CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, S/N, Bairro Nazaré
Medianeira/PR – CEP 85.884-000
(45)3264-5062 – (45)3240-2307
_______________________________________________________________________________
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 01/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002,
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de acordo também com a Resolução nº18/2012; 19/2013;
30/2015 e 31/2015 e demais legislações aplicáveis, considerando que houve a necessidade de inclusão no item 9
– DA HABILITAÇÃO e no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA,
Retifica-se o Edital passando a constar o seguinte:

1) ONDE SE LÊ:
2 . ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME
2.1 A sessão pública do pregão, na forma presencial, terá início com a divulgação das propostas
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: 02 de fevereiro de 2018
HORA: 14h:30min (horário de Brasília/DF)

de

LEIA-SE:
2.1 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: 19 de fevereiro de 2018
HORA: 14h:30min (horário de Brasília/DF)

2) ONDE SE LÊ:
9. DA HABILITAÇÃO
INCLUI-SE ITEM 9.7:
9.7 Relativamente à qualificação técnica:
9.7.1 Certidão de Registro junto ao CREA ou CAU de Proponente (jurídica).
9.7.1.1 A certidão da pessoa jurídica deverá ser vistada pelo CREA do Paraná quando a proponente
não for sediada neste Estado, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 5.194 de 24/12/66, em
consonância com o artigo 1º - Item I e II da Resolução nº 413 de 27/06/97 do CONFEA.
9.7.2 Capacitação técnico-operacional: um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprovem:
a) Aptidão para desempenho da atividade, demonstrando que a licitante administra ou administrou
serviços terceirizados, com no mínimo 05 (cinco) empregados terceirizados.
a.1) O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços prestados no âmbito de
sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social, devidamente
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de Pessoas Jurídicas da Receita
Federal do Brasil – RFB.
b) As exigências dos quantitativos estipulados é condição mínima necessária para que a licitante
comprove a capacidade de arcar com todas as suas despesas operacionais.
c) As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados.
d) Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do respectivo
contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, S/N, Bairro Nazaré
Medianeira/PR – CEP 85.884-000
(45)3264-5062 – (45)3240-2307
_______________________________________________________________________________
3) ONDE SE LÊ:
NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
7. JUSTIFICATIVAS:
a) A contratação dos serviços de Limpeza, conservação, copa e outras atividades meio correlatas, com
fornecimento de uniformes, equipamento de proteção individual (EPI), têm por objetivo manter as
condições necessárias ao desempenho das funções deste Consórcio Intermunicipal de Saúde, garantindo
um ambiente limpo, higienizado e em bom estado de conservação.
b) A contratação se dá em função dos serviços serem de natureza continuada, necessários à Administração
para o desempenho de suas atribuições, uma vez que não dispõe de recursos humanos no quadro de
pessoal para realização dessas atividades.
c) A necessidade da contratação dos serviços de limpeza, asseio, conservação e higienização tem a finalidade
de garantir perfeitas condições de asseio dos bens móveis e imóveis do CISI, observando que trata-se de
serviços imprescindíveis e essenciais à continuidade das atividades deste consórcio.
INCLUI-SE ITEM “D” e “E”:
d) A exigência relativa a Qualificação econômico-financeira do Edital, deriva do teor do art. 37, XXI, da
Constituição Federal, uma vez que a contratação de empresas em situação equilibrada é requisito
indispensável na contratação de mão-de-obra terceirizada, pois o órgão público está sujeita ao
cumprimento subsidiário no âmbito trabalhista e, nos casos das obrigações previdenciárias, ao seu
cumprimento solidário.
e) Os índices utilizados do Grau de endividamento utilizado neste edital são recorrentes em licitações que tem
como finalidade a contratação de serviços com mão-de-obra dedicada, sendo usuais e frequentemente
exigidos, pois indicam objetivamente a capacidade que a empresa possui de honrar seus compromissos
financeiros.

Os demais itens, subitens e cláusulas do referido edital permanecem inalterados.
Medianeira, 31 de janeiro de 2018.
Vânia Raquel Furmann Moreira - Pregoeira

