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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 01/2013 – CISAMUSEP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2013 
 

1 – PREÂMBULO 
 
1.1 – O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, Estado 
do Paraná, com sede na Avenida Cidade de Leiria nº 416, Setor Administrativo, em Maringá - PR, 
através da Comissão de Licitação, designada pela Resolução nº 020/2013 de 21/02/2013, com a devida 
autorização expedida pelo Conselho Diretor, de conformidade com a Lei Federal nº 8666/93 e suas 
alterações, demais legislações aplicáveis e pelas condições fixadas neste Edital e seus anexos, torna 
pública a realização de Licitação na modalidade de Convite, tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
Elaboração de projeto arquitetônico e projetos complementares executivos de engenharia para 
construção do Centro de Especialidades Regional - CISAMUSEP, no Município de Maringá, com área 
aproximada de 3.000,00m² (três mil metros quadrados). 
 
1.2 – Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo CISAMUSEP os 
demais interessados cadastrados no ramo pertinente ao objeto desta licitação que manifestaram seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, nos 
termos do Art. 22, § 3º da Lei Federal 8.666/93. O recebimento dos envelopes 01, contendo a 
documentação de Habilitação dos interessados cadastrados e Envelope 02 contendo a Proposta de 
Preços, dar-se-á até às 08h30min do dia 15 de abril de 2013, na Gerência de Licitações do 
CISAMUSEP, localizada na Avenida Cidade de Leiria nº 416, Maringá – PR.  
 
1.3 – A abertura dos Envelopes 01 contendo a documentação de Habilitação dar-se-á no local referido 
no Item 1.2 às 09h00 do dia 15 de abril de 2013, com possibilidade de proceder-se, nesta mesma data 
a abertura dos Envelopes 02, contendo a Proposta de Preço dos proponentes habilitados, pela 
apresentação de Declaração de Renúncia pelos Inabilitados, conforme modelo constante do Anexo IV, 
oportunidade em que expressamente reconhecem a renúncia à interposição de qualquer recurso da 
fase de habilitação.  
 
2 - OBJETO 
 
2.1 - Contratação de empresa para Elaboração de projeto arquitetônico e projetos complementares 
executivos de engenharia para construção do Centro de Especialidades Regional - CISAMUSEP, no 
Município de Maringá, com área aproximada de 3.000,00m² (três mil metros quadrados). 
 
2.1.1 - Os projetos deverão atender o seguinte: 
2.1.1.1 - Os arquivos de desenhos deverão ser apresentados em dwg (AutoCad 2000 ou Compatível), 
plt e pdf, Memoriais em Word, planilhas em Excel através de CD; 
2.1.1.2 - Fornecer 03 (três) cópias em papel sulfite dos projetos, memoriais e planilhas, assinados; 
2.1.1.3 - Deverá atender a legislação vigente.  
 
2.2 - Serviços a serem contratados: 
 
2.2.1 - Projeto Arquitetônico 
2.2.1.1 - Projeto arquitetônico e detalhamento, paisagismo básico e layout de mobiliário e equipamentos 
(o detalhamento deverá permitir à exata e clara execução da obra em todos os seus elementos, sem 
questionamentos, dúvidas ou interpretações dúbias, todos os itens omissos e mal detalhados serão de 
responsabilidade técnica e legal do respectivo responsável técnico). 
2.2.1.2 - Coordenação e compatibilização de todos os projetos e serviços de arquitetura e engenharia; 
2.2.1.3 - Projeto legal e sua aprovação nos órgãos legais; 
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2.2.1.4 - 03 (três) perspectivas foto realística do projeto arquitetônico executivo. 
 
2.2.2 - Projeto de Fundações 
2.2.2.1 - Projeto de fundações que atende ao projeto arquitetônico e estrutural em referência, 
apresentado os cálculos, detalhamentos e quantidades estimadas referentes ás soluções para a 
estrutura em concreto armado, estrutura de cobertura, reservatórios, arrimos, pisos, contenções, etc; 
 
2.2.3 - Projeto Estrutural 
2.2.3.1 - Projeto de estrutura de concreto armado, estrutura metálica ou madeira, incluindo-se pele de 
vidro, marquises e brises; 
2.2.3.2 - Projeto estrutural que atenda ao projeto arquitetônico em referencia, apresentado os cálculos, 
detalhamentos e quantitativo referente ás soluções técnicas para a estrutura, estrutura de cobertura, 
reservatórios, arrimos, pisos, contenções, pele de vidro, marquises e brises. 
 
2.2.4 - Projeto Elétrico 
2.2.4.1 - Projeto de instalações elétricas, inclusive rede estabilizadora de logica, iluminação externa, 
entrada geradora e cabine. 
2.2.4.2 - Projeto elétrico inclusive controle de iluminação externa integrada ao sistema de iluminação 
artificial, postes e redes de distribuição, sistema artificial de geração de energia, subestação 
transformadora, cabines de medição, geração de emergência, especificação de luminárias, 
interferências com elementos estruturais e outros; salas técnicas, iluminação pública, painéis artísticos, 
elementos de obras de arte e outros. 
 
2.2.5 - Projeto Telefônico 
2.2.5.1 - Projeto telefônico e cabeamento estruturado para lógica, inclusive wireless e sonorização: 
2.2.5.2 - Projeto telefônico inclusive cabeamento estruturado para lógica categoria 06, wireless, e rede 
estabilizada de voz e dados, incluindo rede wireless e sonorização. 
 
2.2.6 - Projeto de Sistema de Segurança  
2.2.6.1 - Projeto de sistema de segurança predial integrado. 
2.2.6.2 - Projeto de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA  
2.2.6.3 - Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA, com entrada de 
energia, gerador de emergência e cabine de transformação. 
 
2.2.7 - Projeto Hidro Sanitário 
2.2.7.1 - Projeto de instalações hidráulicas, água fria, esgotos sanitários e pluviais, aproveitamento de 
águas pluviais, reutilização servidas, drenagem e gases: 
2.2.7.2 - Projeto de dimensionamento de rede de tubulação de água fria e quente, esgoto sanitário, 
águas pluviais (inclusive aproveitamento de águas pluviais), prumadas e reservatórios superiores e 
inferiores, esquema de distribuição vertical, ligação com rede existente, projeto de micro e macro 
drenagem (se houver necessidade), solução á canalização do córrego, irrigação automatizada de áreas 
verdes, projetos e dimensionamento de gás liquefeito de petróleo – GLP e gases de laboratório.  
 
2.2.8 - Projeto de Saneamento 
2.2.8.1 - Projeto de estação de tratamento efluente.  
 
2.2.9 - Projeto de Prevenção de Incêndio 
2.2.9.1 - Projeto de prevenção de incêndio por hidrante, extintor, rede de sprinkler e outros sistemas de 
combate automático: 
2.2.9.2 - Projeto de prevenção de incêndio por caixas de hidrante, extintor, rede de sprinklers e outros 
sistemas de combate automático de incêndio, equipamentos, sistemas de detecção de fumaça e fogo e 
alarme contra incêndio e rota de fuga. 
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2.2.10 - Projeto de Climatização 
2.2.10.1 - Projeto de ar condicionado e conforto térmico (parte da edificação); 
2.2.10.2 - Projeto de climatização, exaustão, conforto térmico, ventilação natural e forçada, marcação de 
dutos e equipamentos fixos (unidades condensadoras e evaporadoras) para as instalações em geral e 
para os ambientes especiais e previsão de controle de temperatura, umidade, controle de emissões 
atmosféricas, adores, poeiras, vibrações, isolamento térmico. 
 
2.2.11 - Estudo de impacto ambiental – EIA; 
 
2.2.12 - Relatório de impacto de vizinhança – RIV; 
 
2.2.13 - Plano de gerenciamento de resíduos de construção civil da obra; 
 
2.2.14 - Lista de materiais e especificações detalhadas 
2.2.14.1 - Todos os projetos deverão ter cadernos de especificações correspondentes que contenham a 
caracterização de todo material a ser empregado nas instalações; 
2.2.14.2 - O caderno de especificações devera conter a descrição e especificação e características 
técnicas dos materiais tais como: forma, dimensões, tolerâncias, texturas, dureza, impermeabilidade, 
resistência, mecânica, acabamento, local de aplicação, solicitação de uso, características do serviço a 
executar, características dos arremates, aspecto final equipamentos e acessórios; 
2.2.14.3 - A contratada devera elaborar detalhamento em planilhas, contendo descrição e especificação, 
quantitativas globais para embasamento da futura licitação para execução dos serviços ora projetados; 
2.2.14.4 - As especificações e serviços descritos neste item poderão sofrer alterações futuras, para 
atender norma nova, melhor solução, melhor técnica, dentre outras, desde que aceita pela Equipe 
Técnica de Engenharia designada pelo CISAMUSEP; 
2.2.14.5 - Os projetos instalados complementares serão considerados concluídos um a um, ou seja, 
individualmente, após a aprovação da Equipe Técnica de Engenharia designada pelo CISAMUSEP; e 
pelos órgãos e concessionarias de serviços públicos responsáveis. 
2.2.14.6 - Observação: todos os aspectos e itens omissos, mal definidos ou detalhados, dos quais 
resultar má execução, erro ou vicio, será de responsabilidade técnica e legal do respectivo responsável 
técnico por cada projeto, serviço ou complementos. 
 
2.2.15 - Observações importantes 
2.2.15.1 - Deverá ser apresentado um dossiê de aprovação de projeto básico de arquitetura no Corpo 
de Bombeiros e Prefeitura Municipal de Maringá; 
2.2.15.2 - Todos os projetos deverão ser aprovados em órgãos públicos competentes; 
2.2.15.3 - Os projetos (arquitetônicos e complementares) devem ir acompanhados dos seus respectivos 
memoriais descritivos, especificações técnicas, memoriais de cálculo, quantitativo de materiais/serviços 
e manual de manutenção. 
2.2.15.4 - Considerando que pequenas variações na área estimada são próprias do desenvolvimento 
dos projetos, variações em relação à área estimada em ate 10% (dez por cento), não serão 
consideradas. Caso justificadamente ultrapasse, a revisão de valores se dará a partir da área 
previamente estimada (3.000,00m²). 
2.2.15.5 - A empresa proponente deverá obter eventuais informações técnicas complementares para 
desenvolvimento dos projetos junto a Equipe Técnica de Engenharia designada pelo CISAMUSEP; 
2.2.15.6 - O desenvolvimento do partido do projeto arquitetônico deverá atender as orientações da 
Equipe Técnica de Engenharia designada pelo CISAMUSEP;    
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3 – CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
3.1 - As condições para prestação de serviços de Elaboração de projeto arquitetônico e projetos 
complementares executivos de engenharia para construção do Centro de Especialidades Regional - 
CISAMUSEP, no Município de Maringá, com área aproximada de 3.000,00m² (três mil metros 
quadrados), estão contidas no Termo de Referência - Anexo I. 
 
4 - RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1 - Os recursos financeiros para custear as despesas do objeto desta licitação provêm da seguinte 
Dotação Orçamentária: 01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.39.00.00 – Fonte: 06369. 
 
5 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
5.1 – Poderão participar da presente Licitação, além das empresas convidadas os demais interessados 
devidamente cadastrados no Cadastro de Licitantes do CISAMUSEP, através do Certificado de Registro 
Cadastral – CISAMUSEP - referente exercício de 2013.  
5.1.1 – Para emissão do CRC, referido no item anterior, os interessados deverão apresentar os 
documentos arrolados nos itens 9.1 a 9.10 no prazo de 3 (três) dias antes da abertura do certame, a  
fim de retirá-lo na Secretaria Executiva do CISAMUSEP com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas 
do início do certame, nos termos do art. 22, § 3º da Lei 8.666/93; 
5.1.2 – Os documentos necessários para emissão do CRC deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou ainda, pela Comissão de Licitação 
do CISAMUSEP; 
5.1.3 – O CRC deverá ser assinado e carimbado por representante legal da empresa, devidamente 
identificado e retirado na Secretaria Executiva do CISAMUSEP. 
  
5.2 – Não poderão participar da presente Licitação, direta ou indiretamente, os profissionais e empresas 
enunciados nos incisos I, II e III, do art. 9º, e os interessados que estejam cumprindo as sanções 
previstas nos incisos III e IV do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 
 
5.3 – Somente poderão participar deste certame as empresas regularmente estabelecidas no País, 
desde que atendam a todas as exigências do Edital e que tenham especificado como objeto social da 
empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade compatível com o objeto desta licitação e 
que satisfaçam integralmente as condições deste Edital e seus Anexos.  
 
5.4 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a representação de 
mais de uma empresa pelo mesmo representante. 
 
5.5 – A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos e ainda na aceitação de que deverá 
fornecer o objeto em perfeitas condições de uso. 
 
6 - AQUISIÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
 
6.1 - O presente edital, com seus anexos, encontra-se à disposição para verificação por parte dos 
interessados na Gerência de Licitações do CISAMUSEP, na Avenida Cidade de Leiria, nº 416, em 
Maringá – PR, sendo que eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do e-mail 
licitacao@cisamusep.org.br com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas, antes da 
abertura do certame, desde que verificadas as condições de legitimidade do Requerente, que deverá 
estar identificado e qualificado, sob pena de indeferimento do pedido de protocolo. 
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7 – TIPO DE LICITAÇÃO, REGIME E PREÇO MÁXIMO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
7.1 – Tipo de Licitação: CONVITE MENOR PREÇO. 
 
7.2 – Regime de Contratação: Elaboração de projeto arquitetônico e projetos complementares 
executivos de engenharia para construção do Centro de Especialidades Regional - CISAMUSEP, no 
Município de Maringá, com área aproximada de 3.000,00m² (três mil metros quadrados), conforme 
disposição prevista no Termo de Referência - Anexo I. 
 
7.3 - O valor máximo da presente licitação será de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais). 
 
7.4 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, sendo 120 (cento e vinte) dias 
corridos para execução dos projetos e 30 (trinta) dias corridos para aprovação nos órgãos competentes 
contados a partir da data de aceite da Ordem de Serviço. 
 
7.5 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir 
da data de aceite da Ordem de Serviço. 
 
7.6 - REGIME DE EXECUÇÃO: Regime de empreitada por preço global. 
7.6.1 - Os preços contratuais dos serviços e obras poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com a 
Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, e Lei Federal nº 8.666/93; 
7.6.2 - O reajustamento de preços, quando e se for o caso, será efetuado na periodicidade prevista em 
Lei Federal, considerando-se a variação ocorrida desde a data da apresentação da proposta, até a data 
do efetivo adimplemento da obrigação, calculada pelo índice definido nas Condições Gerais de 
Contratos. 
7.6.3 - Tal procedimento somente será admitido se, após prorrogação, o prazo de execução do objeto 
do ajuste for superior a 12 meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei nº 10.192/2001. Não se 
admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 
 
8 - APRESENTAÇÕES DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar e representá-la nesta licitação, 
deverá apresentar em impresso próprio à carta de credenciamento que deverá estar fora dos 
envelopes, conforme modelo constante do Anexo II, que deverá ser entregue à Comissão de Licitação 
de acordo com o horário previsto no item 1.2.  
 
8.2 - Os envelopes 01 e 02, contendo respectivamente a documentação referente à habilitação e 
proposta de preço deverão ser apresentados a Comissão de Licitação do CISAMUSEP até às 8h30min 
do dia 15 de abril de 2013; 
8.2.1 - Ser datilografada ou digitada, conforme modelo fornecido, em papel timbrado da proponente, 
datada, com telefone, carimbo ou número da CNPJ/MF e demais dados exigidos; 
8.2.2 - Conter a razão social da proponente, nome e assinatura do titular, ou do representante legal 
credenciado. No caso da proponente ser microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
mencionar expressamente tal condição; 
8.2.3 - Indicar a obra objeto da presente licitação; 
8.2.4 - Conter a referência do Convite nº 01/2013 - CISAMUSEP; 
8.2.5 - Não conter emendas, rasuras ou entrelinhas; 
8.2.6 - O preço da proposta deverá ser apresentado em algarismo e por extenso: 
 
8.3 - Em caso de discrepância entre o preço grafado por extenso e o em algarismo, prevalecerá o preço 
grafado por extenso; 



 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Avenida Cidade de Leiria, nº 416 – Zona 04 – CEP 87.013-280 Maringá/Pra. 
Fone: (44) 3225-7554 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br  

 

6 

 

 
8.4 - No arredondamento do cálculo do preço a ser apresentado na Carta proposta, deverá ser 
considerado somente duas casas decimais após a vírgula, desprezando-se as demais. 
 
8.5 - O documento de proposta deverá ser apresentado em envelope fechado na forma seguinte: 
 
1- CONVITE Nº 01/2013 - CISAMUSEP 
ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ________ 
 
2- CONVITE Nº 01/2013 - CISAMUSEP 
ENVELOPE 2 - PROPOSTA DE PREÇO 
PROPONENTE: ________ 

 
8.6 - Serão aceitas propostas enviadas pelo correio ou outros meios de entrega, desde que entregues à 
Comissão de Licitação, devidamente certificado por meio e tempo hábil, até o horário fixado no item 1.2, 
ficando a responsabilidade da entrega da documentação ao proponente. 
 
8.7 – Nenhuma proposta ou documento será aceito após o horário declinado no item 1.2. 
 
8.8 – É obrigatório o preenchimento de todos os campos do Anexo V deste edital. O não preenchimento 
de qualquer um dos campos acarretará na desclassificação da empresa do procedimento licitatório. 
8.8.1 - Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham 
folhas timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante. 
8.8.2 – A licitante que desejar utilizar a via postal deverá acondicionar os envelopes 01 e 02 em um 
único envelope, todos devidamente lacrados, e endereçá-lo à área de Licitações e Contratos, com 
endereço na Avenida Cidade de Leiria, 416 – Zona 1 – CEP 87013-280 – Maringá - PR, fazendo 
menção ao CONVITE Nº 01/2013 - CISAMUSEP. 
8.8.3 – O envelope enviado na forma do item 8.6 só será aceito se for entregue/protocolados até o dia e 
horário informados no item 1.2, sem qualquer violação de seu conteúdo. A Comissão de Licitação não 
se responsabilizará pelo não recebimento do envelope até o dia e horários determinados. 
8.8.4 – Os envelopes contendo a documentação das empresas não vencedoras estarão disponíveis 
para retirada pelos seus representantes, logo após a publicação do aviso de homologação da licitação 
no Órgão Oficial deste Município. 
8.8.5 - Os envelopes que não forem retirados após 30 (trinta) dias da data estabelecida acima, serão 
inutilizados. 
8.8.6 – Após a entrega dos envelopes, não será aceita a juntada ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificação de preço ou condições. 
 
8.9 – A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente: 
8.9.1 - Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve, do Presidente da Comissão 
de Licitação, todas as informações necessárias para a sua formulação; 
8.9.2 - Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente com o objeto licitado; 
8.9.3 - Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 
execução dos serviços em todas as fases; 
8.9.4 - Os licitantes que se apresentarem como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, 
beneficiárias da LC 123/2006, deverão comprová-la (mediante entrega do Anexo VIII), antes da abertura 
do certame, ocasião em que os demais licitantes deverão conhecer da existência de licitantes com 
aquelas vantagens. 
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8.10 – Só poderá deliberar em nome do licitante, um dos seus dirigentes contratuais ou estatutários 
legalmente identificados, ou pessoa jurídica, credenciada por meio de Carta de Credenciamento ou 
documento equivalente, conforme modelo do Anexo II. 
8.10.1 – A Carta de Credenciamento referida no item anterior, deverá ser entregue em mãos ao 
Presidente da Comissão de Licitação, acompanhada dos documentos no momento da abertura da 
sessão pública (FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
8.10.2 – Em sendo sócio proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, é suficiente a 
apresentação de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
9 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 
 
9.1 - Contrato Social e ultima alteração se houver;  
 
9.2 - Cartão de CNPJ; 
 
9.3 - Certidão Negativa Municipal em validade, da sede da empresa; 
 
9.4 - Certidão Negativa da Receita Estadual em validade; 
 
9.5 - Certidão Negativa da Receita Federal em validade; 
 
9.6 - Certidão de FGTS em validade; 
 
9.7 - Certidão de INSS em validade; 
 
9.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, 
 
9.9 - Certificado de Registro Cadastral CRC expedido pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde 
do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP - referente exercício de 2013; 
 
9.10 - Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal ou alvará de funcionamento relativo ao 
domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da 
presente licitação; 
 
10 - DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 
 
10.1 - Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, emitida com antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias da data fixada para a 
entrega dos envelopes da licitação. 
10.1.1 - Se a proponente participar na qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte será 
adotado também o disciplinado na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. 
 
11 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
11.1 - Indicação de profissional habilitado com titulação de Arquiteto ou Engenheiro Civil, contendo 
número de registro junto ao CREA ou CAU, considerando a especificidade do objeto da Licitação e que 
será o responsável pela Coordenação e Compatibilização dos projetos objeto do Edital. 
 
11.2 - Cópia do registro do vínculo empregatício em Carteira de Trabalho, (exceto se Sócio da 
participante, quando a comprovação deverá ser feita mediante apresentação de cópia do Contrato 
Social), para a comprovação de que profissional habilitado indicado na Carta Proposta e que será o 
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responsável pela Coordenação dos trabalhos técnicos do objeto licitado, observado o subitem anterior, 
pertence ao quadro permanente da proponente (no caso de pessoa jurídica). 
 
11.3 - O profissional indicado deverá ser o mesmo indicado pela proponente na Carta Proposta a ser 
apresentada, e na qualidade de responsável pela Coordenação dos trabalhos técnicos. 
 
11.4 - Indicação dos profissionais habilitados, com respectivas titulações e certidões de registro de 
pessoa física junto ao CREA, devidamente autenticadas, e que integrarão a equipe e serão os 
responsáveis técnicos pela elaboração de cada projeto complementar e o aceite dos mesmos em 
participar da elaboração de cada projeto, observado o seguinte: 
 
11.5 - A equipe deve ser composta pelos seguintes profissionais: 
11.5.1 - 01 (um) Arquiteto ou 01 (um) Engenheiro Civil, com atribuição de responsável pelo projeto legal. 
Projeto arquitetônico e detalhamento; 
11.5.2 - 01 (um) Engenheiro Civil, com atribuição de responsável pelos projetos de fundação, estruturas 
metálicas e de concreto, de cobertura, pele de vidro, marquises e brises; 
11.5.3 - 01 (um) Engenheiro Civil, com atribuição de responsável pelos projetos de instalações 
hidráulicas e sanitárias, aproveitamento de águas pluviais, projeto de drenagem, projeto de tratamento 
de efluentes, dimensionamento de gás liquefeito de petróleo – GLP e atribuição de responsável pelo 
projeto de prevenção de incêndios incluindo hidrante, extintor, rede de sprinklers e outros sistemas de 
combate automático de incêndios, equipamentos, sistemas de detecção de fumaça e fogo e alarme 
contra incêndio e rota de fuga; 
11.5.4 - 01 (um) Engenheiro Eletricista, com atribuição de responsável pelos projetos de instalações 
elétricas inclusive controle de iluminação externa/artificial, sistema de geração de energia, subestação 
transformadora, cabines de medição, projeto de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas – 
SPDA, com entrada de energia, gerador de emergência e cabine de transformação, controle de 
acessos, alarme, segurança/circuito fechado de televisão – CFTV, com pesquisa de carga, locação de 
pontos, circuitos e tubulações, diagramas unifilares e entradas de serviços, incluindo projeto telefônico 
com cabeamento estruturado para logica Categoria - wireless, e rede estabilizada de voz e dados; 
11.5.5 - 01 (um) Engenheiro Mecânico, com atribuição de responsável pelos projetos de climatização e 
conforto, incluindo ventilação natural e forçada para as instalações de ambientes especiais; 
11.5.6 - 01 (um) Engenheiro Mecânico, com atribuição de responsável pelos projetos e especificações 
de gases medicinais, instalações especiais, climatização e refrigeração. 
 
11.6 - Avaliação da Experiência Profissional dos Membros da Equipe Técnica: 
 
Os respectivos membros da equipe técnica devem apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) 
expedido pelo CREA no caso dos da área de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, comprovando 
atuação em projetos de obras e serviços similares ao objeto da Licitação. O acervo técnico especificado 
em cada projeto deverá ser do profissional titular que prestará o serviço de elaboração de projeto e não 
da empresa. 
 
11.7 - Documentação a ser apresentada e referente à Acervo Técnico: 
 
11.7.1 - Quanto à coordenação e/ou compatibilização de projetos: 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU comprovando que coordenou e/ou 
compatibilizou projeto arquitetônico e projetos complementares; em obras ou serviços similares, em ao 
menos 01 (uma) edificação hospitalar/laboratorial com área de construção igual ou superior a 
2.000,00m² (dois mil metros quadrados) acervados, devendo pertencer ao quadro permanente da 
empresa, com o vinculo empregatício ou participação societária. 
 
11.7.2 - Quando ao projeto arquitetônico executivo: 
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Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo CREA ou CAU comprovando que elaborou projeto 
arquitetônico; em obras ou serviços similares, em ao menos 01 (uma) edificação hospitalar/laboratorial 
com área de construção igual ou superior a 2.000,00m² (dois mil metros quadrados), acervados. 
11.7.3 - Quanto ao projeto de fundação: Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo CREA 
comprovando que elaborou projetos de fundação; em obras ou serviços similares, em ao menos 01 
(uma) edificação hospitalar/laboratorial com área de construção igual ou superior a 2.000,00m² (dois mil 
metros quadrados), acervados. 
11.7.4 - Quanto ao projeto estrutural: Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo CREA 
comprovando que elaborou projeto estrutural; em obras ou serviços similares, em ao menos 01 (uma) 
edificação hospitalar/laboratorial com área de construção igual ou superior a 2.000,00m² (dois mil 
metros quadrados), acervados. 
11.7.5 - Quando ao projeto elétrico e assemelhado: 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo CREA comprovando que elaborou projeto de 
instalações elétricas, em ao menos 01 (uma) edificação de caráter 
hospitalar/laboratorial/comercial/administrativo com área de construção igual ou superior a 2.000,00m² 
(dois mil metros quadrados), acervados. 
11.7.6 - Quando ao projeto telefônico: Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo CREA 
comprovando que elaborou projeto de instalações telefônicas, em ao menos 01 (uma) edificação de 
caráter hospitalar/laboratorial/comercial/administrativo com área de construção igual ou superior a 
2.000,00m² (dois mil metros quadrados), acervados. 
11.7.7 - Quando ao projeto de sistema de segurança: Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo 
CREA comprovando que elaborou projeto de sistema de segurança; em ao menos 01 (uma) edificação 
de caráter hospitalar/laboratorial/comercial/administrativo com área de construção igual ou superior a 
2.000,00m² (dois mil metros quadrados), acervados. 
11.7.8 - Quanto aos projetos de instalações hidráulicas e sanitárias: Certidão de Acervo Técnico (CAT) 
emitido pelo CREA comprovando que elaborou projeto de instalações hidráulicas e sanitárias, em ao 
menos 01 (uma) edificação de caráter hospitalar/laboratorial/comercial/administrativo com área de 
construção igual ou superior a 2.000,00m² (dois mil metros quadrados), acervados. 
11.7.9 - Quanto ao projeto de prevenção de incêndio: Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo 
CREA comprovando que elaborou projeto de prevenção de incêndio, em ao menos 01 (uma) edificação 
de caráter hospitalar/laboratorial/comercial/administrativo com área de construção igual ou superior a 
2.000,00m² (dois mil metros quadrados), acervados. 
11.7.10 - Quanto ao projeto de climatização: Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo CREA 
comprovando que elaborou projeto de climatização, em ao menos 01 (uma) edificação de caráter 
hospitalar/laboratorial/comercial/administrativo com área de construção igual ou superior a 2.000,00m² 
(dois mil metros quadrados), acervados. 
 
12 - PROPOSTA DE PREÇOS  
 
12.1 – A proposta de Preço – Envelope 02, deve ser assinada pelo proponente ou seu representante 
legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos em que 
valor total e prazos, além de ser elaborada conforme as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e seus Anexos e conter:  
12.1.1 – No preço proposto deverão estar incluídas despesas de impostos, seguros, 13º e todas as 
demais necessárias para a realização do objeto cotado, a ser executado para o Consórcio, constante no 
objeto do presente edital, conforme minuta de Contrato – Anexo X. 
12.1.2 – O preço, válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em moeda corrente 
nacional, não se admitindo cotação em moeda estrangeira. 
12.1.3 – O proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes dos serviços contratados. 
12.1.4 - prazo de validade da proposta, que será contado a partir da data da entrega da proposta. Na 
contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento. 
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12.2 - A apresentação do Envelope nº 02 – Proposta de Preço faz prova de que a proponente: 
12.2.1 - Visitou previamente o local dos serviços e examinou os projetos (se for o caso), tomando 
conhecimento de todas as suas particularidades, não podendo, assim, alegar desconhecimento de 
eventuais dificuldades (desnecessária a apresentação de comprovante de que visitou o local dos 
serviços). 
12.2.2 - Tomou conhecimento de todas as informações, elementos técnicos instrutores e das condições 
locais para o cumprimento do objeto da licitação; 
12.2.3 - Aceitou os termos desde Convite; 
12.2.4 - Aderiu integralmente ás Condições Gerais de Contratos do CISAMUSEP, previstas pela Lei 
Federal nº 8.666/93. 
12.2.5 - Sendo vencedora da licitação assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 
execução dos serviços a serem contratados. 
12.2.6 - O prazo de validade da Proposta deverá ser de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias corridos, 
contados da data da entrega dos envelopes da Licitação. 
 
13 - ABERTURA DAS PROPOSTAS 
 
13.1 - Na data, horário e local mencionados no item nº 1, deste Edital, a Comissão de Licitação, com ou 
sem a presença dos participantes, procederá à abertura dos Envelopes, da seguinte forma: 
13.1.1 - os envelopes serão vistados por todos os presentes; 
13.1.2 - será aberto o envelope 01, cujos documentos serão conferidos e vistados pela Comissão e 
pelos presentes; 
13.1.3 - caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos, anunciará o resultado. Caso 
contrário o fará posteriormente, marcando na ocasião uma nova data para o citado anúncio; 
13.1.4 - serão considerados desclassificados os proponentes que não apresentarem a documentação 
nos termos exigidos neste Edital; 
13.1.5 - a Comissão de Licitação, após anunciar o resultado e comunicar os participantes, não havendo 
renúncia ao direito de interpor recursos por parte dos licitantes, observará o prazo legal; 
13.1.6 - transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha havido desistência expressa, ou 
após o julgamento dos recursos interpostos, a Comissão procederá à abertura do envelope 02 dos 
proponentes habilitados; 
13.1.7 - os envelopes 02, contendo as proposta de preços, serão devolvidos fechados aos proponentes 
considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação; 
13.1.8 - será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 11 deste 
Edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 
13.1.9 - após o transcurso dos prazos recursais, a Comissão submeterá o procedimento à autoridade 
superior para homologação;  
13.1.10 - as propostas de preço não vencedoras ficarão à disposição do Consórcio para fins de 
comprovação de atendimento das condições gerais; 
13.1.11 - na ata de abertura das propostas poderão constar observações por parte das proponentes 
relativas ao ato. Contudo, tais observações poderão ou não ser levadas em consideração pela 
Comissão para efeito de julgamento e, 
13.1.12 - a proponente que não se fizer representar no ato da abertura das propostas, concorda e aceita 
integralmente os resultados do certame sem direito a reclamação ou reivindicação. 
 
14 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
14.1 – Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas as propostas 
por ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se o vencedor o proponente que 
apresentar o menor preço global, respeitado o critério de aceitabilidade dos preços. 
 
14.2 – Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio em ato 
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público, para o qual todos os proponentes serão convocados, desde que preliminarmente observado o 
disposto no inciso II do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14.3 - Será desclassificada a proposta de preço que: 
14.3.1 - Ultrapassar o valor fixado no item 7.3 deste edital. 
14.3.2 - Não atender as exigências contidas no presente edital. 
 
15 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
 
15.1 – Será desclassificada a proposta comercial com preço global superior a R$ 239.000,00 (duzentos 
e trinta e nove mil reais), por ser considerado excessivo.  
 
15.2 - Em caso de empate entre propostas, a Comissão de Licitação realizará sorteio, de acordo com o 
art. 45, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93, desde que, preliminarmente, observe o disposto no inciso II do 
§ 2º do art. 3º da Lei 8.666/93; 
 
15.3 - A Comissão de Licitação após análise e julgamento das propostas emitirá parecer final que será 
submetido à homologação da Autoridade Superior. 
 
16 – PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
16.1 – O prazo de execução do serviço será de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data de aceite 
da ordem de serviço, podendo ser prorrogado conforme interesse do CISAMUSEP, desde que 
atendidas às exigências do artigo 57, II da Lei de Licitações. 
 
16.2 - Adjudicado o objeto da licitação, o CISAMUSEP convocará o adjudicatário para assinar o termo 
de contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8666/93. 
 
16.3 - O CISAMUSEP poderá convocar os proponentes remanescentes, quando o convocado não 
assinar o contrato no prazo e condições do Edital, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado e, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8666/93.  

 
16.4 - Os prazos de que trata este item poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude o artigo 
57, §§ 1º e 2º da Lei 8666/93. 

 
17 – CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
17.1 – O preço da prestação de serviços somente será reajustado a partir do cumprimento do prazo de 
12 (doze) meses, pela aplicação do índice IGPM/FGV. 
 
17.2 – Ficam ressalvados os casos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos 
termos do art. 65, inciso II, “d”, desde que efetivamente comprovados. 

 
18 – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
 
18.1 – A presente contratação poderá ser prorrogada em conformidade com o interesse do 
CISAMUSEP, desde que atendidas às exigências do artigo 57, II da Lei de Licitações, em razão de que 
a referida prestação de serviços pode ser executada de forma continuada, limitada ao período de 
sessenta meses. 
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18.2 – A prorrogação contratual autorizada pelo item 16.1 será formalizada através de aditivo contratual, 
desde que mantido o preço originário, aplicando-se apenas o reajuste previsto pelo item 17.1, pela 
aplicação de índice oficial aos contratos administrativos.   
 
19 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
 
19.1 - Ocorrendo atraso injustificado na entrega do objeto desta licitação, será aplicada à contratada 
multa moratória de valor equivalente a 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor total da 
proposta, por dia de atraso. Os períodos inferiores a 24 (vinte e quatro) horas equivalerão a um dia de 
atraso; 

 
19.2 - Pela inexecução total ou parcial das demais cláusulas do contrato, o Consórcio poderá garantido 
o princípio do contraditório e da ampla defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas no art. 87, da 
Lei 8666/93, sendo que, em caso de multa, esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do contrato. 

 
20 – PAGAMENTO 
 
20.1 - O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis mediante apresentação de nota fiscal 
original, devendo a licitante vencedora fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida, sem 
rasura, em data legível, a descrição do objeto, valor, nome do Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do Setentrião Paranaense, CNPJ/MF sob o nº 04.956.153/0001-68, endereço na Av. Cidade de 
Leiria, nº 416, Maringá – PR e, menção a este certame licitatório e ao Contrato Administrativo. 
 
20.1.1 - 20,00% (vinte por cento) do valor global contratual na entrega do estudo preliminar do projeto 
arquitetônico aprovado pela Equipe Técnica de Engenharia designada pelo CISAMUSEP; 
20.1.2 - 20,00% (vinte por cento) do valor global contratual na entrega do anteprojeto arquitetônico e 
anteprojetos complementares aprovados pela Equipe Técnica de Engenharia designada pelo 
CISAMUSEP; 
20.1.3 - 20,00% (vinte por cento) do valor global contratual na entrega do projeto de aprovação na 
Prefeitura Municipal de Maringá; 
20.1.4 - 30,00% (trinta por cento) do valor global contratual na entrega projeto arquitetônico executivo e 
complementar de engenharia, incluindo: projeto de paisagismo, projetos complementares de função, 
estrutural e de estrutura metálica, de instalações elétricas, telefônicas e cabeamento estruturado para 
lógica, projeto de sistema de segurança, projeto de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA, 
projeto de instalações hidráulicas, água fria, esgotos sanitários e pluviais, aproveitamentos de águas 
pluviais projetam de prevenção de incêndio por hidrante e extintor, projeto de estação de tratamento de 
efluente, projeto de climatização e conforto térmico (parte da edificação). 
20.1.5 - 10,00% (dez por cento) do valor global contratual na entrega projeto arquitetônico executivo e 
projetos complementares de engenharia aprovados junto aos órgãos competentes no Município de 
Maringá. 
 
20.2 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue, pela licitante vencedora, diretamente ao 
responsável pela fiscalização dos serviços, que somente liberará a referida Nota Fiscal para 
pagamento, quando cumpridas pela licitante vencedora todas as condições pactuadas. 
  
20.3 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços. 
 
20.4 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Diretoria Administrativa do 
CISAMUSEP. 
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20.5 - O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato.  
 
21 – DO CONTRATO 
 
21.1 - A minuta do Contrato está contida no Anexo X deste Instrumento. 
 
21.2 - As condições gerais, bem como os elementos nela requeridos: especificações, documentação, 
propostas, etc., serão partes integrantes do contrato a ser celebrado entre a empresa vencedora e o 
CISAMUSEP. 
 
21.3 – O contrato terá prazo de execução e vigência inicial de 150 (cento e cinquenta) dias, com início 
em abril de 2013 a setembro de 2013, podendo ser prorrogado, desde que atendidas às condições 
previstas no item 18.1. 
        
22 – SUBCONTRATAÇÃO 
 
22.1 - A contratada, para a execução do contrato, não poderá subcontratar o objeto da presente 
licitação. 
 
23 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
23.1 – Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de recursos, nos termos do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.  
 
24 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1 - A Comissão de Licitação tem autonomia para analisar todos os casos omissos, interpretar e 
dirimir dúvidas que porventura possam surgir, bem como aceitar ou não qualquer interpelação por parte 
dos participantes. 
 
24.2 - A Comissão de Licitação, durante a análise de documentos e propostas, poderá solicitar de 
qualquer proponente informação sobre a documentação exigida, fixando o prazo que julgar necessário 
para o atendimento. 
 
24.3 - O CISAMUSEP reserva-se no direito de anular e/ou revogar a presente licitação, por ilegalidade 
ou conveniência administrativa. 
 
24.4 - A participação na presente licitação com a apresentação dos envelopes de habilitação e proposta 
implica automaticamente no conhecimento pleno e concordância com as condições expressas neste 
Edital e seus anexos. 
 
25 – ADJUDICAÇÃO 
 
25.1 - O Presidente do CISAMUSEP adjudicará o objeto desta licitação ao(s) Concorrente(s), cuja 
proposta tenha sido considerada como substancialmente adequada aos termos do edital e que tenha 
sido avaliada como a de menor preço, desde que, tal(is) Concorrente(s) tenha(m) sido considerado(s) 
habilitado(s) segundo os termos e cláusulas deste Edital. 

  
25.2 – Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 
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Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo III – Declaração de Idoneidade; 
Anexo IV– Declaração de Renúncia; 
Anexo V – Carta Proposta Comercial; 
Anexo VI – Modelo de declaração do cumprimento do art. 7º da CF; 
Anexo VII - Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios; 
Anexo VIII - Declaração Micro Empresa e ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo IX – Declaração de Quadro de Pessoal qualificado; 
Anexo X - Minuta de Contrato 
 
 
 
 

Maringá, 05 de abril de 2013. 
 

 
 
 

Laís Cristine Pilger 
Presidente da Comissão de Licitação 
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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 01/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2013 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
OBJETO DO CONTRATO:  
Contratação de empresa para Elaboração de projeto arquitetônico e projetos complementares 
executivos de engenharia para construção do Centro de Especialidades Regional - CISAMUSEP, no 
Município de Maringá, com área aproximada de 3.000,00m² (três mil metros quadrados). 
 
NATUREZA DOS SERVIÇOS: 
Os projetos deverão atender o seguinte: 
 - Os arquivos de desenhos deverão ser apresentados em dwg (AutoCad 2000 ou Compatível), plt e pdf, 
Memoriais em Word, planilhas em Excel através de CD; 
- Fornecer 03 (três) cópias em papel sulfite dos projetos, memoriais e planilhas, assinados; 
- Deverá atender ao Manual de Apresentação de Projetos da Equipe Técnica de Engenharia designada 
pelo CISAMUSEP; 
 
Serviços a serem contratados: 
- Projeto Arquitetônico: 
- Projeto arquitetônico executivo e detalhamento, paisagismo básico e layout de mobiliário e 
equipamentos (o detalhamento deverá permitir à exata e clara execução da obra em todos os seus 
elementos, sem questionamentos, dúvidas ou interpretações dúbias, todos os itens omissos e mal 
detalhados serão de responsabilidade técnica e legal do respectivo responsável técnico). 
- Coordenação e compatibilização de todos os projetos e serviços de arquitetura e engenharia; 
- Projeto legal e sua aprovação nos órgãos legais; 
- 03 (três) perspectivas foto realística do projeto arquitetônico executivo. 
 
Projeto de Fundações 
- Projeto de fundações que atende ao projeto arquitetônico e estrutural em referência, apresentado os 
cálculos, detalhamentos e quantidades estimadas referentes ás soluções para a estrutura em concreto 
armado, estrutura de cobertura, reservatórios, arrimos, pisos, contenções, etc; 
- Projeto de estrutura de concreto armado, estrutura metálica ou madeira, incluindo-se pele de vidro, 
marquises e brises; 
- Projeto estrutural que atenda ao projeto arquitetônico em referencia, apresentado os cálculos, 
detalhamentos e quantitativo referente ás soluções técnicas para a estrutura, estrutura de cobertura, 
reservatórios, arrimos, pisos, contenções, pele de vidro, marquises e brises. 
- Projeto de instalações elétricas, inclusive rede estabilizadora de logica, iluminação externa, entrada 
geradora e cabine. 
- Projeto elétrico inclusive controle de iluminação externa integrada ao sistema de iluminação artificial, 
postes e redes de distribuição, sistema artificial de geração de energia, subestação transformadora, 
cabines de medição, geração de emergência, especificação de luminárias, interferências com 
elementos estruturais e outros; salas técnicas, iluminação pública, painéis artísticos, elementos de 
obras de arte e outros. 
- Projetos telefônicos e cabeamento estruturado para lógica, inclusive wireless e sonorização: 
- Projeto telefônico inclusive cabeamento estruturado para lógica categoria 06, wireless, e rede 
estabilizada de voz e dados, incluindo rede wireless e sonorização. 
- Projeto de sistema de segurança. 
- Projeto de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA  
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- Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA, com entrada de energia, 
gerador de emergência e cabine de transformação. 
- Projeto de instalação hidráulica, água fria, esgotos sanitários e pluviais, aproveitamento de águas 
pluviais, reutilização servidas, drenagem e gases: 
- Projeto de dimensionamento de rede de tubulação de água fria e quente, esgotos sanitários, águas 
pluviais (inclusive aproveitamento de águas pluviais), prumadas e reservatórios superiores e inferiores, 
esquema de distribuição vertical, ligação com rede existente, projeto de micro e macro drenagem (se 
houver necessidade), solução á canalização do córrego, irrigação automatizada de áreas verdes, 
projetos e dimensionamento de gás liquefeito de petróleo – GLP e gases de laboratório.  
 
Projeto de estação de tratamento efluente. 
- Projeto de prevenção de incêndio por hidrante, extintor, rede de sprinkler e outros sistemas de 
combate automático: 
- Projeto de prevenção de incêndio por caixas de hidrante, extintor, rede de sprinklers e outros sistemas 
de combate automático de incêndio, equipamentos, sistemas de detecção de fumaça e fogo e alarme 
contra incêndio e rota de fuga. 
- Projeto de ar condicionado e conforto térmico (parte da edificação); 
- Projeto de climatização, exaustão, conforto térmico, ventilação natural e forçada, marcação de dutos e 
equipamentos fixos (unidades condensadoras e evaporadoras) para as instalações em geral e para os 
ambientes especiais e previsão de controle de temperatura, umidade, controle de emissões 
atmosféricas, adores, poeiras, vibrações, isolamento térmico; 
- Estudo de impacto ambiental – EIA; 
- Relatório de impacto de vizinhança – RIV; 
- Plano de gerenciamento de resíduos de construção civil da obra; 
 
Lista de materiais e especificações detalhadas: 
- Todos os projetos deverão ter cadernos de especificações correspondentes que contenham a 
caracterização de todo material a ser empregado nas instalações; 
- O caderno de especificações devera conter a descrição e especificação e características técnicas dos 
materiais tais como: forma, dimensões, tolerâncias, texturas, dureza, impermeabilidade, resistência, 
mecânica, acabamento, local de aplicação, solicitação de uso, características do serviço a executar, 
características dos arremates, aspecto final equipamentos e acessórios; 
- A contratada devera elaborar detalhamento em planilhas, contendo descrição e especificação, 
quantitativas globais para embasamento da futura licitação para execução dos serviços ora projetados; 
- As especificações e serviços descritos neste item poderão sofrer alterações futuras, para atender 
norma nova, melhor solução, melhor técnica, dentre outras, desde que aceita pela Equipe Técnica de 
Engenharia designada pelo CISAMUSEP; 
- Os projetos instalados complementares serão considerados concluídos um a um, ou seja, 
individualmente, após a aprovação da Equipe Técnica de Engenharia designada pelo CISAMUSEP; e 
pelos órgãos e concessionarias de serviços públicos responsáveis. 
- Observação: todos os aspectos e itens omissos, mal definidos ou detalhados, dos quais resultar má 
execução, erro ou vicio, será de responsabilidade técnica e legal do respectivo responsável técnico por 
cada projeto, serviço ou complementos. 
 
Observações importantes: 
- Deverá ser apresentado um dossiê de aprovação de projeto básico de arquitetura no Corpo de 
Bombeiros e Prefeitura Municipal de Maringá; 
- Todos os projetos deverão ser aprovados em órgãos públicos competentes; 
- Os projetos (arquitetônicos e complementares) devem ir acompanhados dos seus respectivos 
memoriais descritivos, especificações técnicas, memoriais de cálculo, quantitativo de materiais/serviços 
e manual de manutenção. 
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- Considerando que pequenas variações na área estimada são próprias do desenvolvimento dos 
projetos, variações em relação à área estimada em ate 10% (dez por cento), não serão consideradas. 
Caso justificadamente ultrapasse, a revisão de valores se dará a partir da área previamente estimada 
(3.000,00m²). 
- A empresa proponente deverá obter eventuais informações técnicas complementares para 
desenvolvimento dos projetos junto a Equipe Técnica de Engenharia designada pelo CISAMUSEP;  
- O desenvolvimento do partido do projeto arquitetônico deverá atender as orientações da Equipe 
Técnica de Engenharia designada pelo CISAMUSEP.  
 
ÁREAS AMBULATORIAIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS :  

 Cisamusep - Área Total prevista 3.000,00 m² 
Área atual do Cisamusep 2.900,00 m² 
Área prevista sem circulação 2.727,27 m² 
Área prevista de circulação 10% área total 272,73 m² 

Local Área 
aproximada unidade 

Centro Cirurgico de Procedimentos Ambulatoriais  184,30 m² 
Sala  1 16,00 m² 
Sala 2  16,00 m² 

Consultório médico (para 2 profissionais independentes) 16,00 m² 

Expurgo 5,50 m² 
Esterilização 7,00 m² 
Lavagem 6,00 m² 
Sala para material não estéril 8,00 m² 
Depósito Material Esterilizado 8,00 m² 
Vestiário 7,50 m² 
Posto de Enfermagem 7,80 m² 
Sala de recup cirurgica para 2 leitos c/ bwc - masc 21,00 m² 
Sala de recup cirurgica para 2 leitos c/ bwc- fem 21,00 m² 
Sala de Curativo contaminado 10,00 m² 
Sala de Curativo limpo 10,00 m² 
Sala Coleta 7,50 m² 
Roupa Suja 6,00 m² 
Roupa Limpa  6,00 m² 
Depósito para material de higienização 5,00 m² 
      
Salas de atendimento Tipo 1- 20 consultórios 576,50 m² 
20 Consultórios  - 10 m² 200,00 m² 
Consultório Oftalmo com bwc 23,50 m² 
Sala de Farmácia 20,00 m² 
Fisioterapia 27,00 m² 
Sala Enfermeira com bwc 10,00 m² 
Sala Farmacêutico/atendimento 12,00 m² 
Prontuário 35,00 m² 
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Brincadoteca/fraldário 20,00 m² 
Sala de triagem 6,00 m² 
Sala administrativa para enfermagem 20,00 m² 
Atendimento ao Público 20,00 m² 
Recepção com espera 100,00 m² 
Copa 19,00 m² 
Sanitário Público Masculino 16,00 m² 
Sanitário Público Feminino 16,00 m² 
Sanitário Público Masculino 16,00 m² 
Sanitário Funcionário Feminino 16,00 m² 
      
Atendimento COMSUS 157,00 m² 
Mãe Paranaense     
Sala assistente Social 10,00 m² 
Sala Enfemagem 10,00 m² 
Ginecologia Referencia 12,00 m² 
Saúde Mental     
Consultorio Psiquiatria 10,00 m² 
Consultório Psicologia 10,00 m² 
Sala Terapeuta Ocupacional 15,00 m² 
Hipertensão, diabetes     
Consultório Endocrino/Nefro 10,00 m² 
Consultório Nutricionista 10,00 m² 
Consultório Vascular 10,00 m² 
Saúde do Idoso     
Consultorio Urologia/Ortopedia 10,00 m² 
Consultorio Geriatra 10,00 m² 
Deficiencia     
Consultório Fonoaudióloga 10,00 m² 
Consulório Fisioterapeuta 10,00 m² 
      
Sala para Reunião de matriciamento 20,00 m² 
      
Almoxarifado/Arquivo/ Manutenção 186,47 m² 

Almoxarifado( hospitalar, limpeza, alimentação, suprimentos de 
escritório) 87,47 m² 

Arquivo Morto 49,00 m² 
Sala para manutenção 20,00 m² 
Depósito da manutenção 30,00 m² 
Depósito de inservíveis 20,00 m² 
      
SETOR DE EXAMES Tipo 1 333,50 m² 
Raios X - total 56,50 m² 
sala raios x 24,00 m² 
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comando 6,00 m² 
camara clara 7,00 m² 
camara escura 6,00 m² 
sala de laudo 7,50 m² 
Vestiário com bwc 6,00 m² 
Sala para Mamografia com bwc 18,00 m² 
Sala para Teste de Esforço com Bwc 20,00 m² 
Sala para Eletrocardiograma com bwc 18,00 m² 
Sala para Eletroencefalograma com bwc 18,00 m² 
Sala de ultrassom com bwc 18,00 m² 
Sala para endoscopia 18,00 m² 
Sala para espirometria 18,00 m² 
Sala de Exames Otorrino 20,00 m² 
Sala de entrega de laudo 20,00 m² 
Sala de espera 30,00 m² 
Sala de Digitalização 15,00 m² 
Sanitário Público Masculino 16,00 m² 
Sanitário Público Feminino 16,00 m² 
Sanitário Público Masculino 16,00 m² 
Sanitário Funcionário Feminino 16,00 m² 
      
Secretaria Executiva Tipo 1 347,00 m² 
Sec Executiva c/bwc 15,00 m² 
Diretoria 1 12,00 m² 
Diretoria 2 12,00 m² 
Diretoria 3 12,00 m² 
Diretoria 4 12,00 m² 
RH 18,00 m² 
Patrimonio 12,00 m² 
Compras 12,00 m² 
Licitação  25,00 m² 
contabilidade 24,00 m² 
Ouvidoria 12,00 m² 
Juridico 12,00 m² 
Agendamento on line e NPD 20,00 m² 
Faturamento/controle 20,00 m² 
Atendimento 9,00 m² 
Telefonista 10,00 m² 
Sanitário Público Masculino 16,00 m² 
Sanitário Público Feminino 16,00 m² 
Sanitário Público Masculino 16,00 m² 
Sanitário Funcionário Feminino 16,00 m² 
Sala de espera 20,00 m² 
Copa 19,00 m² 
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Dml 7,00 m² 
      

Estrutura para Reuniões e Atendimento aos prefeitos e 
secretários de Saúde/Treinamentos      

OPCIONAL - Total 286,00 m² 
Sala Câmara Tecnica - 1 - Comissão Paritária 18,00 m² 
Sala Câmara Tecnica - 2 - COSEMS 18,00 m² 
Sala Câmara Técnica - 3 18,00 m² 
Sala da Presidência com bwc 18,00 m² 
Almoxarifado 10,00 m² 
Copa 16,00 m² 
Sala de Reuniões prefeitos  40,00 m² 
Sala para cursos/treinamentos 100,00 m² 
Sanitário Público Masculino 16,00 m² 
Sanitário Público Feminino 16,00 m² 
Sala de espera 16,00 m² 
      
CREO - OPCIONAL 269,50 m² 

 4 Consultórios dentários ( numa 2ª etapa prever para mais 3 
consultórios) 112,00 m² 

laboratório de prótese 16,00 m² 
raios x 9,00 m² 
sala de espera 30,00 m² 
Expurgo 4,50 m² 
Esterilização 9,00 m² 
Atendimento 16,00 m² 
Administrativo 12,00 m² 
Sanitário Público Masculino 16,00 m² 
Sanitário Público Feminino 16,00 m² 
Copa 12,00 m² 
Dml 7,00 m² 
      
LIXO   m² 
local para armazenagem para Reciclagem papel 10,00 m² 

Tratamento para Lixo Hospitalar ( local externo - 
equipamento da Alemanha) 34,00 m² 

      
      
Áreas Comuns 353,00 m² 
Área para Motoristas     
sala de descanso com 2 bwc 19,20 m² 
Sala da Soneca para Funcionários com colchonetes 25,00 m² 
Garagem 4 Onibus - Transporte Sanitário/ 2 carro  130,00 m² 
Sala para pessoal da limpeza 15,00 m² 
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Despensa para material semanal 20,00 m² 
Copa 16,80 m² 
Refeitório para funcionários 35,00 m² 
Lavanderia Roupa Contaminada 30,00 m² 
Vestiários Fem e Masc com bwc 30,00 m² 
Sanitário Público Masculino 16,00 m² 
Sanitário Público Feminino 16,00 m² 
      
 
 
DO PRAZO: 
O prazo da execução será pelo período de 150 (cento e cinquenta) dias, com possibilidade de 
prorrogação contratual. 
 
DO VALOR: 
O valor máximo da contratação é de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais). 

 
 
 
 
 
 
 

Laís Cristine Pilger 
Presidente da Comissão de Licitação 
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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 01/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2013 

 
Em papel timbrado da empresa. 

 
ANEXO II 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA ACOMPANHAR A ABERTURA DE PROPOSTAS 

 
 
 
 
Proponente ................................................................... 
 
Local e Data ............................................................... 
 
À Comissão de Licitação do CISAMUSEP: 
                                                          
ASSUNTO: Edital Convite 01/2013 – Proposta para Contratação de empresa para Elaboração de 
projeto arquitetônico e projetos complementares executivos de engenharia para construção do 
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, no Município de 
Maringá, com área aproximada de 3.000,00m² (três mil metros quadrados). 
 
Designação: 

 
O abaixo assinado....................................., portador da Carteira de Identidade 

nº................, na qualidade de representante legal pela Empresa ........................................., vem pela 
presente, informar a V.S(a), que o(a) Sr.(a)................................, portador da Carteira de Identidade 
nº............................., expedido pelo(a)........................, do Estado de ......................, é pessoa 
credenciada por nós, para acompanhar a sessão de Abertura da Documentação de Habilitação e 
Proposta, bem como assinar as Atas e demais documentos dela decorrentes a que se referir a licitação 
em epígrafe. 

 
Atenciosamente, 
                                  
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2013. 
 

 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

 Carimbo da Empresa 
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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 01/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2013 

 
Em papel timbrado da empresa. 

 
ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade de EDITAL CONVITE Nº 01/2013, instaurado por esse Consórcio Público 
que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

 Carimbo da Empresa 
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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 01/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2013 

 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 

ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 
 
 

   A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Convite Nº 
01/2013, por seu representante credenciado declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando o representado que não pretende recorrer da decisão da 
Comissão de Licitação do CISAMUSEP que julgou os documentos de habilitação e qualificação técnica, 
renunciando expressamente ao direito de recurso das referidas fases e ao respectivo prazo, 
concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes 
das propostas de preços dos proponentes habilitados. 
 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

 Carimbo da Empresa 
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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 01/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2013 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
 

ANEXO V  
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

(em papel timbrado do proponente) 
CONVITE Nº 01/2013 

 
À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – 
CISAMUSEP 
  

PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

A Empresa ________________, estabelecida à ______________, nº _____, CEP: 
_________,Cidade ________________, Estado ________________, CNPJ/MF sob nº ___________, 
I.E. sob nº ____________, apresenta a sua PROPOSTA COMERCIAL relativa à licitação modalidade 
CONVITE Nº 01/2013, para a Contratação de Pessoa Jurídica na área de Consultoria Administrativa e 
Execução Orçamentária para o CISAMUSEP, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes 
condições: 
Preço GLOBAL: R$ _____________ (_______________). 
Prazo de validade da proposta: ____________________ 
 

As condições de pagamento são as constantes do edital de licitação modalidade 
CONVITE Nº 01/2013. 

 
 
 
 
Maringá (PR), em ____ de ________________ de 2013. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Proponente  
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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 01/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2013 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART 7º DA CF 
                                                         
 
 
Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CISAMUSEP: 
 
 
 
......................................, Inscrito no CNPJ nº ........................, por intermédio de seu representante 
legal, o SR. ................................ portador da Carteira de Identidade nº ...........e CPF nº ................., 
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 de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezessete anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ). 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2013. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

 Carimbo da Empresa 
 

 
 
 
No caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 01/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2013 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
 

ANEXO VII 
 
 
 
 
 
  O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade 
de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade CONVITE Nº 01/2013, instaurado 
pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP declara 
para os fins de direitos que referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
exigidos no respectivo edital de licitação. 
  
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2013. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

Carimbo da Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: A não apresentação desta declaração implicará na desclassificação da 
empresa interessada nesta licitação (APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 01/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2013 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
 

ANEXO VIII 
 
 
 O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de 
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade CONVITE Nº 01/2013, instaurado pelo 
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP declara 
para os fins de direitos que a referida empresa se enquadra na condição de Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06. 
  
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2013. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

Carimbo da Empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: a não apresentação desta declaração implicará na perda do direito do 
tratamento diferenciado dos benefícios da LC 123/06 (APRESENTAR ESTE DOCUMENTO 
FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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ANEXO IX  
 
 

EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 01/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2013 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
 
 

A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ 
no___________________________, neste ato representado por _______________________, 
portador da CI/RG no _________________ e inscrito no CPF/MF sob no 

__________________________ declara para os devidos fins que dispõe, em seu quadro de 
pessoal, profissionais de nível superior com qualificação para atender ao objeto da presente 
contratação, bem como de que em caso de execução de serviços externos dispõe de estrutura e 
local para prestá-lo, sendo esta condição indispensável para a celebração do mesmo, sob pena 
de desclassificação da empresa do processo licitatório. 

 
 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2013. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

Carimbo da Empresa 
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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 01/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2013 

 
ANEXO X 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO 
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE E A EMPRESA 
________________________________________. 
 

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 
PARANAENSE - CISAMUSEP, constituído sob forma de Consórcio Público, com personalidade 
jurídica de direito privado, sem fins econômicos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.956.153/0001-
68, estabelecido na Avenida Cidade de Leiria, nº 416, nesta cidade de Maringá - PR, neste ato 
representado pelo seu Presidente, Sr. Ismael Ibraim Fouani a seguir denominado 
CONTRATANTE, e a empresa --------------------------------------------------------------------------------, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede ------------------------------------------ nº ---------, na cidade 
de -------------- - PR, com fones (----) ------------------, inscrita no CNPF/MF sob o nº ----------------------
---------------, neste ato representado pelo seu procurador, --------------------------------, nacionalidade, 
estado civil, profissão, portador da CI/RG nº -------------------------, inscrita no CPF/MF nº --------------
---------------------, residente e domiciliado na cidade de ----------------------------------------, a seguir 
denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato para Elaboração de 
projeto arquitetônico e projetos complementares executivos de engenharia para construção do 
Centro de Especialidades Regional - CISAMUSEP, no Município de Maringá, com área 
aproximada de 3.000,00m² (três mil metros quadrados), nos termos da Lei nº 8.666/93, suas 
alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições do Edital de CONVITE Nº 
01/2013, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 00/00/2013 e pelas cláusulas a 
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para Elaboração de projeto 
arquitetônico e projetos complementares executivos de engenharia para construção do Centro de 
Especialidades Regional - CISAMUSEP, no Município de Maringá, com área aproximada de 
3.000,00m² (três mil metros quadrados). 
 

Subcláusula Única – Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no CONVITE nº 
01/2013, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DO OBJETO: 
O objeto deverá ser executado por pessoal técnico da CONTRATADA, dentro do prazo 
estabelecido e condições fixadas pelo Termo de Referência – Anexo I do Edital nº 01/2013, dentro 
dos critérios e condições exigidas pelo Tribunal de Contas do Paraná, e legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E VIGÊNCIA CONTRATUAIS: 
O prazo de execução deste Termo será de 150 (cento e cinquenta) dias, com início em 00 de abril 
de 2013 e termo para 00 de setembro de 2013 contados a partir da data de aceite da ordem de 
serviço, podendo ser prorrogado em conformidade com o interesse do CISAMUSEP, nos termos 
determinados pelo Convite – Edital nº 01/2013 - CISAMUSEP, e possibilidade de prorrogação 
fixada pelo artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA - VALOR CONTRATUAL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
Pela prestação dos serviços, objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA à importância total de R$ 00.000,00 (_____________________________), sendo: 
   
- 20,00% (vinte por cento) do valor global contratual na entrega do estudo preliminar do projeto 
arquitetônico aprovado pela Equipe Técnica de Engenharia designada pelo CISAMUSEP;  
- 20,00% (vinte por cento) do valor global contratual na entrega do anteprojeto arquitetônico e 
anteprojetos complementares aprovados pela Equipe Técnica de Engenharia designada pelo 
CISAMUSEP; 
- 20,00% (vinte por cento) do valor global contratual na entrega do projeto de aprovação na 
Prefeitura Municipal de Maringá; 
- 30,00% (trinta por cento) do valor global contratual na entrega projeto arquitetônico executivo e 
complementares de engenharia, incluindo: projeto de paisagismo, projetos complementares de 
função, estrutural e de estrutura metálica, de instalações elétricas, telefônicas e cabeamento 
estruturado para lógica, projeto de sistema de segurança, projeto de proteção contra descargas 
atmosféricas – SPDA, projeto de instalações hidráulicas, água fria, esgotos sanitários e pluviais, 
aproveitamento de águas pluviais, projeto de prevenção de incêndio por hidrante e extintor, 
projeto de estação de tratamento de efluente, projeto de climatização e conforto térmico (parte da 
edificação). 
- 10,00% (dez por cento) do valor global contratual na entrega projeto arquitetônico executivo e 
projetos complementares de engenharia aprovados junto aos órgãos competentes no Município 
de Maringá. 
 
Subcláusula Primeira - O pagamento será efetuado através de Transferência ou Boleto 
Bancário, em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal original, devidamente 
conferida pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP. 
 
Subcláusula Segunda - A CONTRATADA deverá faturar a Nota Fiscal em nome do Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - podendo ser abreviado, da seguinte 
forma - Consórcio P. Int. de Saúde do Set. PR, inscrita no CNPJ: 04.956.153/0001-68, com sede 
na Avenida Cidade de Leiria, 416, Zona 01, Maringá/PR, CEP: 87013-280, bem como informar no 
corpo da respectiva Nota Fiscal, os dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta 
Corrente) em nome da pessoa jurídica para efetivação do pagamento. 
 
Subcláusula Terceira - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue, pela CONTRATADA, 
diretamente ao responsável pela fiscalização dos serviços, que somente liberará a referida Nota 
Fiscal para pagamento, quando cumpridas pela licitante vencedora todas as condições pactuadas. 
 
Subcláusula Quarta – No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, o 
prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de nova Nota 
Fiscal / Boleto Bancário correto (a). 
 
Subcláusula Quinta - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito a reajustamento de preços. 

 
Subcláusula Sexta - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela 
Diretoria Administrativa do CISAMUSEP. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
A despesa decorrente do presente Contrato será efetuada à conta do seguinte recurso financeiro:  
______________________________ – _______________________________, Fonte: ________. 
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CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE: 
O preço da prestação de serviços somente será reajustado a partir do cumprimento do prazo de 
12 (doze) meses, pela aplicação do índice IGPM/FGV, ressalvados os casos de manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, inciso II, “d”, desde que 
efetivamente comprovados. 
 
CLÁUSULA SETIMA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
Constituem direitos de o CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
 
CLÁUSULA OITAVA - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) proporcionar à CONTRATADA, através de seus técnicos, condições necessárias para executar 
regularmente o objeto Contratual, fornecendo-lhes os dados necessários para desenvolver a 
elaboração dos documentos exigidos por Lei; 
c) nomear um colaborador a ser denominado fiscal do contrato, para acompanhamento e 
fiscalização da execução do mesmo, consistente na verificação da conformidade da prestação dos 
serviços de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 
d) anotar e notificar quaisquer ocorrências ao preposto da CONTRATADA, devendo ainda 
comunicar à Autoridade Superior as irregularidades ou procedimentos inadequados, 
recomendando a adoção das providências que entender cabíveis e, se for o caso, a aplicação de 
penalidades, até mesmo a do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - Constituem obrigações da CONTRATADA:   
A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante o Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas neste contrato, devendo comunicar ao 
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 
presente. 
 
Subcláusula Primeira - A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e 
obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do 
CONTRATANTE, a não ser para os casos já definidos neste contrato.  
 
Subcláusula Segunda - Fica avençado entre as partes que a CONTRATADA se responsabiliza 
por todos os danos e prejuízos causados a terceiros, ficando o CONTRATANTE isento de 
qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais despesas.  
 
Subcláusula Terceira - A CONTRATADA se responsabiliza por todas as dívidas porventura 
advindas da presente prestação de serviços junto ao comércio ou indústria, ficando o 
CONTRATANTE isento de quaisquer responsabilidades perante as mesmas, devendo: 
 
a) - apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, os documentos que 
comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais e, 
b) - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do presente contrato, em que se verificarem vícios, incorreções na execução de 
procedimentos orçamentários, contábil e administrativo. 
                       
Subcláusula Quarta - A prestação de serviços, objeto do presente Contrato, não acarreta, como 
consequência, a existência de qualquer vinculo empregatício entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 No caso de não cumprimento ou correndo atraso injustificado na entrega do objeto deste 
Contrato, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,33% (zero 
vírgula trinta e três por cento) sobre o valor total da proposta, por dia de atraso. Os períodos 
inferiores a 24 (vinte e quatro) horas equivalerão a um dia de atraso. 
 
Subcláusula Única – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da lei nº 
8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% sobre o valor total do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO: 
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 
e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 
O presente Instrumento Contratual reger-se-á pelas disposições expressas na Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993 e, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÃO: 
O presente Instrumento Contratual poderá ser alterado, desde que atendidos aos limites do 
parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.663/93, através de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS: 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: 
Fica eleito da Comarca de Maringá-Paraná para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 
Contrato. 
 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em 02 
(duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas 
abaixo.                                                                                
 

Maringá (PR), em 00 de ___________ de 2013. 
 

 
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

Setentrião Paranaense - CISAMUSEP  

Ismael Ibraim Fouani 

 

CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 

 

Nome: 

 

 

Nome:                                             

Assinatura:                     Assinatura:                     

CPF/MF:                        CPF/MF: 
 


