos estágios não-obrigatórios, selecionando os estagiários de acordo com
as atividades a serem desempenhadas no CISI, em conformidade com os requisitos
acadêmicos de cada estudante.
7.18. Encaminhar os estudantes candidatos a estágio, de acordo com o perfil das
áreas de interesse do CISI e de acordo com os critérios estabelecidos para seleção
dos candidatos.
7.19 Atender de imediato as solicitações do CISI quanto à substituição de estagiários.
7.20 Informar aos estagiários sobre os documentos e providências necessários à
efetivação do Termo de Compromisso de Estágio, sobre os deveres, direitos e
obrigações.
7.21. Acompanhar a realização do estágio junto ao CISI, subsidiando as respectivas
instituições de ensino com as informações pertinentes.
7.22. Indicar pessoa responsável pela execução do contrato, na data da assinatura do
mesmo.
Parágrafo único: Compromete-se a contratada em manter, durante toda a execução
do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no processo Licitatório.
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CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 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.
8.2 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.
8.3 Indicar servidor de seu quadro de pessoal, com formação profissional na área de
conhecimento desenvolvida no curso do estágio, para orientar e supervisionar até 02
estagiários simultaneamente.
8.4 Receber os estudantes encaminhados pelo agente de integração, para o processo
seletivo, e informar os nomes aprovados para o estágio.
8.5 Garantir ao estagiário à aplicação da legislação relacionada à saúde e segurança
no trabalho.
8.6 Manter a disposição da fiscalização, documentos que comprovem a relação de
estágio.
8.7 Enviar à instituição de ensino, com periodicidade máxima de 06 (seis) meses,
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.
8.8 Transferir, mensalmente ao agente de integração, a importância destinada
exclusivamente à concessão de bolsa-auxílio e auxílio transporte e, eventualmente
demais valores devidos aos seus estagiários.
8.9 Informar ao agente de integração, por escrito e imediatamente, sempre que ocorrer
rescisão antecipada do Termo de Compromisso de estágio e Plano de Estágio, para
que sejam tomadas as providências legais e interrupção dos procedimentos técnicos
e administrativos.
8.10 Permitir que a carga horária do estagiário seja reduzida pelo menos a metade,
sem qualquer desconto nos valores de bolsa-auxílio, desde que o estagiário informe,
através de documento emitido pela instituição de ensino, o calendário de verificações
de aprendizagem periódicas ou finais.
8.11 Conceder ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a
01(um) ano, período de recesso remunerado de trinta dias.
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO
9.1. 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.
Parágrafo único: A Contratada reconhece, desde já, os direitos da contratante nos casos
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de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da lei federal 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS
SERVIÇOS
10.1. A Fiscalização da prestação dos serviços será exercida por representante da
CONTRATANTE, neste ato, denominado Fiscal do Contrato, que, devidamente
credenciado, poderá ser assessorado pelo “Fiscal Técnico do Contrato”, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de
tudo à CONTRATADA.
10.2. A Fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer
irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior.
10.3. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE ou a terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalização, a qualquer hora, em todas as etapas.
10.4. O Gestor do Contrato e seu substituto deverão exigir o cumprimento de todos os
itens constantes das cláusulas contratuais e da proposta da CONTRATADA.
10.5. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
serviços prestados, quando apresentados em desconformidade com o serviço que fora
solicitado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
DAS
PENALIDADES
E
SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
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:
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 primeiro: 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 inciso
anterior.
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Parágrafo segundo: A multa, eventualmente imposta à contratada, será
automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber
da administração municipal, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, sob pena de
execução judicial.
Paragrafo terceiro: As multas previstas nesta seção não eximem a contratada da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar
à administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS
12.1. É parte integrante deste acordo, em todos os seus termos e regulamentações, as
disposições constantes do Edital de Licitação XX/2017 do Pregão Presencial nº
XX/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 TERCEIRA: DO PROGRAMA DE ESTÁGIO
13.1 Todas as etapas de realização do estágio, desde a seleção até a conclusão das
atividades, obedecerão ao disposto na Lei Federal nº. 11.788/2008.
13.2 Para maior eficiência no acompanhamento e execução dos serviços, é
imprescindível que o Agente de Integração tenha infraestrutura, condições técnicas e
operacionais.
13.3 O Agente de Integração trabalhará em conjunto com o Serviço de Recursos
Humanos do CISI, atendendo às suas solicitações para preenchimento das vagas
disponíveis, observando as atividades que serão realizadas e o perfil do estudante.
13.4 O contrato a ser firmado com o Agente de Integração visa a atender às atividades
de estágio não obrigatório, à luz do disposto no artigo 2°, § 2°, da Lei Federal nº.
11.788/2008.
13.5 O estágio será cumprido nas dependências do CISI.
13.6 O estágio, e assim expressa a Lei, não gerará qualquer vínculo empregatício do
estagiário com o Agente de Integração ou com o CISI.
13.7 A duração do estágio não excederá 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de
portador de deficiência.
13.8 Deverá ser observado o disposto no artigo 3° da Lei Federal n°. 11.788/2008.
13.9 O CISI indicará as áreas de formação para posterior seleção dos estagiários.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO
14.1 A rescisão deste Contrato poderá ser: determinada por ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII desta Cláusula;
14.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
14.3. Judicial, nos termos da legislação processual (art.79, da Lei nº 8.666/93).
Parágrafo único: Nos casos de rescisão administrativa ou amigável de que tratam os
incisos “a” e “b”, do Parágrafo anterior, a rescisão será precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente (Parágrafo Primeiro, do art. 79, da
Lei nº 8.666/93).
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA VALIDADE E EFICÁCIA
15.1. O presente Contrato terá validade depois de assinado e eficácia após publicado,
por extrato, no "Diário Oficial da União", de conformidade com o disposto no parágrafo
único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.
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Parágrafo único: Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato
deste Contrato e de seus eventuais aditivos no "Diário Oficial da União", na data de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do Parágrafo
Único, do art. 61 da Lei, nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES
16.1. Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma
da legislação referente a licitações e contratos administrativos, nos termos do Art. 65
da referida Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
17.1. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante
termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo
com o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, sendo que nenhum acréscimo ou
supressão poderá exceder os limites estabelecidos na citada Lei, salvo, as supressões
resultantes de acordos celebrados entre os contratantes
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO
18.1. 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 de 2017.

CONTRATANTE
Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

CONTRATADA

Advogado
Testemunhas:
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