CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu S/N, Bairro Nazaré
Medianeira – Paraná – CEP 85884-000
(45)3264-5062
____________________________________________________________________________________
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 01/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018
1. PREÂMBULO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU – CISI, CNPJ nº 00.879.976/0001-86, com sede
na Rua Iguaçu, s/nº - Bairro Nazaré, na Cidade de Medianeira – Estado do Paraná, através de seu
presidente, Sr. Edinei Valdir Moresco Gasparini e da Comissão Permanente de Licitação, designada pela
Resolução nº 009/2018 de 03/01/2018, na modalidade PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, DO TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM, visando a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de
limpeza e higienização. O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520 de
17/07/2002, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, LC n° 123/2006 e pela
Resolução do CISI nº 18 de 23/07/2012, demais legislações pertinentes e, ainda pelo estabelecido no
presente Edital e seus anexos.
2.

ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME
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: 22 de fevereiro de 2018.
HORA: 14h:30min (horário de Brasília/DF).
2.2. 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.
2.3. 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.

3. AQUISIÇÃO DO EDITAL E VISITA TÉCNICA
3.1. O presente Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Setor Administrativo do Consórcio
Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, localizado na 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 – http://www.consorciocisi.com.br/editais.php.
3.2. A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior
à data fixada para abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau
de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário junto ao CISI, pelos telefones
(45)3240-2307 ou (45)3264-5062.
3.3. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o
desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se
eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de
preços em decorrência da execução do objeto deste Pregão.
3.4. É recomendado à proponente, quando da visita ao local dos serviços, que obtenha por sua
exclusiva responsabilidade, todas as informações necessárias para o preparo de sua proposta.
Todos os custos associados com a visita técnica serão arcados integralmente pela própria
proponente.
4. DO OBJETO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DE EXECUÇÃO
Para fins deste pregão o objeto se constitui na contratação de pessoa jurídica para terceirização de
serviços (mão de obra) de limpeza, higienização, copa e cozinha, conforme descrito no anexo I.
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A base, para todos os efeitos, é a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019, nº Registro no MTE
PR000093/2017 do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação de Foz do Iguaçu e
Região – SIEMACO.
4.1. EXECUÇÃO
a) Efetuar a prestação de serviços de limpeza e conservação da cozinha e copa, bem como os
serviços de copeira, com a preparação de cafés, chás, lanches, sucos e outros que for necessário.
b) Efetuar a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial visando manter as
condições de higiene, limpeza e conservação da área interna do CISI, com o fornecimento de mão
de obra necessária à execução dos serviços.
4.2. CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
a) A empresa deverá disponibilizar 02 (dois) funcionários com jornada de 40 (quarenta) horas
semanais cada, em horário a ser estabelecido pelo CISI;
b) Os funcionários, somente terão ingresso no local de trabalho devidamente uniformizados com
crachá de identificação e os equipamentos de segurança que se fizerem necessários;
c) Os funcionários receberão ordens escritas ou verbais, exclusivamente da Contratada e não
poderão executar serviços diferentes daqueles próprios de suas funções.
d) Os funcionários deverão ter experiência na área de limpeza, conservação, higiene, copa e
cozinha, fazer o café, chá, suco e/ou lanche, manter os cestos isentos de detritos, acondicionandoos em local indicado pela Contratante, remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos,
prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos móveis existentes, dos equipamentos
elétricos e eletrônicos e dos extintores de incêndio e vidros, limpar adequadamente os cinzeiros
situados nas áreas de uso comum, varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os
apropriadamente e retirando-os para o local indicado e passar pano molhado e/ou úmido nos pisos
de cerâmica e/ou vinílico, limpar/lavar espelhos, bacias assentos, pias e pisos sanitários com
saneante desinfetante que a contratante lhe fornecer, mantendo-os em adequadas condições de
higienização durante o horário previsto para uso, efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e
papel toalha nos respectivos sanitários, executar demais serviços considerados necessários às
frequências estabelecidas no anexo I.
5. DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO
5.1.
Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas
neste Edital e seus anexos.
5.2.
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em
uma ou mais das situações a seguir:
a) Pessoa Física;
b) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão;
c) Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
d) Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública motivada
pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 8.666/93;
e) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
f) Estejam sob Insolvência ou for dissolvida;
g) O disposto no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações;
h) 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 123/06;
i) 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.
j) 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.
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k) 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.
l) não poderão participar, também, desta licitação, os familiares de agente público que esteja
investido em cargo em comissão ou função de confiança perante o órgão promotor da Licitação.
6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as
seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos do certame;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço-global;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação.
m) Verificar a existência de empate de ficção e seguir os procedimentos de desempate de acordo com os
dispositivos da Lei Complementar nº. 123/2006.
7. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “1” E “2”, DA CARTA DE CREDENCIAMENTO (art.
40, VI da 8.666/93), ANEXO IV E DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO (art. 4º, VII da 10.520/02) ANEXO II.
7.1. No dia, hora e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e equipe de apoio, em ato
público, receberão das pessoas interessadas à documentação e as propostas que deverão ser
apresentadas em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente fechados por cola ou lacre, nos quais
deverão constar na sua parte frontal, além da razão social da licitante e seu endereço completo,
os dizeres:
CISI – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU/PR
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
PREGÃO Nº 01/2018
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 22/02/2018 às 14h30min
CISI – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU/PR
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO
PREGÃO Nº 01/2018
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 22/02/2018 às 14h45min
7.2. Só poderão deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de preços e praticar os
demais atos pertinentes ao certame, um dos seus dirigentes contratuais ou estatuários, legalmente
identificado e deverá apresentar e entregar cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Ata de
nomeação, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura, ou pessoa física, credenciado por meio de Carta de
Credenciamento ou documento equivalente, conforme modelo do ANEXO IV, outorgando poderes
para formular propostas, fazer lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao
certame, acompanhado da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
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7.3. A Carta de Credenciamento referida no item 7.2 deverá ser entregue ao Pregoeiro, no momento da
abertura da sessão pública.
7.4. Os proponentes ou seus representantes deverão apresentar ao Pregoeiro, no momento da abertura
da sessão, declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos da habilitação,
conforme modelo constante no Anexo II (art. 4º, VII da Lei 10.520/02).
7.5. A não apresentação da Carta de Credenciamento exigida no item 5.3 resultará na desclassificação
da proponente.
7.6. No momento do credenciamento o licitante deverá apresentar Declaração de enquadramento no
Regime de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Micro Empreendedor
Individual.
7.6.1.Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os
representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar
juntamente com o credenciamento a seguinte documentação:
a) Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº
103/2007;
b) Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/206,
afirmando ainda que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006.
7.7. Todos os documentos deverão vir rubricados pelo representante legal da proponente, e as
propostas devidamente assinadas pelo mesmo contendo o nome legível, número do RG e CPF.
7.8. Após o Pregoeiro declarar iniciados os trabalhos, não serão aceitos entrega de envelopes para
participação do certame em qualquer hipótese.
7.9. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência de credenciamento
no horário previsto, importará na perda do direito de fazer lances verbais, concorrendo apenas
com a proposta escrita.
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. Envelope 01 - será apresentado, preferencialmente, em papel timbrado do licitante, datilografada
e/ou digitada em 01 via, redigida em português, em linguagem clara, sem rasuras, entrelinhas,
emendas ou borrões devidamente assinada na última página e rubricadas nas demais por quem
de direito, considerando as condições estabelecidas neste edital.
8.1.1.Cada proponente deverá apresentar somente uma carta-proposta de preços.
8.1.2.Conter preço global do objeto em questão acompanhado de sua expressão por extenso;
8.1.3.Na proposta oferecida deverão estar incluídas despesas com administração, pessoal,
obrigações patrimoniais, leis trabalhistas, transporte, equipamentos, todos os tributos,
despesas e demais encargos decorrentes do objeto deste edital.
8.1.4.Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, “fac-símile”, e-mail e telegrama
em nenhuma situação, valendo, no entanto, propostas enviadas pelo correio ou outro meio de
entrega, em invólucros fechados, endereçados ao protocolo do CISI, contendo as
especificações do certame, porém a licitante não se responsabiliza por eventuais perdas,
extravios e entregas fora dos prazos estabelecidos neste edital.
8.2. PROPOSTA ESCRITA
8.2.1.A proposta escrita deverá conter ainda:
a) O valor líquido da proposta já incluído os impostos, taxas, ou quaisquer outros custos incidentes,
quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social, decorrentes dos recursos
humanos utilizados nos trabalhos, bem como ônus tributários ou extraordinários decorrentes das
atividades desenvolvidas para execução do objeto;
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das
propostas;
c) Descrição do objeto licitado e outras especificações nos moldes previstos no Edital;
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
8.2.2.Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor;
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8.2.3.Serão rejeitadas as propostas que:
8.2.3.1.
Sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a
perfeita identificação do objeto licitado;
8.2.3.2.
Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis;
8.2.4.Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão estes últimos.
8.3. Será obrigatória a apresentação da Planilha de formação de preços detalhada, em conformidade
com o ANEXO VI, para cada tipo de posto/função de cada item em separado e com totalizador,
com todos os custos legais seja trabalhista, previdenciário, tributário ou decorrente da CCT da
categoria, sob pena de desclassificação da proposta.
8.4. Será obrigatória a apresentação de Cópia das CCT utilizadas de acordo com cada função, sob
pena de desclassificação da proposta.
9. DA HABILITAÇÃO
Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração pública
ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando,
porém, a critério da Comissão solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja
constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica
condicionada à verificação de sua validade e dispensam a autenticação.
9.1. Os documentos e certidões deverão se referir à pessoa jurídica da licitante, não sendo permitido
apresentar documentos ora da sede ora da filial.
9.2. Relativamente à habilitação jurídica:
9.2.1.No caso de empresário Individual: inscrição no registro Público de empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.2.2.No caso de Sociedade empresária: ato constitutivo, estatuo ou contrato social em vigor,
devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.2.2.1.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
9.2.3.No caso de Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das pessoas
jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores.
9.2.4.No Caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: Certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
9.2.5.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
9.2.6.Declaração de inexistência de Empregados Menores;
9.2.7.Declaração de idoneidade.
9.3. Relativamente à regularidade fiscal:
9.3.1.Prova de regularidade com as Fazendas:
a) Federal mediante a apresentação de certidão negativa de débitos de tributos da dívida ativa
da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional do domicilio ou sede da proponente
ou outra equivalente na forma da lei;
b) Estadual mediante certidão negativa de tributos estaduais emitida pela respectiva secretaria
do estado do domicilio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;
c) Municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva secretaria do
município do domicilio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante CND (Certidão Negativa
de Débitos) do INSS;
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante
CND (Certidão Negativa de Débitos) do FGTS;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
9.4. Relativamente à Qualificação Econômica-Financeira:
9.4.1.Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor do local da sede do
proponente há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para o recebimento dos
envelopes nº 01 e 02.
9.4.2.A Administração não autenticará documentos no ato da licitação.
9.4.3.A Comissão de Licitação poderá solicitar a exibição do documento original, caso haja dúvida
quanto à cópia.
9.4.4.No caso de empresas que tenham filiais, todos os documentos habilitatórios e as propostas
devem referir-se a um só local de competência.
9.4.5.Todos os documentos expedidos pela empresa deverão ser rubricados por seu representante
legal.
9.4.6.Comprovação do capital social, integralizado e registro na forma da lei de no mínimo 10% do
valor do lote pretendido.
9.4.7.No caso da proponente ensejar a participação em mais de 01 (um) lote, a comprovação do
capital social mínimo deverá ser 10% do valor da soma total dos lotes pretendidos.
9.4.8.Demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com
demonstrações contábeis de resultados) conforme o critério adotado. O mesmo deverá vir
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente
registrado na junta comercial e ser assinado por contabilista registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.
9.5. As empresas deverão apresentar o Balanço Patrimonial na forma da Lei, do último Exercício Social,
com os respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente submetidos à autenticação
no órgão competente do registro do comércio, atendendo os seguintes índices financeiros:
Tipo de índice
Liquidez geral (LG)
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) > 1,50
Liquidez corrente (LC)
LC = AC / PC > 1,50
Endividamento (GE)
GE = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP) < 0,50
AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;
ELP - exigível a longo prazo.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS deverá ser obedecido o artigo 14 da Lei
Federal nº 9.964 de 10/04/2000.
9.6. Documentação complementar:
9.6.1 Atestado de Visita (OPCIONAL).
9.7. Relativamente à qualificação técnica:
9.7.1. 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.
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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.
10. DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS
As condições de habilitação consignadas no Edital deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência
do contrato.
11. DO PROCEDIMENTO DO CERTAME
No dia, hora e local designado, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e
habilitação, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a
existência dos necessários poderes para formulação de proposta e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
11.1.
Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes
contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e
à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no presente edital.
11.2.
No curso da sessão, serão proclamados classificados pelo Pregoeiro o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão
fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação da proposta de menor preço
oferecido.
11.3.
Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 9.2 poderão os
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
11.4.
Para julgamento e classificação das propostas, serão adotados o critério de menor oferta
observando-se as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
11.5.
Aos proponentes proclamados classificados será dada oportunidade para nova disputa, por
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.
11.6.
Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizados sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
11.7.
O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em
ordem decrescente de valor.
11.8.
A desistência em apresentar lances verbais, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo mesmo, para efeito de classificação final das propostas para a disputa.
11.9.
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente
às penalidades constantes no item 12.6 e 12.7 e no capítulo X – Critérios de julgamento e
formulação dos lances e Das sanções Administrativas.
11.10.
Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, definidas no objeto deste Edital e
seus anexos, exclusivamente pelo critério de menor preço global, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade, quanto ao objeto e valor da primeira classificada, decidindo motivadamente a
respeito.
11.11.
Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para verificar o atendimento às
exigências para habilitação previstas neste Pregão, salienta-se ainda, que as etapas propostas e
habilitação são classificatórias.
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11.12.
Constatado o atendimento pleno às exigências edilícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro.
11.13.
Os licitantes deverão concorrer para o objeto se efetivamente puderem contratar, sendo
que uma vez julgados vencedores deverão contratar na sua integralidade, sob pena de perda do
direito à contratação.
11.14.
Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o qual apresentou a
sua proposta, ficando resguardada a possibilidade de negociação direta do Pregoeiro com o
licitante vencedor, objetivando auferir menor preço, à interesse da Administração.
11.15.
Da Sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela comissão de apoio e pelos
proponentes presentes.
11.16.
Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste
Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.
11.17.
Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica prevalecerão as da proposta. Já em divergência entre informações contidas
nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão
às primeiras.
11.18.
Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura
dos invólucros contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor
proposta para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital.
11.19.
A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante apresentou a documentação
exigida neste edital.
11.20.
Verificado o atendimento das exigências fixadas no presente edital e seus anexos, o
licitante que apresentar a menor oferta global será declarado vencedor do certame.
12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E FORMULAÇÃO DOS LANCES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Não se admitirá proposta que apresente preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, e que apresente valor
superior ao máximo estabelecido neste edital.
12.1. O julgamento das propostas será realizado pelo Pregoeiro e equipe de apoio observando o critério
de “Menor Preço – Por item”.
12.2. Somente serão classificadas as propostas de preços que atendam todas as características
exigidas neste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis.
12.3. O pregoeiro e equipe de apoio poderá em qualquer fase da licitação, promover diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedado a inclusão de
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
12.4. O pregoeiro e equipe de apoio poderá estabelecer prazo para definir a classificação final das
propostas, suspendendo em consequência a reunião.
12.5. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor
preço e aquele estimado para a contratação.
12.6. Se o proponente vencedor recusar-se, injustificadamente, a manter o preço ofertado, a sessão
será retomada e os demais proponentes convocados, na ordem de classificação, podendo o
pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor, sujeitandose o proponente desistente às penalidades seguintes, sem prejuízo da aplicação de outras
cabíveis:
12.7. Multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor que seria objeto da contratação.
12.8. A proposta final será documentada nos autos e levada em consideração no decorrer da execução
do contrato, no momento da repactuação ou de aplicação de eventual sanção à empresa
CONTRATADA, se for o caso.
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13.

DO VALOR MÁXIMO

13.1. O valor total máximo da presente licitação, para o período de 12 (meses), é estimado em R$
89.764,32 (oitenta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), divididos
em parcelas mensais de no máximo R$ 7.480,36 (sete mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e seis
centavos) mensais.
13.2. A Vigência do Contrato (ou instrumento equivalente) proveniente deste Pregão será de 12 (doze)
meses
14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar
o ato convocatório do Pregão;
14.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a impugnação no prazo de até
vinte e quatro horas;
14.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
14.3. 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;
14.4. 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.
14.5. 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.
14.6. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não tem efeito suspensivo.
14.7. 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.
14.8. 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.
14.9. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazêlo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado
juntar memoriais no prazo de 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;
14.10.
A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;
14.11.
Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;
14.12.
Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;
14.13.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.14.
Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.
14.15.
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.

15. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A Vencedora sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou
em outros que o complementem, mediante notificação e garantida prévia defesa, as seguintes multas, sem
prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal;
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15.1. De 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato ou da parte não entregue por dia de atraso
pelo descumprimento dos prazos de entrega dos materiais previstos no Edital, limitado aos
primeiros quinze dias;
a) De 2% (dois por cento) do valor do Contrato por infração a qualquer condição estipulada neste
Contrato, aplicada em dobro na reincidência;
15.2. A proponente que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem
o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na
execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem
fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da
reparação dos danos causados à Administração Municipal de Medianeira pelo infrator;
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de
até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
15.3. 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.
16. PRAZOS E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
O CISI convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 8.666/93 e Lei 10.520/02.
16.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
CISI.
16.2. É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e
condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da
proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente das cominações previstas nas
Leis 8.666/93 e Lei 10.520/02.
16.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo
estabelecido pelo CISI, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a
as penalidades legalmente estabelecidas.
17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
17.1. Das obrigações da CONTRATANTE
17.1.1. As disposições concernentes às obrigações da Contratante estão estabelecidas no
ANEXO I – Termo de Referência
17.1.1.1. 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.
17.2. Das obrigações da CONTRATADA
17.2.1. As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência;
17.2.2. 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.
17.2.3. 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;
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17.2.4. 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).
18. DA ADJUDICAÇÃO
A adjudicação do objeto do presente Edital será feita ao licitante considerado vencedor, nos termos do
relatório final elaborado pelo pregoeiro e equipe de apoio, após a necessária homologação por parte do
Presidente do CISI – Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu.
19. DOS RECURSOS
Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo pregoeiro e equipe de apoio, somente serão acolhidos
nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.
19.1. Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:
19.1.1. Serem digitados e devidamente fundamentados.
19.1.2. Serem assinados pôr representante legal do licitante.
19.1.3. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
19.1.4. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento da proposta, terão
efeito suspensivo, não o sendo nos demais casos.
19.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, o licitante que não
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação e proposta.
20. DO CONTRATO
O contrato, que obedecerá ao disposto na Lei 8.666, de 21/06/93 e no presente Edital, deverá ser assinado
pela adjudicatária e pela autoridade competente da licitante, até 5 dias após a homologação sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da referida Lei.
20.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do
contrato.
20.1.1. 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.
21. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O contrato poderá ser alterado de acordo com o disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93 e poderá ser
aditivado se ambas as partes acordarem.
22. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
22.1.
A LICITANTE VENCEDORA terá seu contrato cancelado quando:
22.1.1. Descumprir as condições do edital.
22.1.2. Recusar-se a prestar o objeto no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
razoável.
22.1.3. Considerar-se-á negativa da entregar do objeto licitatório quando da recusa em assinar o
contrato de prestação de serviços.
22.1.4. 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.
22.1.5. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
22.1.6. Caracterizada a hipótese de inexecução total ou parcial das condições de serviço ora
estabelecidas.
22.2.
Constatada a irregularidade por parte da Contratada, 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.
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22.3.
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.
23. DO ÔNUS E ENCARGOS E DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
23.1.
Todos os ônus ou encargos referentes à execução do Contrato que se destinem à
realização dos serviços, locomoção de pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas,
contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem devidos, ficam totalmente
a cargo da empresa CONTRATADA.
23.2.
Os empregados da empresa Contratada não terão qualquer vínculo empregatício com o
CISI, correndo por conta exclusiva empresa Contratada, todas as obrigações decorrentes da
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais a empresa contratada se obriga
a saldar na época devida;
23.3.
É assegurado ao CISI, a faculdade de exigir da empresa Contratada, a qualquer tempo,
documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos
previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do Contrato.
24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO
24.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente no país através de depósito bancário.
24.2. A despesa advinda da presente contratação integrará a rubrica orçamentária:
01.01.04.122.0001.2.001.000.3.3.90.39.78
24.3. O CISI fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a comprovação dos
recolhimentos exigidos em lei.
24.4. 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.
24.5. 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.
24.6. 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.
25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
25.1. As Sanções administrativas estão estabelecidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
25.2. 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).
25.3. 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.
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26. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
26.1. 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.
26.2. 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.
26.3. No caso de revogação ou anulação da presente licitação ficam assegurados o contraditório e a
ampla defesa.
27. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
27.1. A Administração reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, no todo ou em
parte, sem que por este fato tenha que responder por qualquer indenização ou compensação, nos
casos previstos em Lei, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, sem que isso caiba aos licitantes o direito à indenização ou reclamação
de qualquer natureza.
27.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente
Edital deverá ser dirigido por escrito, ao Pregoeiro, no endereço constante no preâmbulo deste
instrumento até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para reunião destinada ao
recebimento dos Envelopes.
27.3. A resposta será dada em correspondência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do
recebimento do pedido de esclarecimento.
27.4. Não sendo feito até este prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente
claros e precisos para permitir a apresentação das propostas, não cabendo, portanto aos
licitantes, direito a reclamações posteriores.
27.5. Não será levada em consideração qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
27.6. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como na Lei 10.520/2002.
27.7. É facultada à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
27.8. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o CISI
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
27.9. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
27.10.
Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Administração.
27.11.
Não havendo expediente 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 local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação da Comissão em contrário.
27.12.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
CISI.
27.13.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da
licitante desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
27.14.
Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo pregoeiro e equipe de apoio, com
base na legislação pertinente.
27.15.
A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital.
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27.16.
O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital
será o de Medianeira -PR.
27.17.
A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte
dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
27.18.
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 13h30min
às 17h00min, 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.
27.19.
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.

27.20. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
ANEXO IV - CARTA DE CREDENCIAMENTO
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR
ANEXO VI - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
ANEXO VII – MODELO DE ATESTADO DE VISITA (OPCIONAL)
ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO

Medianeira, 18 de janeiro de 2018.

___________________________
Vânia Raquel Furmann
Pregoeira

______________________
Cristiane Cândida Ferreira
Membro CPL

____________________
Lucas Cigerza
Presidente CPL

______________________
Silvia Vannini
Membro CPL
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para terceirização de serviços (mão de obra) de limpeza,
higienização, copa e cozinha, conforme composição constante do presente termo de Referência;
Quantidade
Valor Total
Valor
Item
Descrição
(postos de
12 meses
Mensal R$
trabalho)
R$
Serviços de copa, higiene e limpeza, por 8
horas diárias, de segunda a sexta-feira – 40
1
horas semanais.
02
7.480,36
89.764,32
O funcionário deverá ter experiência na área
de limpeza, conservação, higiene, copa e
cozinha.
2. BASE LEGAL: Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2019, do Sindicato dos Empregados em
Empresas de Asseio e Conservação de Foz do Iguaçu e Região – SIEMACO.
3. MANUAL DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA
3.1. Princípios gerais da limpeza e desinfecção:
• Não comer ou fumar, enquanto executar as tarefas de limpeza;
• Não utilizar jóias durante a execução do trabalho;
• Utilizar uniforme durante o trabalho;
• Utilizar EPI’s de acordo com a orientação recebida;
• Planejar o trabalho;
• Separar previamente todo o material necessário à execução das tarefas;
• Remover o lixo do recinto para os locais de descarte e limpeza;
• Não agitar sacos de lixos ou qualquer outro material contaminado;
• Iniciar a limpeza das áreas não críticas para as áreas semicríticas e por fim as áreas críticas;
• Iniciar pelo mobiliário e/ou paredes e terminar pelo piso;
• Limpar com movimentos amplos, do lugar mais alto para o mais baixo e da parte mais distante para a
mais próxima;
• Começar a limpeza sempre do fundo dos recintos, salas e corredores e prosseguir em direção à saída;
• Limpar primeiro uma metade do recinto e depois a outra metade, deixando espaço livre para o trânsito de
pessoas e também para a remoção de mobiliários e equipamentos;
• Lavar as mãos com sabão: - Sempre antes do início das tarefas de limpeza; - Ao constatar sujidade; Antes e após o uso do toalete; - Após tossir, espirar ou assoar o nariz; - Antes de fazer as refeições; - Após
o término das atividades.
3.2. Tipos de limpeza
3.2.1.Limpeza geral: Processo mecânico de remoção de sujidade e detritos com água e sabão, ou
detergente adequado, para manter, em estado de asseio, os artigos, equipamentos
mobiliários, paredes e pisos. As operações relacionadas á limpeza são: - Recolher o lixo; Realizar varredura úmida; - Lavar piso; Limpar tetos e paredes; - Limpar janelas e portas; Limpar pias ou lavatório; - Limpar instalações sanitárias; - Limpar banheiros; - Limpar
bebedouros; - Limpar corredores e pátio.
3.2.2.Limpeza e desinfecção concorrente: É o processo de limpeza e /ou desinfecção de objeto, em
presença de secreção e/ ou outros elementos, após cada procedimento na sala de curativos.
3.2.3.Limpeza e desinfecção terminal: É a desinfecção feita no final da jornada de trabalho,
deixando a sala de procedimentos pronta para serem utilizadas no início da jornada de
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trabalho, se necessário. Obs.: A solução desinfetante (hipoclorito de sódio a 1%) é aplicada
logo após o processo de limpeza feito com água e sabão.
4. DA ROTINA E FREQUENCIA DAS LIMPEZAS E SERVIÇO DE COPA:
Frequência diária: fazer o café, chá, suco e/ou lanche, manter os cestos isentos de detritos,
acondicionando-os em local indicado pela Contratante, remover o pó das mesas, armários, arquivos,
prateleiras, bem como dos móveis existentes, dos equipamentos elétricos e eletrônicos. Varrer pisos
removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para o local indicado e passar
pano molhado e/ou úmido nos pisos de cerâmica e/ou vinílico. Limpar/lavar espelhos, bacias, assentos,
pias e pisos sanitários, mantendo-os em adequadas condições de higienização durante o horário previsto
para uso, efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos respectivos sanitários.
Limpar os assentos das longarinas, cadeiras e poltronas disponíveis para os usuários. Passar pano
umedecido com álcool 70° nas maçanetas e balcão da recepção. Limpar e higienizar os bebedouros.
Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.
Frequência quinzenal: Limpar portas, batentes, divisórias. Limpar telefones, cadeiras, longarinas e
poltronas de todos os setores. Limpar e polir todos os metais tais como: torneiras, válvulas, registros,
sifões, maçanetas e fechaduras. Retirar o pó e resíduos dos quadros com pano úmido, dos peitoris e dos
caixilhos das janelas, dos extintores de incêndio. Executar demais serviços considerados necessários à
frequência quinzenal.
Frequência mensal: Limpar/remover manchas de forros, paredes e rodapés. Limpar atrás dos móveis,
armários e arquivos. Remover o pó das persianas. Varrer os pisos contíguos à edificação. Executar demais
serviços considerados necessários à frequência mensal.
Frequência trimestral: Limpar os vidros e esquadrias. Limpar os filtros dos aparelhos de ar condicionado.
Executar demais serviços considerados necessários à frequência trimestral.
5. HORÁRIO: Os serviços serão executados em horário determinado pelo contratante, de segunda a
sexta, respeitada a jornada de 40(quarenta) horas semanas, para cada posto de trabalho.
6. VALOR MÁXIMO: R$ 89.764,32 (oitenta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois
centavos), divididos em parcelas de no máximo R$ 7.480,36 (sete mil quatrocentos e oitenta reais e
trinta e seis centavos) mensais.

Item

1

Descrição

Quantidade
(postos de
trabalho)

Valor
Mensal R$

Valor Total
12 meses
R$

Serviços de copa, higiene e limpeza, por 8
horas diárias, de segunda a sexta-feira – 40
horas semanais.
O funcionário deverá ter experiência na área
de limpeza, conservação, higiene, copa e
cozinha.

02

7.480,36

89.764,32

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,
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observando que trata-se de serviços imprescindíveis e essenciais à continuidade das atividades
deste Consórcio.
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.
8. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
8.1. Os serviços serão executados na sede do CISI, localizada na Rua Iguaçu, s/nº, bairro Nazaré,
Medianeira/PR, de segunda a sexta-feira, respeitada a jornada de 40 horas semanais por posto de
trabalho.
8.2. Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas nos itens 3 e
4.
8.3. As condições gerais e demais disposições que regulamentam a execução dos serviços estão
dispostas no item 14 do Edital.
9. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO:
9.1. O objeto deste pregão é de natureza comum nos termos do parágrafo único, do art. 1º da Lei
10.520/2001 e da Resolução 18/2012 do CISI.
9.2. Da mesma forma, trata-se de serviço comum, pois todas as atividades a serem desenvolvidas se
darão por profissionais cujas categorias são legalmente reconhecidas, e está disponível, a
qualquer tempo, em um mercado próprio e estável, composto por diversos fornecedores, cujos
serviços são comparáveis entre sí, enquadrando-se na categoria de bens e serviços comuns, de
que trata a lei 10.520/2002.
10. DA NATUREZA:
10.1. Trata-se de serviço de natureza continuada, uma vez que a interrupção pode comprometer as
atividades desenvolvidas pelo CISI. A manutenção deve estender-se por mais de um exercício,
respeitado o limite previsto no Art. 57, II da Lei 8.666/93, visto que sua continuidade é imprescindível,
pois está diretamente relacionada ao funcionamento e as rotinas de trabalho deste Consórcio.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
11.1. 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.
11.2. 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.
11.3. Efetuar o pagamento pelo efetivo fornecimento dos produtos, dentro das condições estabelecidas
no referido Edital.
11.4. 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.
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
12.1. 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:
12.1.1. Responsabiliza-se, integralmente, pelos serviços Contratados, nos termos da legislação
vigente;
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12.1.2. Colocar à disposição do CISI, no primeiro dia a partir da assinatura do Contrato,
profissionais capacitados com a mão de obra adequada;
12.1.3. Comparecer, sempre que solicitada, à sede da Contratante, em horário por esta definida, a
fim de receber instruções e acertar providências, incidindo a Contratada, no caso de não
atendimento, nas penalidades contratuais.
12.1.4. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao CISI, a seus contratados
(servidores, etc) ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
12.1.5. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
12.1.6. Apresentar as guias de recolhimento dos encargos trabalhistas mensalmente.
12.1.7. Atender em até dois dias úteis às solicitações de substituição de profissionais, quando
comprovadamente inadequados para a prestação dos serviços acordados;
12.1.8. Substituir o empregado em caso de afastamento (doenças, faltas, férias, etc.), sem nenhum
acréscimo de custo ao CISI.
12.1.9. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela
Administração, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados no objeto licitado.
12.1.10.
Arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social,
decorrentes dos recursos humanos utilizados nos trabalhos, bem como ônus tributários ou
extraordinários decorrentes das atividades desenvolvidas para execução do objeto.
12.1.11.
Manter o PCMSO- Programa de controle médico de saúde ocupacional, com
exames periódicos, conforme determina a Legislação.
12.1.12.
Manter junto a seus funcionários PPRA- programa de prevenção de riscos
ambientais.
12.1.13.
Orientar seu pessoal para uso racional da água e da energia elétrica, conforme
orientações fornecidas pela Sanepar e Copel respectivamente.
12.1.14. Fornecer os EPI’S para os funcionários.
12.1.15.
Executar os serviços contratados de acordo com as especificações constantes no
Edital e Anexos e na proposta apresentada, por meio de profissionais cujas funções estejam
registradas em Carteira de Trabalho;
12.1.16.
Recolher os encargos trabalhistas, cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e
tributária em relação aos serviços contratados;
12.1.17.
Regularizar as eventuais falhas na execução dos serviços, quando notificado pelo
CISI, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no Contrato.
12.1.18.
Adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e
pessoais a seus empregados ou terceiros, quando da execução dos serviços contratados,
ficando sob sua inteira responsabilidade os prejuízos deles decorrentes;
12.1.19.
Fornecer às suas expensas, uniformes (que deverão ser substituídos por novos a
cada seis meses), botas de borracha e avental (substituídos anualmente ou quando houver
necessidade) para serviços gerais;
12.1.20.
Ressarcir ao CISI quaisquer prejuízos causados pelos seus empregados ao
Patrimônio do Consórcio, à administração e/ou a terceiros, quando da execução dos serviços
contratados, independentemente de dolo ou culpa de quem lhes der causa;
12.1.21.
Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de vinte e
quatro horas, após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente
pela administração;
12.1.22.
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pelo CISI;
12.1.23.
Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito;
12.1.24.
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança do CISI;
12.1.25.
Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CISI;
12.1.26.
Exercer o controle, juntamente com o fiscal designado para acompanhamento dos
serviços, sobre a assiduidade e pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências
havidas, e apresentar relatórios mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos;
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12.1.27.
Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho,
responsabilizando-se, também, por tudo quanto às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal;
12.1.28.
Comunicar ao CISI quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus
empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam a vir a
prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer a integridade do patrimônio público;
12.1.29.
Orientar aos seus empregados para que auxiliem na mudança de móveis, tais
como: mesas, cadeiras, armários, etc., sempre que necessário.
12.1.30.
Pagar, até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, a
remuneração da mão de obra utilizada nos serviços contratados, recolhendo no prazo legal,
os encargos decorrentes da contratação dos mesmos;
12.1.31.
Não permitir que empregados da empresa tratem de assuntos pessoais ou de
serviços com autoridades ou pessoas não relacionadas à área gestora;
13. CONTROLE DA EXECUÇÃO:
13.1. 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.
13.2. 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.
13.3. 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.
14. MEDIDAS ACAUTELADORAS
14.1.
Consoante ao disposto no artigo 45 da Lei 9.784/99, a Administração Pública poderá, sem
a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência
de dano de difícil ou impossível reparação.
15. SUB-CONTRATAÇÃO:
15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Pregão.
16. ALTERAÇÕES SUBJETIVAS:
16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que:
16.1.1. Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original;
16.1.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
16.1.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Licitante/Contratada que:
17.1.1. Deixar de assinar o Contrato;
17.1.2. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
17.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.4. Fraudar na execução do contrato;
17.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
17.1.6. Cometer fraude fiscal;
17.1.7. Não mantiver a proposta.
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17.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
17.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
17.2.2. 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;
17.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
17.2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
Consórcio, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
17.2.5. 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.
17.2.6. 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.
17.3.
Decorrido trinta dias sem que a empresa contratada tenha iniciado a prestação da
obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão;
17.4.
A Aplicação de qualquer das penalidades previstas será realizada por meio de processo
administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/99.
18. DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS CONTRATOS
18.1. Valores referentes à mão-de-obra e encargos sociais: serão repactuados, nos termos desse
contrato, nos casos em que majoração salarial determinada pela política de salários vigente ou
com base no restabelecimento salarial normativo da categoria, determinado, em dissídio coletivo,
com sentença transitada em julgado, ou ainda, por convenção coletiva de trabalho devidamente
registrada na Delegacia Regional do Trabalho, tomando-se por base os mesmos valores
aprovados.
18.2. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados com prazo de vigência igual ou
superior a doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.
Parágrafo Primeiro: O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a
partir:
I - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório; ou
II - da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data do
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da
proposta, quando a maior parcela do custo da contratação for decorrente de mão-de-obra e estiver
vinculado às datas-base destes instrumentos.
Parágrafo Segundo: Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base
diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base da categoria profissional que
represente a maior parcela do custo de mão-de-obra da contratação pretendida;
18.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da última
repactuação ocorrida.
18.4. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração
analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de
preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação.
Parágrafo Primeiro: É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
Parágrafo Segundo: Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante
negociação entre as partes, considerando-se:
I - os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;
II - as particularidades do contrato em vigência;
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III - o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;
IV - a nova planilha com a variação dos custos apresentada;
V - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes; e
VI - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
Parágrafo Terceiro: A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta
dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
Parágrafo Quarto: No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente.
Parágrafo Quinto: O prazo referido no parágrafo anterior ficará suspenso enquanto a contratada não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação
dos custos.
Parágrafo Sexto: O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela contratada.
18.5. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
I - a partir da assinatura do termo aditivo;
II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
concessão das próximas repactuações futuras; ou
III - em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de
mão-de-obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que
contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras;
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso III, o pagamento retroativo deverá ser concedido
exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
Parágrafo Segundo: O CISI poderá prever o pagamento retroativo do período que a proposta de
repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de Termo de Reconhecimento de Dívida.
Parágrafo Terceiro: Na hipótese do parágrafo anterior, o período que a proposta permaneceu sob a
análise da Administração será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da
próxima repactuação.
18.6. O prazo dentro do qual poderá a contratada exerceu seu direito à repactuação contratual será da
data da homologação da Convenção ou Acordo Coletivo que fixar o novo salário normativo da
categoria profissional abrangida pelo contrato até a data da prorrogação contratual subsequente,
sendo que se não fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato sem
pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar.
18.7. Caso a contratada esteja impossibilitada de postular a repactuação contratual até o momento da
assinatura do termo aditivo contratual, em razão de o acordo ou a convenção coletiva de trabalho
ainda não estar registrado no Ministério do Trabalho, deverá ressalvar no mencionado termo
aditivo o seu direito a essa repactuação, que deverá ser exercido tão logo ocorra o pertinente
registro.
18.8. A contratada não fará jus à repactuação com efeitos retroativos se não apresentar a solicitação de
reajustamento contratual dentro de dois meses após a data de homologação de Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, tornando-se a única e exclusiva responsável pelos
prejuízos decorrentes da não apresentação da solicitação no prazo informado.

21

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, s/nº - Bairro Nazaré
Medianeira – Paraná – 85884-000
(45)3264-5062
____________________________________________________________________________________
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 2018.

À Comissão de Licitação
Referente: Edital de Pregão Presencial nº 01/2018

Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial nº 01/2018, 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 2018.

À Comissão de Licitação
Referente ao edital de Pregão Presencial nº 01/2018.

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 venha a ser praticados pelo representante ora designado.

Atenciosamente,

(nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

Local, _____ de ____________ de 2018.

À Comissão de Licitação

Referente ao edital de Pregão Presencial nº 01/2018.
(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 27.10.99, que altera a Lei nº 8.666/93.

(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

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
ARQUIVO DISPONÍVEL EM EXCEL EXTERNO
(DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD EM: http://www.consorciocisi.com.br/editais.php - OPÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL 01/2018 – ZELADORIA)

26

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, s/nº - Bairro Nazaré
Medianeira – Paraná – 85884-000
(45)3264-5062
____________________________________________________________________________________

ANEXO VII

MODELO DE ATESTADO DE VISITA (OPCIONAL)

Local, _____ de ____________ de 2018.

À Comissão de Licitação
Referente ao edital de Pregão Presencial nº 01/2018.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para terceirização de serviços (mão de obra) de limpeza, higienização,
copa e cozinha.
Prezados Senhores,
Declaramos que______________________R.G.______________, CPF_________________,
representante da proponente _______________________, CNPJ____________________, devidamente
credenciado, visitou o local da execução dos serviços, objeto desta licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO VIII
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0x/201x
PREGÃO PRESENCIAL N° 0x/201x
CONTRATO n° xx/201x

Sumula:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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. XXXXXXXXXXX, brasileiro, portador do RG nº XXXXXXX e do CPF/MF nº
XXXXXXXXX, doravante denominado CONTRATANTE; e a

RAZÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXX, com sede a Rua XXXXXX, n°
XXX, Bairro XXXX, município de XXXXXX/PR, Cep. XXXX, neste ato representado
por seu sócio administrador o Sr. XXXXXX, brasileiro, XXXX, portador do R.G n°
XXXXXX SSP/XX e do CPF nº XXXXXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA,
RESOLVEM celebrar o presente contrato de prestação de serviços, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
O Objeto da presente licitação, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0X/201X, se constitui na contratação de
pessoa jurídica para terceirização de serviços (mão de obra) de limpeza, higienização, copa e cozinha
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:
I.
Efetuar a prestação de serviços de limpeza e conservação da cozinha e copa, bem como os serviços
de copeira, com a preparação de cafés, chás, lanches, sucos e outros que for necessário;
II.
Efetuar a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial visando manter as condições
de higiene, limpeza e conservação da área interna do CISI;
III.
A empresa deverá disponibilizar 02 (dois) funcionários com jornada de 40 (quarenta) horas semanais,
em horários a serem estabelecidos pelo CISI.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONTRATAÇÃO
2.1.
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores
são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatório, edital de licitação, especificações, memoriais e
proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.
Parágrafo Primeiro: A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da
Lei nº 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1.
O valor a ser pago mensalmente será de R$.....................(...........................), sendo que nos valores
acima descritos já estão inclusos encargos sociais, impostos e contribuições.
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CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.
O pagamento será efetuado em moeda nacional corrente, à vista, após a efetivação dos serviços
mensais, mediante apresentação de nota fiscal eletrônica, sendo creditado em conta corrente através de ordem
bancária.
Parágrafo Primeiro: Para suporte da despesa do objeto da presente contrato, será usada a Dotação
Orçamentária: 01.01.04.122.0001.2.001.000.3.3.90.39.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA.
Parágrafo Segundo: Nenhum pagamento será efetuado à Contratante enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de sanção ou inadimplemento contratual.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento pela prestação de serviços será realizado em até 10 (dez) dias, após a apresentação da
nota fiscal solicitada.
5.2. O CISI fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a comprovação dos
recolhimentos exigidos em lei.
5.3. O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, reserva o direito de não atestar a nota fiscal para
pagamento se os serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências
apresentadas em edital.
5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstâncias que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
contratada providencie as medidas saneadoras necessárias. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.
5.5. O CISI poderá reter, cautelarmente, os valores das faturas quando deixarem de ser pagos salários,
demais verbas trabalhistas e rescisórias, previdência social e FGTS.
5.6. 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.
5.7. O CISI está autorizado a realizar os pagamentos de salários e demais verbas trabalhistas diretamente
aos empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem
honrados pela contratada.
5.8. Quando não for possível a realização desses pagamentos pelo próprio CISI, por falta de documentação
pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento, os valores
retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salários e demais verbas trabalhistas, bem como das
contribuições sociais e FGTS.
5.9. É vedado à Contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato;
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
6.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados do dia xx, de fevereiro de 2018, podendo ser
prorrogado por igual período até o limite de 60 (sessenta) meses, quando for comprovadamente
vantajoso para o CISI, desde que observados os seguintes requisitos:
I.
Os serviços tenham sido prestados regularmente;
II.
O CISI tenha interesse na realização dos serviços;
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III.

A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação;

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. São obrigações da Contratada:
I.
Assegurar a execução do objeto deste contrato, proteção e conservação dos serviços de sua
responsabilidade, independente das penalidades cabíveis;
II.
Manter contatos com a Contratante sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais
determinados pela urgência dos serviços;
III.
Guardar completo sigilo com relação às informações obtidas no desenvolvimento das atividades, sendo
vedada, sem autorização por escrito, a divulgação de quaisquer dados relativos ao objeto do presente
contrato;
IV.
Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou Contrato social, sempre que houver
alteração;
V.
Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência contratual,
informando a Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.
VI.
Executar os serviços com pontualidade, bem como atender as demais condições estabelecidas no
contrato.
VII.
Executar os serviços em estrita conformidade com as especificações contidas no Edital e proposta de
preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de
preços, quer seja nas condições estabelecidas.
VIII.
Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, respondendo civil e criminalmente por todos os danos,
perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, preposto, ou terceiros no
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à contratante e a
terceiros.
IX.
Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em
consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.
X.
Comunicar, imediatamente e por escrito, o Contratante, qualquer anormalidade verificada, inclusive de
ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularização necessária.
XI.
Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto da licitação.
XII.
Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, contratação de pessoal e demais encargos
pertinentes aos serviços, serão de total responsabilidade da contratada, que deverá apresentar
mensalmente as guias de recolhimento dos encargos trabalhistas.
XIII.
Comunicar a contratante, imediatamente, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso
da prestação dos serviços do objeto da Licitação.
XIV.
A Cumprir fielmente a execução dos serviços, suprindo prontamente as faltas dos empregados,
inclusive por motivos de doença, além de conceder orientação e treinamento permanente;
XV.
Responsabilizar-se por quaisquer danos, perdas ou avarias causados por seus empregados em
pertences da Contratante ou de terceiro, ocorridos no exercício do trabalho, efetuando o ressarcimento
dos prejuízos verificados;
XVI.
Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato;
XVII.
Exigir de seus prepostos o cumprimento das normas da Contratante;
XVIII.
Restituir à Contratante todas as despesas que este tive que realizar para suprir as falhas ocorridas na
execução do presente Contrato, em consequência da ação ou omissão da Contratada ou de seus
empregados;
XIX.
Executar os serviços contratados de acordo com as especificações constantes no Edital e Anexos e na
proposta apresentada, por meio de profissionais cujas funções estejam registradas em Carteira de
Trabalho;
XX.
Recolher os encargos trabalhistas, cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e tributária em
relação aos serviços contratados;
XXI.
Regularizar as eventuais falhas na execução dos serviços, quando notificado pelo CISI, sob pena de
sofrer as penalidades estabelecidas no Contrato.
XXII.
Adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus
empregados ou terceiros, quando da execução dos serviços contratados, ficando sob sua inteira
responsabilidade os prejuízos deles decorrentes;
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XXIII.

Fornecer às suas expensas, uniformes (que deverão ser substituídos por novos a cada seis meses),
botas de borracha e avental (substituídos anualmente ou quando houver necessidade) para serviços
gerais;
XXIV.
Ressarcir ao CISI quaisquer prejuízos causados pelos seus empregados ao Patrimônio do Consórcio, à
administração e/ou a terceiros, quando da execução dos serviços contratados, independentemente de
dolo ou culpa de quem lhes der causa;
XXV.
Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de vinte e quatro horas, após
notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela administração;
XXVI.
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
determinadas pelo CISI;
XXVII.
Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio dos seus supervisores;
XXVIII.
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança do CISI;
XXIX.
Instituir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CISI;
XXX.
Exercer o controle, juntamente com o fiscal designado para acompanhamento dos serviços, sobre a
assiduidade e pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, e apresentar relatórios
mensais de frequência, abatendo faltas e atrasos;
XXXI – Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizandose, também, por tudo quanto às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da
execução do contrato, conforme exigência legal;
XXXI.
Comunicar ao CISI quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da
execução dos serviços, que prejudiquem ou possam a vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou
comprometer a integridade do patrimônio público;
XXXII.
Orientar aos seus empregados para que auxiliem na mudança de móveis, tais como: mesas, cadeiras,
armários, etc., sempre que necessário.
XXXIII.
Pagar, até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, a remuneração da mão de
obra utilizada nos serviços contratados, recolhendo no prazo legal, os encargos decorrentes da
contratação dos mesmos;
XXXIV.
Não permitir que empregados da empresa tratem de assuntos pessoais ou de serviços com
autoridades ou pessoas não relacionadas à área gestora;
XXXV.
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, observando a norma
que exige o controle de ponto (manual ou eletrônico), bem como as ocorrências havidas;
XXXVI.
Na hipótese de interposição de ação trabalhista ou de qualquer outra natureza, intentada contra a
Contratada e a Contratante pelos funcionários da Contratada, pedindo condenação deste de forma
solidária ou subsidiária, a Contratada deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo
sua verdadeira condição de empregadora e substituí-lo no processo até o final do julgamento,
respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa
após o término ou rescisão deste Contrato.
XXXVII.
Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor - conforme Lei nº 8.078/98, que sejam compatíveis com o regime de direito público
XXXVIII.
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem nos serviços,
em até 25% do valor Contratado;
XXXIX.
Pagar, até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, a remuneração da mão de
obra utilizada nos serviços contratados, recolhendo no prazo legal, os encargos decorrentes dos
mesmos;
XL.
Realizar o depósito bancário, na conta dos empregados para pagamento dos salários, em agências
situadas na localidade em que ocorre a prestação dos serviços;
Parágrafo Único: A Contratada reconhece, desde já, os direitos do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu
– CISI, em caso de 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.
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CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1.
Manual de procedimento operacional padrão do serviço de limpeza
8.1.1. Princípios gerais da limpeza e desinfecção:
• Não comer ou fumar, enquanto executar as tarefas de limpeza;
• Não utilizar jóias durante a execução do trabalho;
• Utilizar uniforme durante o trabalho;
• Utilizar EPI’s de acordo com a orientação recebida;
• Planejar o trabalho;
• Separar previamente todo o material necessário à execução das tarefas;
• Remover o lixo do recinto para os locais de descarte e limpeza;
• Não agitar sacos de lixos ou qualquer outro material contaminado;
• Iniciar a limpeza das áreas não críticas para as áreas semicríticas e por fim as áreas críticas;
• Iniciar pelo mobiliário e/ou paredes e terminar pelo piso;
• Limpar com movimentos amplos, do lugar mais alto para o mais baixo e da parte mais distante para a mais
próxima;
• Começar a limpeza sempre do fundo dos recintos, salas e corredores e prosseguir em direção à saída;
• Limpar primeiro uma metade do recinto e depois a outra metade, deixando espaço livre para o trânsito de
pessoas e também para a remoção de mobiliários e equipamentos;
• Lavar as mãos com sabão: - Sempre antes do início das tarefas de limpeza; - Ao constatar sujidade; - Antes e
após o uso do toalete; - Após tossir, espirar ou assoar o nariz; - Antes de fazer as refeições; - Após o término
das atividades.
8.2.
Tipos de limpeza
8.2.1. Limpeza geral: Processo mecânico de remoção de sujidade e detritos com água e sabão, ou
detergente adequado, para manter, em estado de asseio, os artigos, equipamentos mobiliários, paredes e
pisos. As operações relacionadas á limpeza são: - Recolher o lixo; - Realizar varredura úmida; - Lavar piso;
Limpar tetos e paredes; - Limpar janelas e portas; - Limpar pias ou lavatório; - Limpar instalações sanitárias; Limpar banheiros; - Limpar bebedouros; - Limpar corredores e pátio.
8.2.2. Limpeza e desinfecção concorrente: É o processo de limpeza e /ou desinfecção de objeto, em
presença de secreção e/ ou outros elementos, após cada procedimento na sala de curativos.
8.2.3. Limpeza e desinfecção terminal: É a desinfecção feita no final da jornada de trabalho, deixando a sala
de procedimentos pronta para serem utilizadas no início da jornada de trabalho, se necessário. Obs.: A solução
desinfetante (hipoclorito de sódio a 1%) é aplicada logo após o processo de limpeza feito com água e sabão.
8.3.
Da rotina e frequência das limpezas e serviço de copa:
Frequência diária: fazer o café, chá, suco e/ou lanche, manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os
em local indicado pela Contratante, remover o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, bem como dos
móveis existentes, dos equipamentos elétricos e eletrônicos. Varrer pisos removendo os detritos,
acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para o local indicado e passar pano molhado e/ou úmido
nos pisos de cerâmica e/ou vinílico. Limpar/lavar espelhos, bacias, assentos, pias e pisos sanitários, mantendoos em adequadas condições de higienização durante o horário previsto para uso, efetuar a reposição de papel
higiênico, sabonete e papel toalha nos respectivos sanitários. Limpar os assentos das longarinas, cadeiras e
poltronas disponíveis para os usuários. Passar pano umedecido com álcool 70° nas maçanetas e balcão da
recepção. Limpar e higienizar os bebedouros. Executar demais serviços considerados necessários à frequência
diária.
Frequência quinzenal: Limpar portas, batentes, divisórias. Limpar telefones, cadeiras, longarinas e poltronas de
todos os setores. Limpar e polir todos os metais tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões, maçanetas e
fechaduras. Retirar o pó e resíduos dos quadros com pano úmido, dos peitoris e dos caixilhos das janelas, dos
extintores de incêndio. Executar demais serviços considerados necessários à frequência quinzenal.
Frequência mensal: Limpar/remover manchas de forros, paredes e rodapés. Limpar atrás dos móveis, armários
e arquivos. Remover o pó das persianas. Varrer os pisos contíguos à edificação. Executar demais serviços
considerados necessários à frequência mensal.
Frequência trimestral: Limpar os vidros e esquadrias. Limpar os filtros dos aparelhos de ar condicionado.
Executar demais serviços considerados necessários à frequência trimestral.
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. São Obrigações da Contratante
I.
Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.
II.
Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento
da prestação dos serviços.
III.
Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
IV.
Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto da prestação dos serviços,
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas em edital.
V.
Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada no cumprimento do acordo, para que
sejam adotadas as medidas pertinentes.
VI.
Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada,
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientar em todos os casos omissos.
Parágrafo Único: Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se a: Publicar o
extrato do Contrato, conforme art. 61 §1º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO GESTOR DO CONTRATO
10.1. A Administração indicará como gestor do contrato a Assessoria Administrativa do CISI, ou outra
pessoa devidamente designada para substituí-la, através de documento específico, dentro dos
padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando
as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no
contrato. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que
incidam especificamente no Art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas para o
caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.
Parágrafo Único: As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas
à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização
prévia, por escrito, da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
13.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no contrato ensejará na aplicação das seguintes
penalidades:
a) Advertência por escrito;
b) Multa de 20 % (vinte por cento) do valor total do contrato, que poderá ser cobrado judicialmente se for
o caso;
c) No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicável à proponente
multa moratória equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sob o valor total da nota de
empenho, sem prejuízo da multa do item anterior;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em
razão da natureza da falta, conforme disposto no Artigo 7º da Lei 10.520/2002.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade conforme disposto no Artigo 7º da Lei 10.520/2002.
13.2. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso for devidamente justificado por escrito pela contratada e aceito pelo CISI.
13.3. O Valor das multas será deduzido da importância a ser paga à Contratada.
13.4. As multas poderão ser aplicadas juntamente comas penas de advertência, impedimento de licitar e
contratar com o CISI, ou declaração de inidoneidade.

33

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, s/nº - Bairro Nazaré
Medianeira – Paraná – 85884-000
(45)3264-5062
____________________________________________________________________________________
Parágrafo Único: No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis
contados da respectiva intimação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA APLICAÇÃO DAS MULTAS
13.1. Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará à CONTRATADA que terá prazo de
(dez) dias para recolher à Tesouraria da CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena
incorrer em outras sanções cabíveis.
Parágrafo Único: Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado
primeiro pagamento devido à CONTRATADA. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito
CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

10
de
do
da

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos na Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse do
Contratante, com a apresentação das devidas justificativas. Serão incorporados a este CONTRATO, mediante
TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha ser necessária durante a sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou
prazos dos serviços fornecidos à CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS CONTRATOS
I.
Valores referentes à mão-de-obra e encargos sociais: serão repactuados, nos termos desse contrato,
nos casos em que majoração salarial determinada pela política de salários vigente ou com base no
restabelecimento salarial normativo da categoria, determinado, em dissídio coletivo, com sentença
transitada em julgado, ou ainda, por convenção coletiva de trabalho devidamente registrada na
Delegacia Regional do Trabalho, tomando-se por base os mesmos valores aprovados.
II.
Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados com prazo de vigência igual ou
superior a doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.
Parágrafo Primeiro: O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:
a) da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório; ou
b) da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data do
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da contratação for decorrente de
mão-de-obra e estiver vinculado às datas-base destes instrumentos.
Parágrafo Segundo: Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base
diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base da categoria profissional que
represente a maior parcela do custo de mão-de-obra da contratação pretendida;
III.
Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da última
repactuação ocorrida.
IV.
As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração
analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de
preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação.
Parágrafo Primeiro: É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa,
acordo coletivo ou convenção coletiva.
Parágrafo Segundo: Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante
negociação entre as partes, considerando-se:
a) Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;
b) As particularidades do contrato em vigência;
c) O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;
d) A nova planilha com a variação dos custos apresentada;
e) Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes; e
f) A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
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Parágrafo Terceiro: A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta
dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
Parágrafo Quarto: No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente.
Parágrafo Quinto: O prazo referido no parágrafo anterior ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir
os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos.
Parágrafo Sexto: O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela contratada
V.
Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observandose o seguinte:
a) A partir da assinatura do termo aditivo;
b) Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
concessão das próximas repactuações futuras; ou
c) Em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de
mão-de-obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa que
contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras;
Parágrafo Primeiro: No caso previsto na alínea III, o pagamento retroativo deverá ser concedido
exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
Parágrafo Segundo: O CISI poderá prever o pagamento retroativo do período que a proposta de repactuação
permaneceu sob sua análise, por meio de Termo de Reconhecimento de Dívida.
Parágrafo Terceiro: Na hipótese do parágrafo anterior, o período que a proposta permaneceu sob a análise da
Administração será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da próxima
repactuação.
VI.
O prazo dentro do qual poderá a contratada exerceu seu direito à repactuação contratual será da data
da homologação da Convenção ou Acordo Coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria
profissional abrangida pelo contrato até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo que se
não fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato sem pleitear a
respectiva repactuação, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar.
VII.
Caso a contratada esteja impossibilitada de postular a repactuação contratual até o momento da
assinatura do termo aditivo contratual, em razão de o acordo ou a convenção coletiva de trabalho ainda
não estar registrado no Ministério do Trabalho, deverá ressalvar no mencionado termo aditivo o seu
direito a essa repactuação, que deverá ser exercido tão logo ocorra o pertinente registro.
VIII.
A contratada não fará jus à repactuação com efeitos retroativos se não apresentar a solicitação de
reajustamento contratual dentro de dois meses após a data de homologação de Acordo, Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho, tornando-se a única e exclusiva responsável pelos prejuízos decorrentes
da não apresentação da solicitação no prazo informado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
16.1. O Valor pactuado poderá ser revisto por acordo entre as partes, com vistas à manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou dato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual.
Parágrafo Único: as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência
do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como da demonstração analítica
de seu impacto nos custos do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
17.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão coas consequências contratuais,
inclusive o reconhecimento dos direito da Contratante, conforme inciso IX do Artigo 55 da Lei
n.8.666/93, e o disposto nos Artigos 77 a 80 do referido diploma legal.
17.2. Constituem motivos para rescisão do contrato:
I.
O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
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II.
III.

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
O Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a execução, assim como as de seus superiores;
IV.
O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei
8.666/93;
V.
Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
VI.
A dissolução da sociedade ou o falecimento da Contratada;
VII.
A alteração da sociedade ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudicial a
execução do contrato;
VIII.
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a Contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o Contrato;
IX.
A supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação
do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
X.
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis;
XI.
Será automaticamente extinto o contrato quando do término do prazo estipulado, e não ocorrendo o
acordo de prorrogação.
Parágrafo Primeiro: A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer
espécie, nos seguintes casos: (a) quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida; (b) quando a CONTRATADA
transferir no todo ou em parte o Contrato sem a prévia anuência da CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo: A rescisão do ocorrerá, também, nas seguintes hipóteses:
I.
Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo
78 da Lei 8.666/93;
II.
Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração;
III.
Judicial, nos termos da legislação.
Parágrafo Terceiro: A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados,
implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.
Parágrafo Quarto: A CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusulas
expressas, poderá rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao mesmo.
Parágrafo Quinto: A contratada Reconhece, desde já, os direitos do Contratante em caso de rescisão
administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos administrativos, nos termos do art. 58 da
lei 8.666/93, obedecidos o disposto no parágrafo único do art. 59 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo com as devidas justificativas, nos casos previstos no
Artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL e DOS CASOS OMISSOS
19.1. O presente contrato, bem como os casos nele omissos, fundamenta-se:
I.
Nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93;
II.
Nos preceitos de direito público;
III.
Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral do Contratos e nas disposições de Direito Privado.
Parágrafo Único: Integram o presente Contrato as condições estabelecidas no edital do Pregão Presencial nº
xx/AAAA e seus, bem como no Termo de Referencia – Anexo I e a proposta da Licitante, independentemente
de transcrição.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais
documentos vinculados ao presente Contrato.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Aplicam-se a este Contrato o regime jurídico dos Contratos administrativos Instituído pela Lei 8.666/93,
especialmente o constante no art. 58.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca
de Medianeira, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em
razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial
e outras medidas em direito permitidas.
Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, a fim de que produza
seus efeitos legais.

Medianeira-PR,

de

CONTRATANTE
CISI

de 2018.

CONTRATADO

Advogado - OAB/PR

Testemunhas:
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