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4º TERMO ADITIVO

SEXTA-FEIRA
6 DE MARÇO DE 2020
Nº 1223

___________________________________________________________________________

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2017

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De um lado, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF
sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JOSE REINOLDO
OLIVEIRA, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 4.153.797-3, e
inscrito no C.P.F. n.º 508.688.109-91, residente e domiciliado na Rua Arnaldo Ewaldo Ianse, centro, nesta
cidade, e que aqui passa a denominar-se de CONTRATANTE, e de outro lado SERVIOSTE SOLUÇÕES
AMBIENTAS LTDA, inscrita no C.N.P.J. n.º 03.392.348/0001-60, situada na Linha São Roque,s/n, interior,
Município de Chapecó/SC, neste ato representado pelo Sr° Jeferson Doacyr Balbinot, brasileiro, inscrito
na carteira de Identidade RG sob n° 13.047.492-6 e inscrito no CPF sob n° 034.244.159-01, e que aqui
passa a denominar-se de CONTRATADA, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no
Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de
vigência de que trata a Clausula Terceira do Contrato Administrativo nº. 007/2017.
Parágrafo Primeiro: Este aditivo tem valor de R$ 1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais) mensais,
totalizando o valor de R$16.000,00 (Dezesseis Mil e Reais), alterando o valor contratual para R$
107.200,00 (Cento e Sete Mil e Duzentos Reais).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 3ª, fica
prorrogado por 10 (dez) meses, vigorando assim até 16/12/2020.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original
celebrado em 20 de Fevereiro de 2017, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta
oportunidade a ratificação das mesmas.
E por estarem de acordo, os participes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e f orma.
Santa Maria do Oeste, 17 de Fevereiro de 2020.

_____________________
José Reinoldo Oliveira
Prefeito Municipal

Correio do Cidadão

_______________________________
SERVIOSTE SOLUÇÕES AMBIENTAS
LTDA

HOMOLOGO o Processo Licitatório nº 008/2020, elaborado na Modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2020, que tem por objeto a “AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO
MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ”, pela proposta mais vantajosa para o Município - Menor
Preço por Item, conforme especificado no Edital, Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer
Jurídico, ADJUDICANDO o objeto aos licitantes abaixo especificados, sendo que os mesmos
apresentaram propostas condizentes e validas aos objetos deste processo licitatório. Cujos valores
estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.
- TECGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito no CNPJ sob n.º
78.546.306/0001-35, localizada na Av. Manoel Ribas, 3715 – Centro, Município de Guarapuava Paraná.
Item Nome do produto/serviço
1 OXIGÊNIO
MEDICINAL
(CIL.
CAPACIDADE 20 LTS) CARGA 3 M³
2 OXIGÊNIO
MEDICINAL
(CIL.
CAPACIDADE 40 LTS) CARGA 7 M³
3 OXIGÊNIO
MEDICINAL
(CIL.
CAPACIDADE 50 LTS) CARGA 10 M³
4 OXIGÊNIO
MEDICINAL
(CIL.
CAPACIDADE 7 LTS) CARGA 1 M³
TOTAL =>

Marca Quant.
TECGÁS 90,00

Unid.
UN

Preço Unit.
R$ 135,00

Preço Total
R$ 12.150,00

TECGÁS

90,00

UN

R$ 145,00

R$ 13.050,00

TECGÁS

90,00

UN

R$ 225,00

R$ 20.250,00

TECGÁS

90,00

UM

R$ 115,00

R$ 10.350,00
R$ 56.100,00

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Testemunhas

Município de Santa Maria do Oeste-Pr, 05 de Março de 2020.

_____________________
Adriane de Paula Neves
RG.: 9.396.458-6
CPF: 058.813.139-33

___________________
Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

JOSE REINOLDO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

1. OBJETO E PREÇO MÁXIM O
1.1. objet o da presente lici taçã o é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI
FEDERAL Nº. 11.788/2008, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CISGAP, conf orme
especificações contidas neste edital e seus anexos.
1.2. O v alor máximo total fica fixado em: R$ 82.764,00 (Oitenta e dois mil setecentos e
sessenta e quatro reais), sendo que R$7.524,00 (Sete mil e quinhentos e vinte e quatro reais)
ref ere-se à Taxa Administ ra tiv a máxim a ad mitida de 10% (dez por cen to) e R$
75.240,00 (Setenta e cinco mil duzentos e quarenta reais) ref e re-se a o va lor da b olsa-auxílio
e v ale tra nspo rte, conforme de scri to no Termo de Ref erê ncia – Ane xo I.
1.3. O valo r da b olsa-auxílio e vale transporte a ser repas sa da po r esta giá rio de en sino
su p erio r na á rea da saúde , p a ra ativ idad es de 30 ho ras semana i s se rá de R$ 836,00
(Oitocentos e trin ta e seis re ais) men sais.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO - CISGAP
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020

OBJETO: “Contratação de empresa para prestação de serviços de agente de integração para
gestão de estagiários conforme Lei Federal n° 11.788/2008, para atender as demandas do
CISGAP, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.
PROCESSO N.º: 001/2020.
DATA DE EMISSÃO DO EDITAL E ANEXOS: 03/03/2020.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.

2. DA DOTAÇÃ O
2.1. As obrigações decorrentes deste Pregão constarão na própria Nota de Empenho, e serão
oriundos da (s) seguinte dotação (ões) orçamentária:

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Por Item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá as 09h00min do dia 17/03/2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09h15 min do dia 17/03/2020.

10.122.0001.2002 – Atividades CISGAP Guarapuava
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h30min do dia 17/03/2020.
VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R$ 82.764,00 (Oitenta e dois mil setecentos e sessenta e
quatro reais).

3. DAS CONDI Ç ÕES PARA PA RTI CIP AÇÃO
3.1 Só po derão pa rticipa r as empresas que ate ndere m as e xigências con stan tes d este
Edital e seus Anexos e que possue m objeto social comp atível como obje to ora licitado,
co rre ndo por sua conta todos os custo s deco rrente s da elab o raçã o e a p rese ntação de
su as p ro po st a s, não sen do devida nenhuma inde ni za ção às li citantes p ela rea li za ção
de tais atos.
3.2. Para p a rtici pa r do presente PREGÃO, as licita ntes dev erão crede nci ar-se no
horá ri o fixado para o recebi men to das p rop osta s, ou seja, às 09h00min.
3.3. Nos caso s de empresa s op tantes pel o simple s nacion al, se rá vedada à li cita nte, a
utilização dos regimes tributá ri os na sua p roposta de preço.
3.4. Ocorrend o a vi tória de uma empresa enq uad ra da na tal condi ção , deve - se
inf o rmar à Rece ita Federal e ob serv ar a legisla ção e regi mes inte rn os.
3.5. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das
hipóteses a seguir elencadas:
a)
Que se encon t re m sob f alê ncia , con cord a ta, con curso de credo res, di sso lução ou
liq uida ção ;
b) Que em regime de co nsó rcio, qu alqu e r que seja sua forma de const itui ção, sejam
co n t rolad as, colig adas ou sub sidi á rias entre si;
c)
Que, por qua isqu e r motiv os, tenham sido de cl arada s i nidô neas ou puni das com
su spe nsão por órgã o da Ad mini st ração Públ ica Direta ou I nd ireta , nas esf eras
Fede ral, Estadu al ou Muni cipal , de sde que o Ato tenh a sid o p ubli cado na i mpre nsa
of icial, co nf orme o ca so, pe lo órgã o que o praticou enq uanto p erdura re m os moti vos
dete rmina ntes da punição ; e,
d)
E st ran geira s que não f uncione m no País;
e) Não se rão a d miti das a pa rti cipa ção de e mpre sas púb lica s pu nida s, no âmbito da
Ad minist ra ção Públi ca E stadua l, com sanções p rescrita s nos incisos II I e IV do a rt. 87,
da Lei 8.6 66/93;

LOCAL: Gerência de Compras e Licitações, localizado no 3º andar da Sede do CISGAP, Rua
Getúlio Vargas, 1523, Guarapuava Estado do Paraná.
RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido através de download no Portal da
Transparência do CISGAP, na aba de “licitações 2020”, através de solicitação via e-mail no
endereço eletrônico: licitacaocisgap@gmail.com. As informações complementares podem ser
solicitadas via telefone (42) 3627-3713 no período das 9h00min ás 12h00min e as 14h00min às
17h00min.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo, simplesmente denominado
CISGAP, inscrito no CNPJ sob nº 07.540.117/0001-07, torna público que, na sala do Departamento
Compras e Licitações, localizado no 3º andar, da Sede do Consórcio, à Rua Getúlio Vargas, 1523,
realizar-se-á licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, obedecendo integralmente as Leis Fed e rais nº. 8.6 66/1993 e n º. 10.520/2 002 e co m a
Lei Co mpl e me nta r n.º 12 3/2006, com as alterações posteriores a ainda com o des crito ne ste
edi tal.
Entidade P romotora : Consó rcio I nte rmu nicipal de Saúde do Guarapuava, Pinhão e
Turvo - CISGAP.
Os e nvelopes co ntend o a Proposta de Preço s e os Do cu mento s de Habil itaçã o dev erão
se r en tregues a P rego eira até as 09h00min do dia 17 de março de 2020, na Sala de
Licita ções e Con tra tos d o CIS GAP , lo cal i zad a no ende re ço sup ra men cion ado .

Edital de Pregão Presencial Nº 001/2020 –CISGAP

1

Edital de Pregão Presencial Nº 001/2020 –CISGAP

se r sup rida até a abe rtura da se ssão pú blica.
5. DO RECEBIMENT O E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. A re uniã o p ara re ceb i me nto e abertu ra dos envelope s con tendo a Propo sta de
Preço s e os Do cumen to s de Hab ilitação será pú b lica , dirigida pel a P reg oei ra, em
co n f ormi dade com este Edital e seus Anexos, no local e horário de te r mina dos no
p reâ mbul o do presente edita l.
5.2 . De cla rada aberta à se ssão pela P rego ei ra, o s (a ) (s) rep resen tante ( s) da (s)
Emp resa (s) li cita nte (s) e nt reg a rá (ão) os e nvelope s co ntend o a (s) p ropo sta ( s) de
preços e os docu mento s de ha bilita ção , não se ndo aceita , a partir desse momento a
admissão de novo s licita nte s.
5.3. O en velope da Pro posta de Preços dev erá ser e xpre sso , em seu e xte rio r, as
se guint es i nf or ma çõe s:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO - CISGAP
PREGÃO PRESENCIAL No001/2020
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE

5.4. O e nve lope dos Do cu mento s de Ha bilita ção deve rá se r e xp re sso , em seu e xte rio r,
as seguintes informações:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO - CISGAP
PREGÃO PRESENCIAL No001/2020
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE

5.5 . I nici al me nte, será aberto o Env elop e 01 - Prop osta de Pre ços - e, após, o Enve lope
02 - Documentos de Habilitação.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A pro post a de preços de verá ser f or mu lada e ap rese ntad a em envel ope la crado ,
ond e const arão os di zere s so lici tados no sub item 5.3 e 5.4 do edital.
6.2. A Proposta de Preços deverá conter:
6.2.1. Identificação completa da empresa (Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço
completo, telefone e e-mail para contato, e dados do representante legal), informando quando for o
caso se é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) e data de emissão.
6.2.2. Detalhamento das características do serviço ofertado, de acordo com os descritivos e
quantitativos constantes do Anexo I (Termo de Referência) do edital, prazos para atendimento das
demandas que deverá ser no máximo de 5 (cinco) dias e prazo da validade da proposta, que não
poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, declarando ainda que atende os requisitos de qualificação
técnica mínima exigidos, previstos no presente edital. O documento deverá ser apresentando sem
emendas, rasuras ou entrelinhas e estar rubricado em todas as suas vias e assinada por seu
representante legal ou procurador.
6.2.3. Cotação do percentual a ser praticado, com o valor total por Item (em algarismos), bem como
o valor total da proposta (somatório do valor da proposta de todos os Itens cotados em algarismos e
por extenso), com base na quantidade máxima estimada, em moeda corrente do País (Real), não
sendo permitida a apresentação de proposta alternativa, que induza o julgamento a ter mais de um
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resultado.
6.2.4. Os dados bancários para pagamento em nome da proponente – Nome do Banco, Agência,
Conta Corrente.
6.2.5. Nos preços propostos deverão estar previstos, além do lucro, todos os custos diretos e
indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo, entre outras
despesas, tributos de qualquer natureza tais como: salários, encargos sociais, fiscais e comerciais,
impostos, transportes, seguros, taxas, processo de seleção e outras despesas necessárias a
completa execução do objeto desta licitação.
6.3. A proponente é obrigada a respeitar o teto de preço máximo estabelecido para cada item deste
Edital, sob pena de desclassificação.
6.4. Não serão aceitas propostas que apresentem preços inexeqüíveis, simbólicos, irrisórios ou de
preço zero.
6.5. A Pregoeira considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.
6.6. O percentual inicial proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
6.7 . Quai squ e r t ri butos, despesas e cu stos, direto s ou indir e tos, omitidos da prop osta
ou inco rre tame nte cotado s que não tenh am causado a de scl assif ica ção da mesma por
ca ra cte ri za r preço in exe qüíve l no julg ame nto das p ro po stas, serão conside ra dos
co mo in clusos nos pre ços, não send o con side rado s pleito s de a crés cimo s, a esse ou
qua lque r título , dev endo os produ tos ser f orn eci do s se m ônus adi cion ais;
6.8. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor e com o seguinte:
a)
Contenham ou resultem em mais de 02 (duas) ca sas deci mais em seus valores
unitários.
b)
Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente(s) que
permita (m) a perfeita identificação do objeto ofertado;
c)
Contiverem qualquer limitação ou condição sub stancialmente contrastante com o
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da Pregoei ra.
6.9. Em relação ao valor total da proposta, ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por
extenso prevalecerá este último.
6.10. Em caso de divergência entre o preço unitário e total em algarismos, em razão de erro de
cálculo ou por outro motivo qualquer, será considerado o preço unitário.
6.11. A ap re sen taçã o das propo stas imp lica rá na plena a cei taçã o , por parte do
licitan te, das condi ções e st abele cid a s n este Edital e seus Ane xos;
6.12. O percentual de de sco nto pro posto se rá con side rado completo e suf ici ente p ara a
prestação dos serviços solicitados, objet o desta licitação , sendo de scon side ra da qu alque r
r eiv indicaçã o de pa gamen to ad icio nal devido a erro ou má in te rp reta ção de p arte da
licitan te.
6.13 . As licitant es pode rão utilizar o Mo del o d o Ane xo X para ela boração de sua
prop osta de pre ços, f ica ndo sob respo nsa bilid ade da pro pone nt e o seu
pree nch imen to, comp lementação e adequação a os i tens de in teresse.
7. DO JULGAMENT O DAS PROPOSTAS
7.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
7.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pela Pregoeira, equipe de apoio e
Edital de Pregão Presencial Nº 001/2020 –CISGAP

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um
representante, o qual deverá identificar-se junto a Pregoeira, apresentando a respectiva
cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento
próprio, poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para
a prática dos demais atos inerentes ao certame.
4.2. A empresa licitante pod erá ser rep resenta da na sessã o pública de lici taçã o por seu
ad minist rado r, direto r ou p rop ri etá rio de si gnad o nos instru men to s cons tituti vos ou
alte ra çõe s v igen tes ou por p rocu rado r.
4.3. SE PROCURA DOR: Deve rá ap re sen ta r có pia de docume nto de ident idade ou
documento e q uiv alen te, carta de cred en cia mento de vida men te p reen chid a, con f orme
mo delo Ane xo V deste e dital ou p rocu ra ção pa rticul a r ou pública co ntend o men ção
expressa de que lhe conf ere a mpl os po de res , inclusive para f ormular ofe rtas e lances
de preços, para re ce bime n to de inti maçõ es e n otif icaçõ e s, desistên cia ou não de
recu rsos, bem como dema is a tos p e rtinen tes ao ce rtame , em qual quer dos caso s, com
firma reconh e cid a em ca rtó rio, a co mpanh ado de cópia do ato constitutivo da empresa e
toda s as a lte ra ções/ consolid açã o , dev ida men te regi st rada s nos órg ãos co mpete nte s.
4.4. SE A DMI NIS TRA DOR/ DI RE TOR/ PROP RIE TÁ RI O: Deverá a p re se nta r cópia de
documento de i denti dade ou docume nto e quiv alen te, ato co n sti tutivo da emp resa
ac omp anha do de toda s as al te ra çõe s/ con soli d açã o dev idamen te re gist ra da s nos
órgã os c omp e tent e s, que comprove m sua q uali dade .
4.5. As cópia s me nci onad a s no s subite ns 4.1., 4.3., e 4.4. p oderã o ser au ten ticada s ou
si mple s, neste último ca so, deverá ser estar a compan hado dos respe ctivo s o rigin ais
para dev ida auten ti cação pela equi pe de apoio.
4.6. Ca so a P ropo nen te d esejar f azer uso dos ben ef íci os da Lei Co mpl e me nta r 123/06
e alterações po ste riore s, deverá a p re se nta r ju ntamente com o crede nci a me nto a
Certidão expe dida pela Junt a Co me rcial da Sede da li cita nte, co mp ro vand o os
requ isito s legais pa ra qu alif icaçã o co mo mic roe mp resa ou e mpre sa de peque no po rte.
4.7. Será considerada válida a certidão emitida em no máximo 30 (trinta) dias antes da data
prevista para apresentação dos envelopes;
4.8. Para comprovação de enquadramento em alguma das hipóteses que trata o item 3. o
licitante deverá apresentar junto do credenciamento ou dentro do envelope de proposta a
declaração de enquadramento, conforme Modelo constante do Anexo VIII deste edital, sob
pena de desclassificação do certame.
4.9. Os documentos que credenciam o representante bem como a declaração de cumprimento de
requisitos de habilitação (modelo anexo III e V) e a Certidão expedida pela Junta Comercial
(Certidão Simplificada) e a declaração de enquadramento de micro empresa e empresa de
pequeno porte, quando for o caso, deverão ser entregues separadamente (fora) dos envelopes de
números 01 e 02.
4.10 . Cada cred en ci ado pode rá rep resen ta r apenas u ma e mp re sa lici tante .
4.11 . Iniciada a Sessã o, será vedada a su b stitu ição do rep re sen ta nte da emp resa
dev idament e c rede n cia do, ain da que este ja mu nido de inst ru me nto p rocu rató rio com
pod eres espe cíf icos, salvo por ca so f ortuito ou f o rça maio r;
4.12. A a usê ncia de re p rese ntan te, a falta de a p rese n tação ou inco rreção de qua isq ue r
do cumen tos de crede nci a me nto não imped irá a pa rticipa çã o da licitan te no presente
ce rt ame , i mp edi rá, porém, a ma nif estação ou ap rese n taçã o de lan ces ve rbais no
mo men to op o rtuno , permane cendo tão somente no certame a sua prop osta escrita.
4.13. A não a p re se ntação ou inco rreção do s do cu mento s pa ra o crede ncia men to p oderá
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credenciados que desejarem.
7.3. No julga men to e cl assif icação das p ro po stas, se rá adotado o critério de MENOR
PREÇO POR ITEM, e m que o cál culo do menor preço será o btido através do pe rcentual
de taxa de ad ministra ção , a qual te rá valor máximo de 10 % so bre as bo lsa s auxílio
pag as aos estagiários.
7.4. Lido os de scon tos of erta do s, a Preg oeira rela cion ará toda s as p ropo stas
cla ssif ica das em ordem cres ce nte.
7.5. Serão cla ssif ic ado s pela Prego eira o (a) a utor (a) da propo sta MENOR PREÇ O
POR ITEM em que o cá lculo do menor preço se rá obtido a través do percentual de taxa
de administraçã o, a qu al te rá val or má ximo de 10 % sobre as bolsas au xílio pagas aos
estagiá rios.
7.6. Não haven do p elo meno s 03 (três) of erta s nas condições d ef inid as no item
ante rior, a Pregoe ira classif icará as 03 (três) melh ores p ropo stas , para que seus
auto res pa rticipe m dos l ances ve rbais, q uaisque r que seja m os desconto s oferta dos
na propo sta e scri ta;
7.7. Aos lici tantes cla ssi f ica d os será da da a opo rtu nida de pa ra nova di sput a, por meio
de la nce s verba is e su ces siv os, inician do-se pelo a utor da prop osta classif icada de
ma ior va lor.
7.8. Caso duas ou mais p rop o sta s escritas a pre sente m valo res ig uais, será re alizado
so rt eio p ara de te rmin açã o da ordem de of erta dos lan ces.
7.9. A P reg oeira conv idará i n dividua lmen te os licitante s cla ssi f icad o s, de forma
se q uen cial , a ap re sen ta r l ances ve rbais, a pa rtir do au tor da p roposta cla ssif ica da de
ma ior va lor e os demais, em orde m decre scen te ;
7.10. A Pregoe ira pode rá, mo ti vad ame nte, es tabel ece r li mite de tempo pa ra a fase de
f ormu lação de lances v erba is, media nte prév ia comu ni cação aos licitante s e e xp re ssa
me nçã o na ata da Se ssã o.
7.11. Só serã o aceitos lan ces cujo v alor seja inf erio r ao ú ltimo apre sen tado .
7.12. A de sistên cia em ap re senta r lan ce verb al, quan do con vocado pela P re goei ra ,
implica rá a e xclusão do licitan te da etapa de lances verbais e na man u tenção do úl timo
preço ap re se n tado pelo licitante , para ef eito de o rdena ção das prop o sta s;
7.13. Não poderá haver de sistên cia dos lan ces of ertad o s, su jeitan do -se o p ropo nente
desiste nte às p enal idade s constantes deste Ed ital;
7.14 . Caso não se realize l ances v erbai s, e a nego ciação seja frustra da, será verif icada
a co nf o rmidad e en tre a propo sta escrita de me nor preço e o val or estimado para a
co n t ratação , e dad o p ro sse gui mento ao p roce sso ;
7.15 . De cla ra da en cerrad a a etap a co mp e titiva e o rd ena da s a s p ro post as, a Pre goei ra
exa min a rá a a ceit ab ilida d e da p rimei ra cla s sif icada , q uanto ao ob jeto e valo r,
de cidin do motiv adamen te a re spei to;
7.16 . Sendo a ceit ável a propo sta de men or taxa d e ad ministração, será abe rto o
env elop e co nten do a do cu mentação de h abili taçã o do licitante que a tiver f o rmula do,
para con f irma ção das sua s condi çõe s de hab ilitação;
7.17 . Con statad o o ate ndi mento das e xigê n cia s fixa das no edital, o licit ante será
declarad o ve nce dor, sendo -lhe a djud ica do o obj eto do ce rtame;
7.18. Se a ofe rta não for aceitável ou se o licita nte d e sa tende r às e xi gências de
hab ilitação, a P rego ei ra e xa mina rá a of erta su b se qüen te , ve rif ica ndo a sua
ace itabi lidad e e p roce den do à habi litação do propo nent e, na o rdem de clas sifi cação , e
assim suce ssiva men te , até a apuração de uma propo sta que a tenda ao e dital, sendo o
resp ecti vo licit ante de cl arad o vencedo r e a ele adj udicado o o bjeto do certame;
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7.19. Nas si tuações previstas nos subitens 7.11, 7.12 e 7.15 , a P regoei ra poderá
negociar di retamente com o proponente para que seja obtida uma propo sta melhor;
7.20. Da reunião, lavrar- se- á ata ci rcunstanciada , na qual serão regi stradas as
ocorrênci as relevantes, devendo a mesma, ao final , ser assi nada pela P regoei ra, pela
equipe de apoio e pelos lici tantes pre sentes; a estes, sendo - lhes facultado esse
direi to.
7.21. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será regi strado
pela P regoei ra, presumi ndo -se conco rdância de tal licitante com todos os seus termos
e conteúdo, ficando precl uso o direito de recurso.
7.22. As ME e EPP terão p referência de contratação em caso de empate.
7.23. Entende - se por empate aquelas si tuações em que as propostas apresentadas
pelas ME e/ou EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superio res à proposta
mais bem cla ssi ficada.
7.24. Em caso de empate, a ME e/ou E PP mais bem clas sificada poderá, na sessão
pública de julgamento das p ropos tas, sob pena de preclusão, apresenta r proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adj udicado em seu favor o objeto licitado;
8. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MEI/ME/EPP/ DA REGULARIZAÇÃO FISCAL
TARDIA
8.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações,
as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
8.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeitos de certidão negativa.
8.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
8.4. Considera- se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e, em relação à empresa de pequeno porte, receita bruta igual ou
inferior de R$ 360.000,00(Trezentos e sessenta mil reais) até R$ 4.800.000,00 (Quatro
milhões e oitocentos mil reais).
9. DA DOCUM ENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO
9.1. Para fins de habi litação ao certame, os inte ressados terão de satisfazer os
requi sitos relati vos à habilitação j urídica ; regularidade fiscal e trabalhista;
qualificação econômico -financei ra e quali ficação técnica.
9.2. Os documento s comproba tórios perti nente s à habi litação jurídica, regulari dade
fiscal e trabalhista, qualificação econômico - financei ra e quali ficação técnica deverão
se encontrar dentro do Env elope Nº 02 (Documentos de Habil itação), e a v eraci dade
das informações constantes poderá ser com provada mediante diligênci a via online.

15. . DOS RECURSOS
15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá mani festar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03(três )
dias para apresentação das ra zões do recurso, ficando os demais li citantes desde
logo i ntimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que
começarão a correr do térmi no do prazo do recorrente, sendo - lhes assegurada vista
imediata dos autos.
15.2. Os recursos deverão ser protocol izados junto à Gerência de Compras e
Licitações, na sede do CISGAP, na Rua Getúlio Vargas 1523, Bairro Centro, Guarapuava -PR.
15.3. Não serão aceitos recursos por via postal, fax ou correi o eletrônico.
15.4. Somente o rep resentante legal ou procurador do interessado poderá interpor
recursos.
15.5. Somente serão conhecidos os recursos tempesti vos, motivados e não
protelatórios;
15.6. Não serão ad miti dos mai s de um recurso do inte ressado versando sobre o
mesmo motivo de contestação;
15.7. O recurso contra decisão da Pregoei ra não terá efeito suspen siv o.
15.8. O acolhi mento de recurso importará a inv alidação apenas dos atos insus cetív eis
de aprov eitamento.
15.9 . Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudi cação do objeto da
licitação ao licitante v encedor.
15.10. A falta de manifestação imediata e motivada do li citante importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
16. DA ADJUDICAÇÃO
16.1. Caso não haj a recurso, a Pregoeira, na própria sessão pública, adjudicará o
obj eto do certame à licitante v encedora, encami nhando o processo para homologação
pel a Diretoria Executiv a do Consórcio.
16.2. Ao CISGAP fica assegurado o direito de rev ogar ou anul ar a presente licitação,
em parte ou no todo, em deci são justificada. Em caso de revogação ou anulação
parcial do certame, o CISGAP poderá aprovei tar as propostas nos termos não
atingidos pela rev ogação ou anulação e na estrita observância aos critérios de
julgamento previstos neste edi tal, na legislação vigente.
17. DO CONTRATO
17.1. Como condi ção para a celebração do Contrato, o lici tante vencedor deverá
Edital de Pregão Presencial Nº 001/2020 –CISGAP
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d)
Declara que não possui em seu quadro de pessoal e mpre gado(s) com menos de
18 anos, em trabal ho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em
qualquer trabalho, sal vo na condição de ap rendi z, a partir de 14 anos, nos termos do
art.7 º, XXXIII, da Cons tituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo
anexo I V);
e)
Declara expressamente, sob as penas da lei, que os sócios da empresa, bem
como gerentes e diretore s não são cônjuges, companheiros (as) o u parentes, em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau da Pregoei ra e equipe de apoio do
CISGAP e de mais serv idores envolv idos no presente pro cedi men to licitató ri o (modelo
anexo VI).
14. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
14.1. Qualquer pessoa poderá solici tar esclareci mentos, providênci as ou i mpugnar o
presente edital.
14.2. As solicitações de escl areci mentos, de providências ou as i mpugnações do
presente edital dev erão ser protocol adas na sede do CISGAP na sala de licitações, em
prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das
propostas.
14.3. As razões e justificativas da impugnação deverão ser protocolizadas no Setor de
Compras e Licitação do CISGAP, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, no
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manter as mesmas condições de habilitação.
17.2. O Contrato permanece estritamente vinculado ao Edital de Pregão Presencial nº
001/2020 – CISGAP.
17.3. A seleção dos estagi ários disponibi lizados para a execução das atividades junto
ao CISGAP será reali zada mediante a execução de três etapas:
a)
Recrutamento externo, com ampla div ulgação das vagas ofertadas;
b)
Análise curricular, e xperiência e históri co es col ar observado a área de
formação do estudante;
c)
E entrevista pessoal junto ao superior i medi ato junto ao CISGAP, com
obj etivo de se veri ficar a aderência do perfil às ativ idades que serão designadas.
17.4. Todos os custos que por ventura decorrerem do processo de seleção serão de
responsabil idade da contratada e dev erão ser prev istos na formul ação da proposta de
preços, não podendo o CISGAP responsabi lizado por eventuai s custos adici onais.
17.5. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a:
17.5.1. Após a adjudicação e homologação, o Proponen te vencedor terá 03 (três) dias
para a a ssinatura do contrato, onde constarão todas as condições para a execução dos
serv iços.
17.6. O contratado fica obrigado a substituir, às suas expensas, no prazo de 5(cinco) dias
útei s, após notificação formal, o estudante que não desempenhe satisfatoriamente
suas funções junto ao CISGAP, ou que por qualquer outro motiv o deseje se desligar
de suas atividades.
17.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edi tal, os
acré sci mos ou supressões que se fi zerem necessários até 25 % (vinte e cinco por
cento) do val or inici al atuali zado do objeto adjudi cado, devendo supressões acima
desse limite ser resultantes de acordo entre as partes.
17.8. Caso a contratada não executar o objeto conforme as cláusulas contratualizadas,
sem justificativa formalmente aceita, decairá do direito de fornecer o objeto
adj udicado, sujeitando - se às penalidades dispostas neste edital.
17.9. Em caso de a contratada i njustifica damente não apresentar situação regular no ato
da emissão da liquidação de pagamento mensal, a sessão poderá ser retomada e os
demais lici tantes conv ocadas, na ordem de cl assificação, para fazê- lo nas mesmas
condições do v encedor, observ ado que a pregoeira examinará a acei tabili dade ,
quanto ao obj eto e valor, sujeitando- se o desistente às penalidades constantes na lei
e edital.
17.10. Ocorrendo à hipótese prevista no i tem anterior, a sessão do Pregão será
retomada na fase em que ocorreu a adj udicação do então vencedor.
17.11. O número de estagiários poderá ser inferior ao inicialmente previsto e descrito no Anexo I –
Termo de Referência, variando conforme a demanda de atividades junto ao CISGAP e
conseqüentemente o valor a ser pago a contratada será proporcional ao número de estagiários
contratados.
18. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
18.1. O prazo de validade do contrato resultante do Pregão Presencial nº 001/2020 será até 31 de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitados ao total de
60 meses de vigência, conforme Art. 57 da Lei 8.666/1993.
18.2. O contrato poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses
dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8.666/1993, e também se ocorrer à extinção do CISGAP,
sem que neste caso seja considerado descumprimento contratual.
Edital de Pregão Presencial Nº 001/2020 –CISGAP

21. . DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. É facultado a Pregoei ra ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência de stinada a esclarecer ou complementa r a instrução do
processo, vedada à inclusão po sterio r de docu mento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública.
21.2. A au toridade compete nte para determinar a co ntratação poderá rev ogar a
licitação por razões de inte resse público derivado de fato superv eniente dev idamente
comprov ado, pe rtinente e suficiente para justificar tal conduta, dev endo anulá-la por
ile galidade, de ofício ou por p rovocação de qualque r pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.
21.3. A anulação do procedi mento i nduz às anulações da Requisição de Compra e da
Nota de Empenho.
21.4. Os licitantes não terão di reito à indeni zação em decorrênci a da anulação do
procedimento licitatório, res sal vado o di reito do contra tado de boa - fé de ser
ressarci do pelos encargos que tiver suportado no cumpri me nto do contrato.

13. OS FORNECEDORES DEVERÃO AINDA APRESENTAR DECLARAÇÃO,
DEVIDAMENTE ASSINADA PELO REPRESENTANT E LEGAL DA EMPRESA, SOB
AS PENALIDADES CABÍVEIS, DE QUE (DENTRO DO ENVELOPE 2 –
HABILITAÇÃO):
a)
Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos
serv iços a serem executados (Anexo III que unifica as alíneas a, b e c);
b)
Não se encontra decla rada inidônea para licitar ou contra tar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal (Anexo III
que unifi ca as al íneas a, b e c);
c)
Declara inexis tência de fato supe rveniente impeditivo de habilitação, na forma
do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (Anexo III que unifica as alíneas a, b e c);

11. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA- FINANCEIRA:
a)
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercíci o social, já
exigív eis e apresentados na forma da lei , que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substitui ção por balancetes ou balanços provisórios, podendo
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legislações vigentes.
20.5. O pagamento pertinente será efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias, após a
prestação dos serviços, em acordo com a conferência e o aval positivo do Gestor do
contrato, mediante emissão da Nota Fiscal pertinente em nome do Consorcio Intermunicipal
de Saúde CISGAP a e verificação da conformidade dos serviços prestados.
20.6. A nota fiscal deverá vir acompanhada Prova de Regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na
forma da Lei, detalhado da seguinte maneira:
a)
Fazenda Federal: Certidão Negativ a quanto à Dívida Ativa da Uni ão, emitida
pel a Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação d e Tributos e
Contribuições Federais emitida pel a Secretaria da Receita Federal .
b)
Fazenda Estadual: Certidão de Inexistência de Débitos i nscritos perante o
Governo do Estado, que deverá ser comprovada por meio de Certidão Negativa
expedida nos termos da legisl ação local.
c)
Fazenda Muni cipal: Certidão Negativ a de Tributos Mobiliário e Imobiliário,
emitida pela Prefeitura Munici pal da sede da licitante.
d)
Prov a de regularidade relativa ao Fundo de Garanti a por Tempo de Serviço –
FGTS, em v igência, demonstrando situação regul ar no cumprimento dos encargos
sociai s instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal - CEF.
e)
Prov a de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos term os do Título VII-A da
Consolidação das Lei s do Trabalho, aprovada pelo Decreto -Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943. (Incl uído pela Lei nº 12.440, de 2011).
20.7. O pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao processamento regular
das contas junto ao financeiro do CISGAP.
20.8. O pagamento será creditado em favor da licitante vencedora, na conta corrente
indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência,
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
20.9. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no CISGAP em favor do FORNECEDOR. Caso o mesmo seja superior ao crédito
eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.

12. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO T ÉCNICA
a)
Atestado de capacidade técnica, comprov ando ter reali zado sati sfatoriamente a
gestão de no mínimo 10(dez) e stagiários.
a1)O atestado deverá estar aco mpanhado da cópia do contrato de prestação de
serv iço ou documento equiv alente, firmado com a entidade declarante.

10. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do
domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, detalhado da seguinte
maneira:
a)
Fazenda Federal: Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela
Procuradoria da Fazenda Naci onal e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais emitidas pela Secretaria da Receita Federal.
b)
Fazenda Estadual : Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o
Governo do Estado, que deverá ser comprovada por meio de Certidão Negativa
expedida nos termos da legislação local.
c)
Fazenda Municipal: Certidão Negativa de Tributos Mobiliária e Imobiliária, emitida
pela Prefeitura Municipal da sede da licitante.
d)
Prova de regulari dade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal - CEF.
e)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).
f)
Alvará de Licença para Local i zação, com atividade pe rtinente ao objeto
contratado;
10.2. As certidões extraídas vi a Internet deverão ser apresentadas no original, podendo
sua autenticidade vir a ser comprovada pela equi pe de apoio.
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horário das 09h00 ás 12h00 e 13h30 ás 16h30. A autoridade superior decidirá sobre a
petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo a resposta oficializada por meio de
correspondência, via correio com Aviso de Recebimento ou e-mail. No caso de acolhimento
da impugnação do ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
14.4. Somente serão reconheci das as sol icita ções de es clare cimentos, provi dências
ou i mpugnação tempesti vas.
14.5. Caberá a Pregoei ra decidir sobre a petição no prazo de 24h e comuni car aos
inte ressados .
14.6. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, devendo - se cumprir o devido prazo legal.

ser atualizados por índices oficiai s quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação.O balanço patrimonial deverá estar transcrito no Livro Diário e
esse registrado no órgão público competente e, para comprov ação, deverá ser anexado
o termo de abertura e encerramento do Livro Diário, onde conste o nú mero de páginas;
a1)No caso da li citante recém constituída, será exigido, conforme prev isto no artigo 31,
I, da Lei 8.666/93, a apre sentação do "Balanço de Abertura".
b)
Certidão negativ a expedida pelo cartório distribuido r de falência ou de
recuperação judicial do local da sede do licitante, com data de expedi ção não superior
a 30 (trinta) dias, quando não houv er prazo de validade expresso no documento.

9.3. As empresas que necessitem que seus documen tos sejam autenti cados por
serv idor do CISGAP dev erão fazê-lo até as 16h30min do dia antecedente à abertura do
pregão.
9.4. As empresas dev erão apresentar dentro do Env elope Nº 02(Documento s de
Habili tação), os documentos abaixo rel acionados, em sua forma original ou em cópia
dev idamente autentica da, em plena val idade:
9.5. RELATIVOS À HABILITAÇÃOJ URÍDICA:
a)
Registro co mercial, no caso de empresa indiv idual;
b)
Ato constitutiv o, estatuto ou contrato social em vigor devidamente regist rado, em
se tratando de soci edades comerci ais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de elei ção de seus admini stradores;
b.1) Os documentos em apreço dev erão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respecti va;
c)
Insc rição do ato consti tutivo, no caso de sociedades civ is, acompanhada de
prova de diretoria em exercício; e
d)
Decreto de autori zação, em se tratando de empresa ou soci edade estrangei ra em
funcionamento no País, e ato de registro ou autori zação para funci onamento expedido
pelo Órgão competente, quando a ativi dade assim o exigi r.
e)
Comp rovante de Inscrição e situação cadastral da Pessoa Jurídi ca (CNPJ).
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19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. O descump rimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste
edi tal sujei ta a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no
8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:
a)
Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);
b)
A partir do 6 º. (sexto) dia até o limite do 10 º. (décimo) dia, multa de 4 %
(quatro por cento), caracteri zando - se a inexecução total da obri gação a partir do11
º. (décimo primeiro) di a de atraso.
19.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, II III e IV, da Lei 8 .666 /93 , pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a administração poderá, garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar à contratada multa de até 10 % ( dez por cento) sobre o valor
remanescente contratado.
19.3. Se a adjudicatária recusar - se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitarse- á as seguintes penalidades:
a)
Multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor remanescente co ntratado;
b)
Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração Muni cipal, por prazo de até 02 (dois) anos;
c)
Declaração de Ini doneidade para licitar ou contratar com a Administra ção
Públi ca.
19.4. A licitante, adjudi catá ri a ou contratada que deixar de entregar ou apresenta r
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comporta r- se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prév ia e ampla
defesa, ficará impedi da de li citar e contratar com o CISGAP pelo prazo de até ci nco
anos e, se for o caso, será descredenci ada no Cadastro de Fo rnecedores por i gual
período, sem prejuízo da ação penal co rrespondente na forma da lei.
19.5. A multa, eventualmente i mposta à contratada , será automati camente des contada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros mo ratórios de 1 % (um por cento) ao mês.
Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da admini stração, ser - lhe- á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua i ntimação, para efetuar o
pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o paga mento, seus dados
serão encami nhados ao Órgão competente para que seja inscri ta na dívida ativa do
Mu nicípio, podendo, ai nda proceder à cobrança j udicial da multa.
19.6. As multas previ stas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prej uízos que s eu ato punível venha causar à
administração.
20. DA FORMA DE FORNECIMENTO E DO PAGAMENTO
20.1. O fornecimento do objeto deverá ser feito somente com a autorização expressa
emitida pelo Departamento Administrativo de acordo com a necessidade do consórcio.
20.2. Independente da aceitação o adjudicatário obriga-se a substituir aqueles estagiários
que não atendam às necessidades da administração.
20.3. O prazo para sanar os problemas caso ocorram será de 3 (três) dias, sob pena de
rescisão da ata e aplicação das sanções cabíveis.
20.4. Do Proponente vencedor contratado, serão retidos na fonte os impostos atinentes às
Edital de Pregão Presencial Nº 001/2020 –CISGAP
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21.5. Os p roponentes assume m todos os custos de prepa ração e ap resen tação de sua
proposta e ao Órgão não será, em nenhum caso, res ponsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resul tado do processo licitatório.
21.6. Os proponentes são responsávei s pela fi delidade e l egiti midade das informações
e dos documentos apresentados em qual quer fase da li citação.
21.7. Não havendo expediente ou oco rrendo qualquer fato superv eniente que impeça
a reali zação do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora
e local defi nido e novamente publicado na Imp rensa Oficial.
21.8. Na contagem dos prazos estabeleci do s neste Edital e seus Anexos, excl uir - seá o dia do início e inclui r- se- á o do v enci mento.
21.9. As normas que dis cipl inam este pregão serão sempre i nterpretadas em fav or da
ampliação da disputa entre os i nteres sados, sem co mprometi mento da segurança do
futuro contrato.
21.10. Qualquer pedido de es cla reci mento em relação a ev entuai s dúvidas na
interp re tação do p resente Edita l e seus Anexos deverá ser encami nhado, por escrito,
a Pregoei ra, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abe rtu ra do PREGÃO.
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará di rei to à contra tação.
21.12. Aos casos omissos aplicam - se as disposições constante s da Lei Federal nº.
8.666 / 93, 10.520/2002 e demais legisl ações pertinen tes.
22. São partes integrantes deste Edital:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo de De clara ção de Fato Superveniente;
ANEXO III - Model o De clara ção que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação;
d) ANEXO IV - Modelo de Declaração que não emprega menores de 18anos;
e) ANEXO V - Modelo de Carta de Credenciamento;
f)
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Parentes;
g) ANEXO VII - Minuta de Contrato;
h) ANEXO VIII - Modelo de declaração de Mi croempresa e Empresa de Pequeno
Porte;
i)
ANEXO IX – Te rmo de recebimento do Edi tal e seus Anexos;
j)
ANEXO X – Modelo de Proposta de Preços.
a)
b)
c)

Guarapuava - PR, 03 de março de 2020.
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2020
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP
TERMO DE REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO
1.
DO OBJETO E DO VALOR MÁXIMO
O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI
FEDERAL Nº. 11.788/2008, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO – CISGAP.

1.2.
DA MOTIVAÇÃO
A necessidade de contratação de estagiários para execução de atividades no CISGAP é
motivada e justificada por ser uma alternativa de contribuição pontual em processos que
não exigem maiores níveis de conhecimento através da prática do conhecimento adquirido
durante a capacitação de nível superior, uma vez que o estágio faz parte do projeto
pedagógico dos cursos de graduação promovendo assim, a integração do futuro
profissional à sua profissão através do aprendizado de competências próprias da atividade
e contextualização curricular.
1.3.
DA ATUAÇÃO
1.3.1. Os estagiários de nível superior na área da saúde, quando da contratação, atuarão nas
atividades de apoio às enfermeiras e técnicas de enfermagem do quadro de pessoal efetivo do
CISGAP nas rotinas de orientação de pacientes para a pré consulta, consulta e exames, e apoio,
caso necessário, nas atividades do faturamento relacionadas á área da saúde e nas atividades da
equipe multiprofissional responsável pelo modelo de Atenção das Condições Crônicas.
1.4.

O quadro abaixo apresenta o lote com sua respectiva descrição, quantidade e valor máximo:

Vanessa Aparecida Rocha
Pregoeira
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ITEM

DESCRIÇÃO

1

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE
Á
INTERMEDIAÇÃO
DE
CONTRATAÇÃO
DE
ESTAGIÁRIOS
CURSANDO
ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR
A PARTIR DO SEGUNDO
SEMESTRE NA ÁREA DA
SAÚDE PARA ATIVIDADES DE
30 HORAS SEMANAIS

LOTE 01
VALOR
TAXA DE
VALOR
VALOR
VALOR
DA
TOTAL TOTAL ATÉ ADMINISTRAÇÃO GLOBAL R$
BOLSA QTD
MENSAL 31/12/2020
(10%)
AUXÍLIO
R$
R$
R$

836,00

09

7.524,00

75.240,00

7.524,00

82.764,00

1.5. O valor total fica fixado em R$ 82.764,00 (Oitenta e dois mil setecentos e sessenta e quatro
reais), sendo que R$ 7.524,00 (Sete mil quinhentos e vinte e quatro reais) refere-se à Taxa
Administrativa máxima admitida de 10% (dez por cento) e R$ 75.240,00 (Setenta e cinco mil
duzentos e quarenta reais) refere-se ao valor da bolsa-auxílio e vale transporte.
1.5.1. O valor da bolsa-auxílio e vale transporte a ser repassada por estagiário de
ensino superior na área da saúde, para atividades de 30 horas semanais será de R$
836,00 (Oitocentos reais) mensais.
20 dias de trabalho mensais
2 vales transportes ao dia
Tarifa vigente a partir de 06/02/2020: R$ 3,40

40

R$ 136,00

3,40

15.2. Para o julgamento, será pelo adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM em que
o cálculo do menor preço será obtido através do percentual de taxa de administração, a
qual terá valor máximo de 10 % sobre as bolsas auxílio pagas aos estagiários.
Será aceito somente oferta em moeda brasileira.
a) Deverão ser usadas apenas duas casas após a vírgula, as demais serão desconsideradas.
b) De forma alguma haverá arredondamento de valor, para mais ou para menos.
1.6. No valor proposto/contratado o proponente deverá incluir todas as despesas diretas e
indiretas relativas ao objeto, tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, seguros,
remunerações, despesas fiscais, financeiras, transportes, taxa de administração, lucros e quaisquer
outras despesas necessárias para a execução dos serviços, objeto desta Licitação.
1.7. Do contratado, serão retidos na fonte os impostos atinentes às legislações vigentes.
2. DO PROGRAMA DE ESTÁGIO
2.1. Todas as etapas de realização do estágio, desde a seleção até a conclusão das atividades,
obedecerão ao disposto na Lei Federal nº. 11.788/2008.
2.2. Para maior eficiência no acompanhamento e execução dos serviços, é imprescindível que o
Agente de Integração tenha infraestrutura, condições técnicas e operacionais.
2.3. O Agente de Integração trabalhará em conjunto com o CISGAP, atendendo às suas
solicitações para preenchimento das vagas disponíveis, observando as atividades que serão
realizadas e o perfil do estudante.
Edital de Pregão Presencial Nº 001/2020 –CISGAP
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8. OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE INTEGRAÇÃO
8.1. Atender às condições exigidas pelas instituições de ensino no que diz respeito à execução dos
estágios não obrigatórios, selecionando os estagiários de acordo com as atividades a serem
desempenhadas na unidade do CISGAP, em conformidade com os requisitos acadêmicos de cada
estudante.
8.2. Realizar o processo de recrutamento e seleção e encaminhar os estudantes, candidatos a
estágio, de acordo com o perfil da área de interesse do CISGAP e de acordo com os critérios
estabelecidos para seleção dos candidatos respeitando a ordem de classificação para cada área.
8.3. Efetivar a contratação do estagiário selecionado pelo CISGAP, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da requisição pelo do CISGAP, ou em tempo inferior, quando, justificadamente, houver
urgência na requisição.
8.4. Atender de imediato as solicitações do CISGAP quanto à substituição de estagiários.
8.5. Informar aos estagiários sobre os documentos e providências necessários à efetivação do
Termo de Compromisso de Estágio, sobre os deveres, direitos e obrigações.
8.6. Encaminhar estudantes portadores de deficiência, compatível com o estágio a ser realizado,
para fins de cumprimento de reserva de vagas conforme prevê a legislação vigente.
8.7. Observar a prioridade de encaminhamento de estudantes de nível superior contemplados pelo
Prouni e pelo FIES.
8.8. Fazer Seguro contra Acidentes Pessoais em favor do estagiário, comprovando a Administração
do CISGAP que a apólice é compatível com os valores de mercado.
8.9. Fornecer declarações solicitadas pelos estudantes.
8.10. Acompanhar a realização do estágio junto ao CISGAP, subsidiando as respectivas
instituições de ensino com as informações pertinentes.
8.11. Notificar ao CISGAP, imediatamente após, acerca de qualquer alteração na situação escolar
dos estagiários, como conclusão, interrupção ou desligamento do curso.
8.12. Comunicar ao CISGAP e ao estagiário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a
Edital de Pregão Presencial Nº 001/2020 –CISGAP

2.4. O contrato a ser firmado com o Agente de Integração visa a atender às atividades de estágio
não obrigatório, à luz do disposto no artigo 2°, § 2°, da Lei Federal nº. 11.788/2008.
2.5. O estágio será cumprido nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde CISGAP,
localizado na Rua Getúlio Vargas, 1523, Centro, Guarapuava – PR.
2.6. O estágio não gerará qualquer vínculo empregatício do estagiário com o Agente de Integração
ou com o CISGAP.
2.7. A duração do estágio não excederá 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de portador de
deficiência.
2.8. Deverá ser observado o disposto no artigo 3° da Lei Federal n°.11.788/2008: Os agentes de
integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a realização de
atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, assim
como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio
curricular.

assinatura do Termo de Compromisso de Estágio;
f) Pelo não comparecimento à unidade onde estiver realizando o estágio, sem motivo justificado
por mais de cinco dias, consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta dias durante todo
o período de estágio;
g) Pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário; e
h) Por conduta incompatível com a exigida pela Administração.
5. FORNECIMENTO DE VAGAS
5.1. O CISGAP conta com a possibilidade de contratação de até 09(nove) estudantes que serão
distribuídas conforme regulamentação interna e atividades precípuas de cada Setor.
5.2. Nos termos da Lei nº 11.788/2008, estão asseguradas as vagas direcionadas aos portadores
de deficiência, totalizando em 10% das vagas oferecidas pelo Programa.
5.3. Terão prioridade os estudantes de nível superior contemplados pelo Programa Universidade
para Todos – Prouni e pelo Programa de Financiamento Estudantil – FIES.
5.4. A oferta de bolsas de estágio ficará condicionada à existência de vagas de estágio abertas pelo
CISGAP.

3. DA SELEÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS
3.1. A seleção dos estagiários disponibilizados para a execução das atividades junto
ao CISGAP será realizada mediante a execução de três etapas:
a)
Recrutamento externo, com ampla divulgação das vagas ofertadas;
b)
Análise curricular, experiência e histórico escolar, observada a área de
formação do estudante;
c)
E entrevista pessoal junto ao superior imediato junto ao CISGAP, com
objetivo de se verificar a aderência do perfil às atividades que serão designadas.
3.1.1. Todos os custos que por ventura decorrerem do processo de seleção serão de
responsabilidade da contratada e deverão ser previstos na formulação da proposta de
preços, não podendo o CISGAP responsabilizado por eventuais custos adicionais.

6. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
6.1. A fiscalização dos serviços será exercida pelo superior imediato do CISGAP, por intermédio de
servidor previamente designado, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
6.2. A presença da fiscalização no local dos serviços não atenua nem diminui a responsabilidade do
Agente de Integração contratado no que diz respeito a qualquer ocorrência, atos irregulares ou
omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos a ele relacionados.
6.3. O CISGAP poderá recusar quaisquer serviços quando entender que os mesmos estejam em
desacordo com a legislação aplicável e/ou contrário aos termos do contrato a ser celebrado.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO
4.1. Assinar o Termo de Compromisso de Estágio, pelo qual se obrigará a cumprir as condições de
estágio.
4.2. Responsabilizar-se unicamente por providenciar todas as assinaturas necessárias para
celebrar o Termo de Compromisso de Estágio, e encaminhar ao Agente de Integração.
4.3. Comunicar imediatamente ao Agente de Integração sobre qualquer alteração em sua vida
acadêmica.
4.4. Preservar sigilo referente às informações a que tiver acesso.
4.5. Participar das reuniões referentes ao estágio para quais for requisitado.
4.6. Assinar diariamente o registro de freqüência e encaminhá-lo no último dia de cada mês ao
Agente de Integração, após assinatura do supervisor de estágio, para fins de pagamento da bolsa
de estágio.
4.7. Observar as normas de aspectos comportamentais e morais e fazer uso de vestuário e
linguajar adequados, no âmbito do CISGAP.
4.8. Ser pontual, assíduo, participativo, ter responsabilidade, urbanidade e disciplina.
4.9. O desligamento do estagiário ocorrerá em qualquer das situações abaixo:
a) Automaticamente após o término do período máximo de estágio;
b) A qualquer tempo no interesse e conveniência do CISGAP;
c) Depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para duração do estágio, se comprovada a
insuficiência na avaliação de desempenho;
d) A pedido do estagiário;
e) Em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Proporcionar locais e condições para a realização das atividades de estágio.
7.2. Informar ao Agente de Integração acerca das oportunidades de estágio a serem concedidas.
7.3. Solicitar ao Agente de Integração estudantes que atendam aos perfis informados de acordo
com a vaga a ser preenchida.
7.4. Receber o estagiário e autorizar a realização do estágio nas unidades, desde que preencham
os requisitos exigidos para sua realização.
7.5. Acompanhar a freqüência mensal dos estagiários.
7.6. Supervisionar as atividades de estágio.
7.7. Encaminhar ao Agente de Integração as solicitações de vagas, contendo todas as informações
necessárias para a correta formalização do processo de recrutamento e seleção como: a data de
início de estágio, área de atuação, horário, duração e valor da bolsa de estágio.
7.8. Fornecer às Instituições de Ensino, informações pertinentes ao desenvolvimento do estagiário,
mediante o preenchimento de formulários próprios, de acordo com a demanda.
7.9. Receber, os relatórios, avaliações, solicitações de desligamentos e freqüências dos estagiários.
7.10. Efetuar o pagamento mensal das bolsas de estágio e o pagamento dos auxílios-transporte,
nos valores especificados neste Termo de Referência.
7.11. Efetuar o pagamento da fatura mensal referente à receita institucional/taxa administrativa ao
Agente de Integração.
7.12. Solicitar o desligamento de estagiários, conforme este edital e legislação vigente.
7.13. Comunicar ao Agente de Integração os estagiários desligados.
7.14. Fornecer ao Agente de Integração o número de vagas por área de atividades.
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7.15. Fornecer aos estagiários, quando solicitado e ao final do contrato de estágio o respectivo
certificado de estágio.
7.16. Solicitar a substituição de estagiários, quando ocorrer desligamentos ou quando entender
pertinente.
7.17. Autorizar o remanejamento do estagiário.
7.18. Reduzir, à luz da Lei e normativos aplicáveis, a jornada de trabalho dos estagiários nos
períodos de avaliação previamente informados pelos estagiários.
7.19. Assegurar ao estagiário, à luz da Lei e normativos aplicáveis, recesso remunerado pelo
período de 30 (trinta) dias sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01 (um) ano, a
ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, nos casos de o estágio ter duração
inferior a 01 (um) ano, os dias de recesso previstos serão concedidos de maneira proporcional.
7.20. Elaborar, bimestralmente, relatório de atividades, com vista obrigatória do estagiário, para
encaminhamento à instituição de ensino.
7.21. Indicar servidor do seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar o estagiário.
7.22. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações
contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários autorizados do Agente de Integração
às dependências do CISGAP, relacionadas à execução do contrato a ser firmado entre as partes.
7.23. Exercer, permanentemente, fiscalização da execução dos serviços, por intermédio do fiscal
do contrato, o qual consignará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução
contratual, determinando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.
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previsão de encerramento do Termo de Compromisso para fins de análise da pertinência da
renovação.
8.13. Elaborar a relação mensal dos estagiários e encaminhar ao CISGAP para validar a
freqüência dos estagiários, bem como para a comprovação do vínculo estudantil.
8.14. Apresentar a fatura mensal com o valor da receita institucional e relação de estagiários, até
o 25º dia de cada mês.
8.15. Observar se a Instituição de Ensino do estudante selecionado possui autorização de
funcionamento e é reconhecida pelo Ministério da Educação.
8.16. Conferir, no recrutamento, se a condição do estudante/candidato a estágio está de acordo
com os requisitos exigidos nas normas legais e regulamentares pertinentes.
8.17. Comunicar, imediatamente ao CISGAP, caso tome ciência de qualquer irregularidade que
diga respeito aos estagiários.
8.18. Acompanhar, administrativamente, as relações entre o estabelecimento de ensino,
estagiário e ao CISGAP.
8.19. Prestar informações, quando acionados, aos órgãos de controle da Administração Pública e
do CISGAP.
8.20. Informar ao CISGAP sobre exigências específicas dos conselhos fiscalizadores profissionais
quanto à supervisão de estágio.
8.21. Assumir inteiramente a responsabilidade e arcar total e exclusivamente com todos os
custos, despesas, encargos e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato a ser firmado entre as partes, conforme exigência legal,
obrigando-se a saldá-los na época própria, visto que seus empregados não estabelecerão
nenhuma espécie de vínculo empregatício com o do CISGAP.
8.22. Orientar o estagiário no que diz respeito às suas obrigações, bem como aos casos nos
quais poderá ocorrer seu desligamento, conforme dispõe este Termo de Referência.
8.23. Manter, durante toda a execução do contrato a ser firmado entre as partes, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
8.24. Lavrar todos os Termos de Compromisso de Estágio- TCE, observando-se as exigências
contidas nas normas legais e regulamentares pertinentes.
8.25. Coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Programa de Estágio.
8.26. Registrar e manter atualizado o cadastro dos estagiários.
8.27. Providenciar os Termos Aditivos ao Termo de Compromisso de Estágio quando do
vencimento deste, para as medidas necessárias à substituição ou prorrogação.
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Contribuições Federais emitida pela Secretaria da Receita Federal.
b)
Fazenda Estadual: Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o
Governo do Estado, que deverá ser comprovada por meio de Certidão Negativa
expedida nos termos da legislação local.
c)
Fazenda Municipal: Certidão Negativa de Tributos Mobiliária e Imobiliária,
emitida pela Prefeitura Municipal da sede da licitante.
d)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal - CEF.
e)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).
9.4. Os serviços deverão ser conferidos e a nota fiscal assinada pela Comissão de Fiscalização e
Recebimento do CISGAP.
9.5. O pagamento será efetivado somente em conta bancária pessoa jurídica, em nome da
empresa contratada.

Guarapuava - PR, 03 de março de 2020.

Vanessa Aparecida Rocha
Pregoeira

9. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO
9.1. As notas fiscais deverão ser preenchidas em conformidade com o Nome e CNPJ informados no
cabeçalho de cada Requisição de Compras emitido pela Gerência de Compras e Licitações
CISGAP.
9.2. No corpo da nota fiscal deverá ser informado a modalidade e número da licitação, número do
contrato e dados bancários.
9.3. Os valores devidos pelo CISGAP serão pagos mensalmente, mediante a execução dos
serviços e após o cumprimento dos seguintes requisitos:
9.3.1. Apresentação da Nota Fiscal junto ao Departamento de Contabilidade com antecedência
mínima de 05 (cinco) dias em relação à data prevista para pagamento;
9.3.2. Apresentação de provas de regularidade com:
a)
Fazenda Federal: Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, emitida
pela Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação de Tributos e
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4 Editais

Correio do Cidadão

ANEXO II

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2020
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Guarapuava, Pinhão e Turvo - CISGAP

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2020
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Guarapuava, Pinhão e Turvo - CISGAP

Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação

ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2020
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Guarapuava, Pinhão e Turvo - CISGAP

Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE
DE INTEGRAÇÃO PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI FEDERAL Nº.
11.788/2008, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO - CISGAP, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE
DE INTEGRAÇÃO PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI FEDERAL Nº.
11.788/2008, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE
GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO - CISGAP, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:
1
Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo ocorrências
posteriores que o inabilitem para participar de certames licitatórios.

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO n.º 001/2020, DECLARAMOS que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no
presente certame.

2
Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da
entrega;

SEXTA-FEIRA
6 de Março de 2020 - Edição nº 1223

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE
DE INTEGRAÇÃO PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI FEDERAL Nº.
11.788/2008, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE
GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO - CISGAP, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

D E C L AR AÇ ÃO
A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal,DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666,de 21 de junho de 1993,acrescido pela
Lei nº 9.854,de 27 de outubro de1999,que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de Dezesseis anos, na condição de aprendiz: Sim
( ) Quantos(
)
Não( ).

___________________________, ___ de _____ de 2020.

3
Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)
(Assinatura e carimbo do CNPJ)

___________________________, ___ de _____ de 2020.

___________________________, ___ de _____ de 2020.

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(Assinatura e carimbo do CNPJ)

(Assinatura e carimbo do CNPJ)
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ANEXO V

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2020
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Guarapuava, Pinhão e Turvo - CISGAP

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2020
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Guarapuava, Pinhão e Turvo - CISGAP
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Modelo de Carta de Credenciamento

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE
DE INTEGRAÇÃO PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI FEDERAL Nº.
11.788/2008, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE
GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO - CISGAP, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE
DE INTEGRAÇÃO PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI FEDERAL Nº.
11.788/2008, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE
GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO - CISGAP, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO

Indicamos o(a) Sr.(a) __________________________, portador da cédula de
identidade nº __________________________, Órgão expedidor _________, como
nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a
documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, dar lances,prestar
todos os esclarecimentos a nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e
recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente
Credenciamento.

.....................(nome da empresa),com sede
na........... (endereço) inscrita no
CNPJ/MF sob o n°........,vem através de seu representante legal infra- assinado,
declarar expressamente, sob as penas da lei, que os sócios da empresa,bem como
gerentes e diretores não são cônjuges, companheiros ( as) ou parentes, em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau do Pregoeiro e equipe de apoio do
CISGAP e demais servidores envolvidos no presente procedimento licitatório.

___________________________, ___ de _____ de 2020.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)
(Assinatura e carimbo do CNPJ)

*

ANEXAR

CÓPIA

AUTENTICADA

DO

RG

E

CPF
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DO

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2020
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Guarapuava, Pinhão e Turvo - CISGAP
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº. XXX/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO – CISGAP E A
EMPRESA XXXX, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020.

___________________________, ___ de _____ de 2020.

(Assinatura e carimbo do CNPJ)

ANEXO VII

Edital de Pregão Presencial Nº 001/2020 –CISGAP

As partes RESOLVEM, firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº. 8.666/93, e
alterações posteriores, assim como pelas condições do EDITAL PREGÃO
PRESENCIAL nº 001/2020 e anexos, bem como nos termos da proposta apresentada
pela Contratada, que passa a fazer parte integrante deste contrato independente de transcrição
e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.
1- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI FEDERAL Nº.
11.788/2008, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO - CISGAP, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 E SEUS ANEXOS.
1.2. Os serviços contratualizados através deste instrumento, quantitativos e valores e
demais informações necessários ao seu fiel cumprimento estão descritos no quadro
abaixo:

CREDENCIADO.

25

Aos xx dias do mês de xx do ano de 2020, de um lado o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE GUARAPUAVA PINHÃO E TURNO, simplesmente denominado CISGAP, pessoa jurídica
de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 1523, Centro, Município
de Guarapuava, Estado do Paraná, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 07.540.117./0001-07,
neste ato representado pela Diretora Executiva, Sra. Eliane de Fátima da Silva Dranca, e de outro
lado a Empresa..................., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º ............, com sede na Rua ............................, n.º ..........., Município de ......................,
Estado ........................., CEP....................., telefone ......................, neste ato representada pelo(a)
Sr.(a)......................inscrito no CPF n.º......................, residente e domiciliado
em.................................., doravante denominada CONTRATADA.
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SEXTA-FEIRA
6 de Março de 2020 - Edição nº 1223

ITEM

DESCRIÇÃO

1

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE
Á
INTERMEDIAÇÃO
DE
CONTRATAÇÃO
DE
ESTAGIÁRIOS
CURSANDO
ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR
A PARTIR DO SEGUNDO
SEMESTRE NA ÁREA DA
SAÚDE PARA ATIVIDADES DE
30 HORAS SEMANAIS

LOTE 01
VALOR
VALOR
DA
TOTAL
BOLSA QTD
MENSAL
AUXÍLIO
R$
R$

836,00

09

TAXA DE
VALOR
VALOR
TOTAL ATÉ ADMINISTRAÇÃO GLOBAL R$
31/12/2020
(10%)
R$

7.524,00

75.240,00

82.764,00

7.524,00

2- CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
1.2.
O
valor
máximo
total
fica
fixado
em:
R$
XX.XXX,XX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), sendo que R$X.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXX) referese à Taxa Administrativa máxima admitida de 10% (dez por cento) e R$ XX.XXX,XX
(XXXXXXXXXXXX) refere-se ao valor da bolsa-auxílio e vale transporte, conforme
descrito no Termo de Referência – Anexo I.
1.3. O valor da bolsa-auxílio e vale transporte a ser repassada por estagiário de ensino
superior na área da saúde, para atividades de 30 horas semanais será de R$ XXX,XX
(XXXXXXXXXX) mensais.
20 dias de trabalho mensais
2 vales transportes ao dia
Tarifa vigente a partir de XX/XX/2020: R$ X,XX

40

R$ XXX,XX

X,XX

2.1. As obrigações decorrentes deste Pregão constarão na própria Nota de Empenho, e serão
oriundos da (s) seguinte dotação (ões) orçamentária:

10.122.0001.2002 – Atividades CISGAP Guarapuava
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3- CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO
3.1. As notas fiscais deverão ser preenchidas em conformidade com o Nome e CNPJ informados
no cabeçalho de cada Requisição de Compras emitido pela Gerência de Compras e Licitações
CISGAP.
3.2. No corpo da nota fiscal deverá ser informado a modalidade e número da licitação, número do
contrato e dados bancários.
3.3. Os valores devidos pelo CISGAP serão pagos mensalmente, mediante a execução dos
serviços e após o cumprimento dos seguintes requisitos:
3.4. Apresentação da Nota Fiscal junto ao Departamento de Contabilidade com antecedência
mínima de 05 (cinco) dias em relação à data prevista para pagamento;
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3.5. Apresentação de provas de regularidade com:
a)
Fazenda Federal: Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, emitida
pela Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação de Tributos e
Contribuições Federais emitida pela Secretaria da Receita Federal.
b)
Fazenda Estadual: Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o
Governo do Estado, que deverá ser comprovada por meio de Certidão Negativa
expedida nos termos da legislação local.
c)
Fazenda Municipal: Certidão Negativa de Tributos Mobiliária e Imobiliária,
emitida pela Prefeitura Municipal da sede da licitante.
d)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal - CEF.
e)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho.
1.3. Os serviços deverão ser conferidos e a nota fiscal assinada pela Comissão de Fiscalização e
Recebimento do CISGAP.
1.4. O pagamento será efetivado somente em conta bancária pessoa jurídica, em nome da
empresa contratada.

obedecerão ao disposto na Lei Federal nº. 11.788/2008.
7.2. Para maior eficiência no acompanhamento e execução dos serviços, é imprescindível que o
Agente de Integração tenha infra-estrutura, condições técnicas e operacionais.
7.3. O Agente de Integração trabalhará em conjunto com o Diretor Administrativo, Financeiro e
Contábil do CISGAP, atendendo às suas solicitações para preenchimento das vagas disponíveis,
observando as atividades que serão realizadas e o perfil do estudante.
7.4. O contrato a ser firmado com o Agente de Integração visa a atender às atividades de estágio
não obrigatório, à luz do disposto no artigo 2°, § 2°, da Lei Federal nº. 11.788/2008.
7.5. O estágio será cumprido nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde CISGAP,
localizado na Rua Getúlio Vargas, 1523, Centro, Guarapuava – Pr.
7.6. O estágio não gerará qualquer vínculo empregatício do estagiário com o Agente de Integração
ou com o CISGAP.
7.7. A duração do estágio não excederá 02 (dois) anos, exceto quando se tratar de portador de
deficiência.
7.8. Deverá ser observado o disposto no artigo 3° da Lei Federal n°.11.788/2008: Os agentes de
integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a realização de
atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, assim
como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio
curricular.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DE FORNECIMENTO
4.1. A CONTRATADA executará o presente contrato de forma direta, assumindo
integral responsabilidade, obedecendo rigorosamente à especificação idêntica ao
discriminado neste instrumento.
4.2. A contratada terá o prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado após a solicitação emitida pela
Gerência Administrativa, Financeira e Contábil, para iniciar a execução dos serviços.
4.3. Todos os custos que por ventura decorrerem do processo de seleção serão de
responsabilidade da contratada e deverão ser previstos na formulação da proposta de
preços, não podendo o CISGAP responsabilizado por eventuais custos adicionais.

8- CLÁUSULA OITAVA - DA SELEÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS
8.1. A seleção dos estagiários disponibilizados para a execução das atividades junto ao CISGAP
será realizada mediante a execução de três etapas:
a)
Recrutamento externo, com ampla divulgação das vagas ofertadas;
b)
Análise curricular, experiência e histórico escolar, observada a área de
formação do estudante;
c)
E entrevista pessoal junto ao superior imediato junto ao CISGAP, com
objetivo de se verificar a aderência do perfil às atividades que serão designadas.
8.2. Todos os custos que por ventura decorrerem do processo de seleção serão de
responsabilidade da contratada e deverão ser previstos na formulação da proposta de
preços, não podendo o CISGAP responsabilizado por eventuais custos adicionais.

5- CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO
5.1. O prazo de validade do contrato resultante do Pregão Presencial nº 001/2020 será até 31 de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitados ao total de
60 meses de vigência, conforme Art. 57 da Lei 8.666/1993.
5.2. O contrato poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses
dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8.666/1993, e em caso de encerramento das atividades da
CREDENCIANTE por extinção da mesma, antes de 31 de dezembro de 2020, sem que neste caso
seja considerado descumprimento contratual.
6- CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
6.1. Caso ocorra a situação prevista no ITEM 5.1 da CLÁUSULA QUINTA, os preços poderão, a
critério da administração, sofrer reajustes de acordo com a legislação em vigor, tomando-se por
base a variação do índice IGP-M.
7- CLÁUSULA SÉTIMA - DO PROGRAMA DE ESTÁGIO
7.1. Todas as etapas de realização do estágio, desde a seleção até a conclusão das atividades,
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Termo de Compromisso de Estágio, sobre os deveres, direitos e obrigações.
9.6. Encaminhar estudantes portadores de deficiência, compatível com o estágio a ser realizado,
para fins de cumprimento de reserva de vagas conforme prevê a legislação vigente.
9.7. Observar a prioridade de encaminhamento de estudantes de nível superior contemplados pelo
Prouni e pelo FIES.
9.8. Fazer Seguro contra Acidentes Pessoais em favor do estagiário, comprovando ao CISGAP que
a apólice é compatível com os valores de mercado.
9.9. Fornecer declarações solicitadas pelos estudantes.
9.10. Acompanhar a realização do estágio junto ao CISGAP, subsidiando as respectivas instituições
de ensino com as informações pertinentes.
9.11. Notificar ao CISGAP, imediatamente após, acerca de qualquer alteração na situação escolar
dos estagiários, como conclusão, interrupção ou desligamento do curso.
9.12. Comunicar ao CISGAP e ao estagiário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a
previsão de encerramento do Termo de Compromisso para fins de análise da pertinência da
renovação.
9.13. Elaborar a relação mensal dos estagiários e encaminhar ao CISGAP para validar a freqüência
dos estagiários, bem como para a comprovação do vínculo estudantil.
9.14. Apresentar a fatura mensal com o valor da receita institucional e relação de estagiários, até o
25º dia de cada mês.
9.15. Realizar pelo menos uma reunião semestral de acompanhamento de estágio, com profissional
devidamente capacitado para esse fim, com o objetivo de colher informações sobre as atividades
realizadas pelos estudantes, bem como orientá-los quanto a possíveis dúvidas existentes sobre a
conduta a ser adotada durante a prática do estágio;
9.16. Acompanhar, exigir e analisar os relatórios de estágio do estudante, de 6 em 6 meses, e
determinar que junto ao relatório seja anexada declaração da instituição de ensino dos estudantes
que deverá informar o ano/semestre/período que o aluno está cursando.
9.17. Proceder, periodicamente, ao acompanhamento “in loco” do estagiário junto aos supervisores
de estágio da unidade onde esteja em atividade e, após, encaminhar relatório ao CISGAP.
9.18. Observar se a Instituição de Ensino do estudante selecionado possui autorização de
funcionamento e é reconhecida pelo Ministério da Educação.
9.19. Conferir, no recrutamento, se a condição do estudante/candidato a estágio está de acordo
com os requisitos exigidos nas normas legais e regulamentares pertinentes.
9.20. Comunicar, imediatamente ao CISGAP, caso tome ciência de qualquer irregularidade que
diga respeito aos estagiários.
9.21. Acompanhar, administrativamente, as relações entre o estabelecimento de ensino, estagiário
e CISGAP.
9.22. Prestar informações, quando acionados, aos órgãos de controle do CISGAP.
9.23. Informar ao CISGAP sobre exigências específicas dos conselhos fiscalizadores profissionais
quanto à supervisão de estágio.
9.24. Assumir inteiramente a responsabilidade e arcar total e exclusivamente com todos os custos,
despesas, encargos e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato a ser firmado entre as partes, conforme exigência legal,
obrigando-se a saldá-los na época própria, visto que seus empregados não estabelecerão
nenhuma espécie de vínculo empregatício com o do CISGAP.
9.25. Orientar o estagiário no que diz respeito às suas obrigações, bem como aos casos nos quais
poderá ocorrer seu desligamento, conforme dispõe o Termo de Referência do Pregão 001/2020.
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9.26. Manter, durante toda a execução do contrato a ser firmado entre as partes, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
9.27. Lavrar todos os Termos de Compromisso de Estágio - TCE, observando-se as exigências
contidas nas normas legais e regulamentares pertinentes.
9.28. Coordenar, acompanhar e avaliar a execução do Programa de Estágio.
9.29. Registrar e manter atualizado o cadastro dos estagiários.
9.30. Providenciar os Termos Aditivos ao Termo de Compromisso de Estágio quando do
vencimento deste, para as medidas necessárias à substituição ou prorrogação.
10- CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATANTE
10.1. Receber os serviços do presente contrato respeitando as características exigidas em edital e
sendo necessário determinar todas as correções que forem necessárias e compatíveis com o
objeto do presente contrato.
10.2. Proporcionar locais e condições para a realização das atividades de estágio.
10.3. Informar ao Agente de Integração acerca das oportunidades de estágio a serem concedidas.
10.4. Solicitar ao Agente de Integração estudantes que atendam aos perfis informados de acordo
com a vaga a ser preenchida.
10.5. Receber o estagiário e autorizar a realização do estágio nas unidades, desde que preencham
os requisitos exigidos para sua realização.
10.6. Acompanhar a freqüência mensal dos estagiários.
10.7. Supervisionar as atividades de estágio.
10.8. Encaminhar ao Agente de Integração as solicitações de vagas, contendo todas as
informações necessárias para a correta formalização do processo de recrutamento e seleção como:
a data de início de estágio, área de atuação, horário, duração e valor da bolsa de estágio.
10.9. Fornecer às Instituições de Ensino, informações pertinentes ao desenvolvimento do
estagiário, mediante o preenchimento de formulários próprios, de acordo com a demanda.
10.10. Receber, os relatórios, avaliações, solicitações de desligamentos e freqüências dos
estagiários.
10.11. Efetuar o pagamento mensal das bolsas de estágio e o pagamento dos auxílios-transporte,
nos valores especificados no Termo de Referência contido no Anexo I do Edital de Pregão
Presencial nº 001/2020 - CISGAP.
10.12. Efetuar o pagamento da fatura mensal referente à receita institucional/taxa administrativa ao
Agente de Integração.
10.13. Solicitar o desligamento de estagiários, conforme condições estabelecidas no Edital do
Pregão Presencial nº 001/2020 - CISGAP.
10.14. Comunicar ao Agente de Integração os estagiários desligados.
10.15. Fornecer ao Agente de Integração o número de vagas por área de atividades.
10.16. Fornecer aos estagiários, quando solicitado, certificados de estágio.
10.17. Solicitar a substituição de estagiários, quando ocorrer desligamentos ou quando entender
pertinente.
10.18. Autorizar o remanejamento do estagiário.
10.19. Reduzir, à luz da Lei e normativos aplicáveis, a jornada de trabalho dos estagiários nos
períodos de avaliação previamente informados pelos estagiários.
10.20. Assegurar ao estagiário, à luz da Lei e normativos aplicáveis, recesso remunerado pelo
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9- CLÁUSULA NOCA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
– AGENTE DE INTEGRAÇÃO
9.1. Atender às condições exigidas pelas instituições de ensino no que diz respeito à execução dos
estágios não obrigatórios, selecionando os estagiários de acordo com as atividades a serem
desempenhadas nas unidades da Administração do CISGAP, em conformidade com os requisitos
acadêmicos de cada estudante.
9.2. Realizar o processo de recrutamento e seleção e encaminhar os estudantes, candidatos a
estágio, de acordo com o perfil das áreas de interesse do CISGAP e de acordo com os critérios
estabelecidos para seleção dos candidatos respeitando a ordem de classificação para cada área.
9.3. Efetivar a contratação do estagiário selecionado, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
requisição emitida pelo CISGAP, ou em tempo inferior, quando, justificadamente, houver urgência
na requisição.
9.4. Atender de imediato as solicitações do CISGAP quanto à substituição de estagiários.
9.5. Informar aos estagiários sobre os documentos e providências necessários à efetivação do
30
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período de 30 (trinta) dias sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01 (um) ano, a
ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares, nos casos de o estágio ter duração
inferior a 01 (um) ano, os dias de recesso previstos serão concedidos de maneira proporcional.
10.21. Elaborar, bimestralmente, relatório de atividades, com vista obrigatória do estagiário, para
encaminhamento à instituição de ensino.
10.22. Indicar servidor do seu quadro de pessoal com formação ou experiência profissional na área
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar o estagiário.
10.23. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações
contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários autorizados do Agente de Integração
às dependências o CISGAP, relacionadas à execução do contrato a ser firmado entre as partes.
10.24. Exercer, permanentemente, fiscalização da execução dos serviços, por intermédio de por
intermédio de servidor previamente designado pelo CISGAP, o qual consignará, em registro
próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução contratual, determinando as medidas
necessárias à regularização das falhas observadas.
11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO
11.1. Assinar o Termo de Compromisso de Estágio, pelo qual se obrigará a cumprir as condições
de estágio.
11.2. Responsabilizar-se unicamente por providenciar todas as assinaturas necessárias para
celebrar o Termo de Compromisso de Estágio, e encaminhar ao Agente de Integração.
11.3. Comunicar imediatamente ao Agente de Integração sobre qualquer alteração em sua vida
acadêmica.
11.4. Preservar sigilo referente às informações a que tiver acesso.
11.5. Participar das reuniões referentes ao estágio para quais for requisitado.
11.6. Assinar diariamente o registro de freqüência e encaminhá-lo no último dia de cada mês ao
Agente de Integração, após assinatura do supervisor de estágio, para fins de pagamento da bolsa
de estágio.
11.7. Observar as normas de aspectos comportamentais e morais e fazer uso de vestuário e
linguajar adequados, no âmbito do CISGAP.
11.8. Ser pontual, assíduo, participativo, ter responsabilidade, urbanidade e disciplina.
11.9. O desligamento do estagiário ocorrerá em qualquer das situações abaixo:
a) Automaticamente após o término do período máximo de estágio;
b) A qualquer tempo no interesse e conveniência do CISGAP;
c) Depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para duração do estágio, se comprovada
à insuficiência na avaliação de desempenho;
d) A pedido do estagiário;
e) Em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido na oportunidade da
assinatura do Termo de Compromisso de Estágio;
f) Pelo não comparecimento à unidade onde estiver realizando o estágio, sem motivo justificado
por mais de cinco dias, consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta dias durante todo
o período de estágio;
g) Pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o estagiário; e
h) Por conduta incompatível com a exigida pela Administração.
12- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORNECIMENTO DE VAGAS
12.1. O CISGAP conta com a possibilidade de contratação de até 09(nove) estudantes que serão
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distribuídas conforme regulamentação interna e atividades precípuas de cada Setor.
12.2. Nos termos da Lei nº 11.788/2008, estão asseguradas as vagas direcionadas aos portadores
de deficiência, totalizando em 10% das vagas oferecidas pelo Programa.
12.3. Terão prioridade os estudantes de nível superior contemplados pelo Programa Universidade
para Todos – Prouni e pelo Programa de Financiamento Estudantil – FIES.
12.4. A oferta de bolsas de estágio ficará condicionada à existência de vagas de estágio abertas
pelo CISGAP.
13- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS
SERVIÇOS
13.1. A fiscalização dos serviços será exercida pelo CISGAP, por intermédio de servidor
previamente designado, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
13.2. A presença da fiscalização no local dos serviços não atenua nem diminui a responsabilidade
do Agente de Integração contratado no que diz respeito a qualquer ocorrência, atos irregulares ou
omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos a ele relacionados.
13.3. O CISGAP poderá recusar quaisquer serviços quando entender que os mesmos estejam em
desacordo com a legislação aplicável e/ou contrário aos termos do contrato a ser celebrado.
14- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
14.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste contrato sujeita a
contratada à multas, consoante o caput §§ do art.86 da Lei Federal nº.8.666/93, incidentes sobre o
valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:
a) Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);
b) A partir do 6º. (sexto) dia até o limite do 10º. (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º. (décimo primeiro) dia de atraso.
14.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução
total ou parcial do objeto adjudicado, a administração municipal poderá garantida a prévia e ampla
defesa, aplicar à contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente
contratado.
14.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitarse-á as seguintes penalidades:
a)
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato;
b)
Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos;
c)
Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
14.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o CISGAP
pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores
por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.
14.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de jurosmoratóriosde1 % (um por cento) ao mês.
Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da administração, ser - lhe- á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
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pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados
serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do
Município, podendo, ainda proceder à cobrança judicial da multa.
14.6. As multas previstas nesta seção não eximem a contratada da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

ANEXO VIII
TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2020
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Guarapuava, Pinhão e Turvo - CISGAP

15- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Consideram - se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos:
a) O Edital de Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020 e seus anexos;
b) A proposta apresentada pela CONTRATADA.
15.2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 Lei Federal
nº. 10.520/02, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e demais normas aplicáveis à espécie.
15.3. Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava-PR para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes
deste instrumento, cuja execução, interpretação e solução, inclusive dos casos omissos, serão
patrocinadas pelas normas gerais de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e das disposições de direito privado.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MEI/ME/EPP

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, firmam o presente
contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo
identificadas e assinadas.
Guarapuava-PR,______________________ de ___________de 2020.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) (assinatura e
carimbo do CNPJ)

_____________________
Gestor de contrato
CISGAP

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação, juntamente com a Carta de
Credenciamento e a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação.

__________________________
RG:
CPF:

____________________________
RG:
CPF:
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MODELO DE CARTA PROPOSTA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE
DE INTEGRAÇÃO PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI FEDERAL Nº.
11.788/2008, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE
GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO - CISGAP, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Guarapuava, Pinhão e Turvo - CISGAP
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL – nº. 001/2020.

____________________________ Assinatura

* favor preencher e enviar digitalizado para o e-mail licitacaocisgap@gmail.com
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3.1. Prazo de entrega: O prazo para atendimento das demandas solicitadas pelo CISGAP deverá
ser no máximo de 5 (cinco) dias contados do recebimento formal da requisição.
3.2. Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a
prestação dos serviços, em acordo com a conferência e o aval positivo do Gestor do contrato,
mediante emissão da Nota Fiscal pertinente em nome do Consorcio Intermunicipal de Saúde
CISGAP a e verificação da conformidade dos serviços prestados.
3.3. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
3.4. A proponente DECLARA que os produtos ofertados serão fornecidos de acordo com as
especificações e padrões de qualidade exigidos, comprometendo-se a cumprir as condições de
prestação dos serviços determinados para o presente Pregão;
3.5. A proponente DECLARA que conhece os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitação.

_______________, _____ de _________ de 2020.

Senhora Pregoeira,

______________________,____de ______________________ de 2020.
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3. CONDIÇÕES GERAIS

ANEXO X
PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2020

Declara que recebeu o Edital de processo licitatório na Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº. 001/2020, com data de emissão em 28 de fevereiro de 2020 e com
abertura prevista para o dia 17 de março de 2020, às 09h00 min., cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE
INTEGRAÇÃOPARAGESTÃODEESTAGIÁRIOSCONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.788/2008,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIGAP, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º
do Artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, e que se compromete a promover a
regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação
exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Testemunhas:

ANEXO IX
TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2020
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Guarapuava, Pinhão e Turvo - CISGAP

Proponente: ______________________________________________
CNPJ n.º _________________ Insc. Estadual n.º________________
Endereço: ________________________________________________
Fone: ____________________ CEP._________________________
Município ______________________________________________ Estado:____.

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no
CNPJ nº _______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como
[mei/microempresa/empresa de pequeno porte] estabelecidos pela Lei Complementar
nº. 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3 º, estando apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

____________, _____ de __________ de 2020.

______________________________________________________
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)
(assinatura e carimbo do CNPJ)

_____________________
Fiscal de contrato
CISGAP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE
DE INTEGRAÇÃO PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI FEDERAL Nº.
11.788/2008, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE
GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO - CISGAP, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARO, ainda, estar ciente das SANÇÕES que poderão ser-me impostas, conforme disposto no
respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

_____________________
Eliane F. Silva Dranca
Diretora Executiva
Contratante
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE
DE INTEGRAÇÃO PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI FEDERAL Nº.
11.788/2008, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESAÚDE
GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO - CISGAP, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

SEXTA-FEIRA
6 de Março de 2020 - Edição nº 1223

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços abaixo discriminados, conforme
ANEXO I – Termo de Referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
1. PROPOSTA DE PREÇOS:

LOTE: ___

1.1. Valor do Percentual proposto: _____%
1.2. Valor Total do Item: R$ .............(..............) (quando houver mais de um lote).
1.3. Valor Total da Proposta: R$ ............ (Por extenso).
1.4. DECLARAMOS que nos preços propostos estão previstos, além do lucro, todos os custos
diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo, entre outras
despesas, tributos de qualquer natureza tais como: salários, encargos sociais, fiscais e comerciais,
impostos, transportes, seguros, taxas, processo de seleção e outras despesas necessárias a
completa execução do objeto desta licitação.
1.5. O proponente oferece garantia da qualidade dos serviços prestados, obrigando-se a
substituir aqueles que não atendam às necessidades da administração.
1.6. O prazo para sanar os problemas caso ocorram será de 24 (vinte e quatro) horas sob pena
de rescisão da ata e aplicação das sanções cabíveis.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) (assinatura e
carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentada dentro do envelope nº 01 – Proposta de Preços (lacrado)

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
REPRESENTANTE:
RG:
ENDEREÇO/CEP:
TELEFONE:
AGÊNCIA BANCÁRIA Nº:
EMAIL:
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INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CARGO:
CPF:
CIDADE/ESTADO:
BANCO:
C/C Nº:
ENQUADRAMENTO:
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SEXTA-FEIRA
6 de Março de 2020 - Edição nº 1223
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___________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2020

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 021/2020
REFERENTE: DISPENSA N.º 009/2020
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

OBJETO: “Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para a Linha da
Nos termos do Parecer da Assessoria Jurídica, declaro a DISPENSA DE LICITAÇÃO,
referente a “Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte Escolar para a Linha da

Localidade do Rio Feio até asfalto, pelo período de 181 (Cento e Oitenta e Um) dias letivo do ano de
2020”.

- VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP, inscrito no CNPJ sob n.º 29.178.366/0001-37, localizada
na Rua Quintino Bocaiúva, 1584, Município de Guarapuava – Paraná:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste – Pr.

Item
Nome do produto/serviço
Marca Quant. Unid. Preço Unit.
1 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LTS) STERMAX 1,00 UN R$ 3.900,00
camara de esterilização, em aço inoxidavel; modo
de operação digital;capacidade até 25 lts
8 TABLET 07 POLEGADAS sistema operacional android MULTILASER 29,00 UN R$ 490,00
id 4.4 ou superior, tela de 7 polegadas com
tecnologia LCD ou LED; processador no minimo
Quad Core 1.3 GHz ou similar; memoria interna de 8
GB ou superior ; deve possuir SLOT para cartao de
memória micros; camera traseira de no minimo
2MP; conexão USB, wifi, bluetooth e 3g. Deve
possuir sistema de GPS integrado
TOTAL

Localidade do Rio Feio até asfalto, pelo período de 181 (Cento e Oitenta e Um) dias letivo do ano de
2020”.
Assim, com base no Art. 24, Inciso IV da Lei n.º 8.666/93, RATIFICO A DISPENSA.

CONTRATADO: WAGNER ROBERTO DA SILVA 03558211928, inscrita no CNPJ nº. 13.522.168/0001-09,
localizada na Rua Joaquin Nunes, 1, Jardim Tropical, Município de Santa Maria do Oeste – Pr.
Publique-se.

01

Santa Maria do Oeste – Pr, 05 de Março de 2020.

Contratação de 01 (um) Veículo com motorista, para atender a seguinte rota:
Com saída da Localidade do Rio Feio chegando até o asfalto.
Para o transporte de alunos do ensino Fundamental I, II e Ensino Médio.
Período: Tarde
Especificações:
Quilometragem total da rota por dia: 28
Valor Máximo por Quilometro: R$ 2,95

JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto nos incisos IV do art. 24 da Lei 8666/93 e alterações
posteriores
Santa Maria do Oeste - PR, 05 de Março de 2020.

JOSE REINOLDO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

___________________________________________________________________________
ddr4 2.133 MHZ ou superior operando em
modalidade dual CHANNEL; a placa principal
deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou
MICROBTX, conforme padroes estabelecidos e
divulgados no sitio www.formfactors.org,
organismo que define os padrões existentes;
possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0X16
ou superior; possuir sistema de detecção de
intrusão de chassis, com acionador instalado no
gabinete, o adaptador de video integrado
deverá ser no minimo de 01 gigabyte de
memoria, possuir suporte ao MICROSOFT
DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor
estendido, possuir no minimo 2 saidas de
video, sendo pelo meno 1 digital do tipo HDMI,
display PORT ou DVI; unidade combinada de
gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado
abnt2, 107 teclas (com fio),e mouse USB, 800
DPI, 2 botoes, scroll (com fio) monitor LED 19
polegadas (wildscreen 16;9) interfaces de rede
10/100/1000 wifi padrao IEEE 802.11 b/g/n;
sistema operacional windows 10 pro (64 bits);
fonte compativel e que suporte toda a
configuração exigida no item; gabinete e
perifericos deverão funcionar na vertical ou
horizontal; todos os equipamentos ofertados
(gabinete, teclado, mouse e monitor)devem
possuir graduações neutras de cores branca,
preta ou cinza e manter o mesmo padrão de
cor; todos os componentes do produto deverao
ser novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; garantia de 12 meses.
6 MESA PARA IMPRESSORA em aço/ferro PERFLEX
pintado ; dimensoes minimas 50x40x70 cm;
tampo em madeira/mdf/mdp/similar
7 NO-BREAK PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA RAGTECH
que esteja em linha de produção pelo
fabricante, no-break com potencia minima de
1,2 kva; potencia real minima de 600w; tensão
de entrada 115/127/220 volts (em corrente
alternada) com comutação automatica; tensão
de saida 110/115 ou 220 volts (a ser definida
pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria
selada; autonomia a plena carga minimo 15
minutos considerando consumo de 240 wats;
possuir no minimo 6 tomadas de saida padrão

___________________________________________________________________________
brasileiro; o produto devera ser novo sem uso,
reforma ou recondicionamento; garantia de 12
meses.
9 VENTILADOR DE TETO/ PAREDE 3 OU 4 PÁS
VENTISOL
TOTAL

1,00

UN

R$ 280,00

R$ 280,00
R$ 41.939,00

- B.A.D. DEPIZOLI – ELETRODOMÉSTICOS - ME, inscrito no CNPJ sob n.º 23.121.663/0001-60,
localizada na Rua Germano de Souza, 267, Município de Joaquim Távora – Paraná:

1,00

UN

R$ 144,00

R$ 144,00

5,00

UN

R$ 820,00 R$ 4.100,00

Preço Total
R$ 3.900,00

R$ 14.210,00

R$ 18.110,00

- V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS, inscrito no CNPJ sob n.º 18.770.897/0001-06, localizada na Rua
Santos Vicentin, 236, Centro, Município de Campina do Simão – Paraná:

VALOR TOTAL: R$ 14.950,60 (Quatorze Mil Novecentos e Cinquenta Reais e Sessenta Centavos).
JOSE REINOLDO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

HOMOLOGO o Processo Licitatório nº 006/2020, elaborado na Modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2020, que tem por objeto a “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE
SANTA MARIA DO OESTE – PR, CONFORME PROPOSTA N.° 10644.621000/1190-01 DO MINISTÉRIO
DA SAÚDE”, pela proposta mais vantajosa para o Município - Menor Preço por Item, conforme
especificado no Edital, Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, ADJUDICANDO o
objeto aos licitantes abaixo especificados, sendo que os mesmos apresentaram propostas condizentes
e validas aos objetos deste processo licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços
referenciais integrantes do processo licitatório.

Item
Nome do produto/serviço
Marca Quant. Unid. Preço Unit. Preço Total
4 COMPUTADOR PORTATIL NOTBOOK ESPECIFICAÇÕES ACER 6,00 UN R$ 3.749,00 R$ 22.494,00
MINIMAS: que esteja em linha de produção pelo
fabricante, com processador minimo INTEL CORE I5
ou AMD A10ou similar, 1 disco rigido de 500
gigabytes, velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade
combinada de gravação de disco ótico CD,DVD rom;
memoria RAM de 08 gigabytes, em 02 módulos
identicos de 04 gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4
2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15
polegadas widscreen, suportar resolução 1.600x900
900 pixels; teclado devera conter todos os caracteres
da lingua portuguesa , inclusive Ç e acentos, ,as
mesmas posições teclado padrão ABNT2; mouse
touchpad com dois botoes integrados; mouse optico
com conecção USB e botão de rolagem (scroll);
interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 femea
e wifi padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema
operacional WINDOWS 10 pro 64 (bits); ateria
recarregavel do tipo ion de litio com no minimo 06
celulas; fonte externa automática compátivel com o
item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 HDMI ou
display port e 01 VGA, leitor de cartão; webcam FULL
HD (1080p); devera vir acompanhado de maleta do
tipo acolchoada para transporte e acondicionamento
do equipamento; o equipamento deve ser novo, sem
uso, reforma ou acondicionamento; garantia de 12
meses.
TOTAL
R$ 22.494,00

- J. L . IASSUNIK - ME, inscrito no CNPJ sob n.º 26.529.328/0001-93, localizada na Rua
Generoso Karpinski, 1464, Município de Santa Maria do Oeste – Paraná:
Item
Nome do produto/serviço
Marca Quant. Unid. Preço Unit. Preço Total
5 IMPRESSORA LASER COMUM que esteja em linha de HP MFP 5,00 UN R$ 1.900,00 R$ 9.500,00
produção pelo fabricante; impresssora laser com 135ª
padrão de cor monocromatico; resolução minima de

Item
Nome do produto/serviço
Marca Quant. Unid. Preço Unit. Preço Total
2 BANCO DE ESPERA MONTADO SOBRE PERFLEX 1,00 UN R$ 380,00 R$ 380,00
LONGARINA TUBO RETANGULAR 30X50, COM
CONCHA PLÁSTICA EM POLIPROTILENO - 3
LUGARES
3 COMPUTADOR DESKTOP BASICO que esteja MOWA/AOC 9,00 UN R$ 4.115,00 R$ 37.035,00
em linha de produção pelo fabricante;
computador desktop com processador no
minimo Intel Core i3 ou AMD a10 ou similar;
possuir 1 disco rigido de 500 gigabytes;
memoria RAM de 08 gigabytes em 02 modulos
identicos de 4 gigabytes cada, do tipo SDRAM

___________________________________________________________________________
1200x1200 DPI; velocidade de 35 paginas por minuto
PPM; suportart tamanho de papel a5, a4, carta e
oficio; capacidade de entrada de 200 paginas ; ciclo
mensal de 50.000 paginas; interface USB; permitir
compartilhamento por meio e rede 10/100/100
ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso
automático; o produto deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.
TOTAL

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.
Município de Santa Maria do Oeste-Pr, 05 de Março de 2020.

JOSE REINOLDO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

R$ 9.500,00

8 Editais

Correio do Cidadão

___________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o Processo Licitatório nº 013/2020, elaborado na Modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2020, que tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS LEVES, CAMINHÕES, ÔNIBUS E
MAQUINAS PESADA, PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PARANÁ”,
pela proposta mais vantajosa para o Município - Menor Preço por Item, conforme especificado no
Edital, Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, ADJUDICANDO o objeto aos
licitantes abaixo especificados, sendo que os mesmos apresentaram propostas condizentes e validas
aos objetos deste processo licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais
integrantes do processo licitatório.
- CLAUDINEI STACIAK 05562464977, inscrito no CNPJ sob n.º 17.351.906/0001-53, localizada na Rua
Generoso Karpinski, 466, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - Paraná.
Item Nome do produto/serviço
1 SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESM/MONT
PNEUS VEÍCULOS LEVES
2 SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE
PNEUS VEÍCULOS LEVES
3 SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESM/MONT
PNEUS MAQUINAS PESADA
4 SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE
PNEUS MAQUINAS PESADA
5 SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESM/MONT
PNEUS CAMINHÃO E ÔNIBUS
6 SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE
PNEUS CAMINHÃO E ÔNIBUS
TOTAL

Quant. Unid. Preço Unit. Preço Máximo Total
400 UN R$ 10,00
R$ 4.000,00
300

UN

R$ 14,00

R$ 4.200,00

____________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 022/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2020
O Município de Santa Maria do Oeste – Pr com fundamento na Lei
Federal n.º 10.520/202, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93 e
suas alterações posteriores, comunica que realizará licitação conforme as
seguintes especificações:
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA E
10 DE JULHO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL BALBINA ALMEIDA DE SOUZA E COLÉGIO
ESTADUAL JOSÉ DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2020”, de
acordo com as demais especificações do edital e anexos.
DATA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: No dia 19 de Março de 2020, às 09:00
horas na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.

300

UN

R$ 60,00

R$ 18.000,00

- VALOR MAXIMO TOTAL: R$ 71.978,00 (Setenta e Um Mil Novecentos e Setenta e
Oito Reais).

300

UN

R$ 86,00

R$ 25.800,00

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item

400

UN

R$ 27,00

R$ 10.800,00

400

UN

R$ 31,00

R$ 12.400,00

- AQUISIÇÃO DO EDITAL
O presente Edital, encontra-se à disposição para verificação por parte dos
interessados na Divisão de Licitações, nas dependências da Prefeitura Municipal
situada na Rua Jose de França Pereira, 10, Centro – Município de Santa Maria do
Oeste-Pr, CEP 85.230-000, bem como no endereço eletrônico:
www.santamariadooeste.pr.gov.br, no horário das 8:00 ás 17:00 horas.
Informações: (42) 3644-1359.

R$ 75.200,00

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

SEXTA-FEIRA
6 de Março de 2020 - Edição nº 1223

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 101/2020.
PARTES: MUNICÍPIO DE PITANGA e empresa ÔMEGA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
OBJETO: Contração de empresa para confecção de carnês de IPTU, referente exercicio ano 2020, em
atendimento a Secretaria Municipal da Fazenda..
VALOR: 9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
05.003.04.123.0501.2.023.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

VIGÊNCIA: 31/12/2020
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2020
MODALIDADE: Dispensa.nº. 6/2020
FORO: COMARCA DE PITANGA – PARANÁ

Município de Santa Maria do Oeste-Pr, 05 de Março de 2020.

Santa Maria do Oeste/PR, 05 de Março de 2020.
JOSE REINOLDO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DILMAIRON DE MATTOS
Pregoeiro – Portaria n.º 009/2020

CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde
22ª R.S. de Ivaiporã – Pr.
CNPJ: 02.586.019/0001-97

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 66/2020

DESPACHO

TERMO ADITIVO Nº. 04
CONTRATO Nº. 264/2018

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 38/2020

RATIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA 06/2020
OBJETO: Contratação de empresa para confecção e

Termo Aditivo ao Contrato nº. 264/2018, de
prorrogação de prazo de vigência, celebrado
entre o Município de Pitanga e a empresa
Lírio Verde Farmácia de Manipulação Ltda.,
na forma a seguir:

CONTRATANTE: CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

fornecimento de carnês de IPTU referente ao exercício de
2020, em atendimento a Secretaria Municipal da Fazenda.

Face o contido nos pareceres exarados pela Procuradoria Técnica, Jurídica, Secretaria da

CONTRATADA: MAZIEIRO E CAVALHERI LTDA
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE, CONFORME
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2019, NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA

Fazenda, e em vista das informações da Comissão Permanente de Licitação para contratação
de empresa para confecção e fornecimento de carnês de IPTU referente ao exercício de 2020.
Ratifico a Declaração de Dispensa de Licitação Nº 06/2020, para a ÔMEGA SERVIÇOS
GRÁFICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 12.497.873/0001-30, com sede na Rua Resende, 94,

Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP: 20.231-092.
Ordem

Descrição

1

CARNÊS DE IPTU - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020,
MONTADOS, SERRILHADOS, LOMBADOS COM CÓDIGO
DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN, NAS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES: CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL
COUCHÊ DE 115G COM PRÉ-IMPRESSÃO OFF-SET 4/4 (4
CORES EM AMBAS AS FACES DA FOLHA COM OPÇÃO DE
FOTOS COLORIDAS) COM IMPRESSÃO A LASER EM
PRETO NA CAPA E MÉDIA DE 9 LÂMINAS INTERNAS EM
PAPEL EM BRANCO 75G, COM IMPRESSÃO A LASER EM
PRETO EM APENAS UMA FACE DAS LÂMINAS, NO
FORMATO 99MMX210MM (3 LÂMINAS POR FOLHA A-4).

Unid
ade
UN

Quant.
8.000,00

Valor Máx.
Unit. (R$)
1,23

Valor Máx.
Total. (R$)
9.840,00

VALOR TOTAL: R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.003.10.302.0001.2.010.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE PITANGA e de outro, a
empresa LIRIO VERDE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº.
07.542.127/0001-81, já qualificados, têm ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo
Aditivo nº. 04, ao Contrato nº.264/2018, referente à licitação nº. 50/2017, na modalidade
Pregão para Contratação de Empresa para fornecimento de Medicamentos Manipulados, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme o disposto a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: o Presente termo tem por objeto dilatação de prazo de vigência,
originalmente previsto e já aditivado sob nº 3, qual vencimento é 26/02/2020, fica prorrogado
por 2 meses, encerrando-se em 26/04/2020. Em conformidade com Artigo 57, da Lei Federal
8666/93.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantêm-se inalteradas demais cláusulas do Contrato ora aditado.

DATA DA ASSINATURA: 05 de março de 2020.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e

Em conformidade com o Art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.

forma.
Ivaiporã, 05 de março de 2020.
.

Publique-se na forma do art. 26, da lei mencionada.

Pitanga, 28 de fevereiro de 2019.

_____________________
ENF. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

______________________________
MAURICIO MAZIEIRO CRUZETA
REPRESENTANTE LEGAL

Originalmente assinado
_____________________________
Dr. Maicol G.C. Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal

Originalmente assinado
_______________________________________

Dr. Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal

Pitanga, 21 de fevereiro de 2020.

Rua Professora Diva Proença, 500 - Centro - CEP: 86.870-000 - Estado do Paraná
Fone (43) 3472-0649 - CNPJ: 02.586.019/0001-97

___________________________________
Lírio Verde Farmácia de Manipulação Ltda.
contratada

