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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 05/2012 – CISAMUSEP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2012 

 
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 043/2012 de 
13/06/2012, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 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 TÉCNICA E PREÇO, objetivando 
contratação de empresa para prestação de serviços técnicos para o planejamento, 
organização e execução de SELEÇÃO COMPETIVA PÚBLICA para provimento dos cargos 
efetivos vinculados ao Convênio COMSUS e cargos efetivos do CISAMUSEP, nas seguintes 
condições: 

 
1.1.1 – SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA para provimento dos cargos efetivos vinculados ao 

Convênio COMSUS: Assistente Social, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico 
Angiologista, Médico Cardiologista, Médico Endocrinologista, Médico Nefrologista, Médico 
Ortopedista, Médico Psiquiatra, Médico Radiologista, Médico Urologista, Nutricionista, 
Psicólogo, Técnico em Enfermagem, Terapeuta Ocupacional. 

 
1.1.2 – SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA para provimento dos cargos efetivos do 

CISAMUSEP: Auxiliar de serviços Gerais – Masculino, Técnico em Informática, Auxiliar de 
Saúde Bucal, Médico Neurologista Adulto, Médico Neurologista Infantil, Médico 
Ortopedista, Médico Pneumologista, Médico Psiquiatra, Médico Reumatologista, Técnico 
em Enfermagem; 

 
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, Envelope 02 
contendo a documentação técnica e envelope 03 contendo a Proposta de Preços dos 
interessados cadastrados, dar-se-á até às 13h45min do dia 27 de novembro de 2012, na Sala 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 e Envelope 02 
contendo a documentação técnica, dar-se-á no local referido no Item 1.2 às 14h00 do dia 27 de 
novembro de 2012, com possibilidade de proceder-se, nesta mesma data a abertura do envelope 
3, contendo a Proposta de Preço dos proponentes habilitados, pela apresentação de Declaração 
de Renúncia pelos Inabilitados, conforme modelo constante do Anexo V, oportunidade em que 
expressamente reconhecem a renúncia à interposição de qualquer recurso da fase de habilitação.  
 
2 - OBJETO 
 
2.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos objetivando o planejamento, 
organização e execução das SELEÇÕES COMPETITIVAS PÚBLICAS para provimento dos 
cargos relacionados no Anexo I e Anexo II. 
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3 – CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
3.1 - Execução de todos os atos de planejamento e organização das Seleções, elaboração de 
todos os editais decorrentes das Seleções Competitivas Públicas, em conformidade com a 
legislação em vigor; 
 
3.2 - Realização de inscrições pela Internet e a geração de boleto bancário; 
 
3.3 - Homologação das inscrições dos candidatos; 
 
3.4 – Providenciar locais para realização das provas objetivas e práticas com acessibilidade aos 
portadores de deficiência. O local de realização das provas deverá ser vistoriado pela Contratante, 
através da Comissão Organizadora e representante legal da empresa contratada, a fim de 
verificar a condição de limpeza das salas, banheiros, corredores, bem como acessibilidade; 
 
3.4.1 – Cada sala deverá conter candidatos inscritos somente em uma das Seleções Competitivas 
Públicas. 
 
3.5 – Providenciar sala para amamentação, e Comissão Organizadora da SCP; 
 
3.6 – Confecção de relatórios distintos de ensalamento dos candidatos de cada SCP para as 
provas escritas objetivas e práticas a ser disponibilizado em forma de edital no dia da realização 
das provas; 
 
3.7 – Impressão e personalização das folhas de presença contendo o nome e o número do RG 
dos candidatos, das portas e dos corredores, todos com identificação da Seleção Competitiva 
Pública a qual está inscrito; 
 
3.8 – Elaboração das provas escritas objetivas, contendo 25 questões com 5 alternativas em cada 
uma das questões, bem como a elaboração da prova prática; 
 
3.9 – Após a realização das provas e entrega do gabarito aos fiscais de sala, os cadernos serão 
disponibilizados aos candidatos.  
 
3.10 – As provas deverão obedecer a programas básicos e/ou bibliografias determinadas pela 
Proponente, devidamente elaboradas por quadro de pessoal técnico de nível superior, sendo que 
para os cargos com requisitos de 3º Grau, as provas deverão ser formuladas por profissionais 
com qualificação mínima de especialização. 
 
3.10.1 – A relação destes profissionais e a respectiva documentação, conforme Instrução 
Normativa nº 044/2010, Art. 5º, inciso IX, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, serão 
exigidas na assinatura do contrato, nos termos do Anexo IX.  
 
3.11 – Preparo das atas de realização das Seleções; 
 
3.12 – Aplicação das provas teóricas e práticas, com fiscalização do processo das Seleções 
Competitivas Públicas realizadas por 02 (dois) fiscais em cada sala; 01 (um) fiscal de corredor e 
01 (um) coordenador geral, os quais deverão estar identificados como representantes da empresa 
contratada;  
 
3.13 – A empresa contratada deve responsabilizar-se pela decisão quanto à desclassificação do 
candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas 
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saneadoras e estabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das 
provas; 
 
3.14 – Julgamento de todos os pedidos de recursos administrativo e/ou judicial, no prazo legal, em 
qualquer das etapas das Seleções Competitivas Públicas com retirada dos processos na 
Secretaria Executiva do CISAMUSEP no prazo de 01 (um) dia útil após o término do prazo para 
interposição de recursos. 
 
3.15 – Correção das provas e divulgação das notas finais, já realizando os desempates;  
 
3.16 – Entrega das listas dos candidatos aprovados, ausentes e reprovados; 
 
3.17 – Entrega dos resultados Oficiais Finais; 
 
3.18 – Acompanhamento até aprovação deste processo licitatório pelos órgãos fiscalizadores; 
 
3.19 – A empresa ainda se responsabiliza pela elaboração de arquivos eletrônicos, constando os 
dados pessoais dos candidatos inscritos, por Seleção e por cargo, devendo constar como 
requisitos: nome, data de nascimento, nº RG e CPF/MF, endereço, telefone fixo e celular, e-mail, 
que será utilizado pelo contratante para chamamento dos aprovados.  
 
3.20 – A divulgação das listas de candidatos, bem como todos os editais deverão ser publicados 
no site da proponente vencedora e encaminhada uma cópia do arquivo eletrônico à Contratante. 
 
3.21 – Entrega, ao Gestor do Contrato a ser nomeado pelo CISAMUSEP, de uma cópia (impressa 
e por meio de arquivo eletrônico) de cada uma das provas aplicadas; 
 
3.22 – Indicar responsável por todo processo de comunicação realizado entre o CISAMUSEP e a 
empresa vencedora. 
 
4 – CONTRAPARTIDA DO LICITANTE 
 
4.1 – O CISAMUSEP se compromete com a divulgação e publicação dos atos oficiais inerentes às 
Seleções Competitivas Públicas, através do Diário Oficial do CISAMUSEP.  
 
5 - RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 
5.1 - Os recursos financeiros para custear as despesas do objeto desta licitação provêm da 
seguinte dotação orçamentária: nº 01.001.10.302.0003.2006.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços 
Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte: 32401 – Convênio Estadual COMSUS e nº 
01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte: 
02001 – Recursos do Tesouro ( Descentralizados). 
 
6 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
6.1 – 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 2012.  
 
6.1.1 – Para emissão do CRC, referido no item anterior, os interessados deverão apresentar os 
documentos arrolados nos itens 10.1 a 10.10 em tempo hábil 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; 



 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

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

 

4 

 

 
6.1.2 – Os documentos necessários para emissão do CRC deverão ser apresentados em original 
ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou ainda, pela Comissão 
de Licitação do CISAMUSEP; 
6.1.3 – O CRC deverá ser assinado e carimbado por representante legal da empresa, 
devidamente identificado e retirado na Secretaria Executiva do CISAMUSEP, no prazo previsto no 
subitem 6.1.1. 
  
6.2 – 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. 
 
6.3 – 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;  
 
6.4 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a representação 
de mais de uma empresa pelo mesmo representante; 
 
6.5 – 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 executar o objeto em perfeitas condições; 
 
7 - AQUISIÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
 
7.1 - O presente edital, com seus anexos, encontram-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 no período das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, 
sendo que eventuais dúvidas deverão ser sanadas exclusivamente através do e-mail 
licitacao@cisamusep.org.br com antecedência de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas antes da 
abertura do certame. 

 
8 – TIPO DE LICITAÇÃO, REGIME E PREÇO MÁXIMO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1 – Tipo de Licitação: TÉCNICA E PREÇO, com maior percentual de descontos em percentual 
acima de 05% (cinco por cento) sobre a totalidade dos valores a receber a título de inscrição. 

 
8.2 – Regime de Contratação: Prestação de serviços técnicos objetivando o planejamento, 
organização e execução de Seleções Competitivas Públicas, objeto deste Edital. 
 
8.3 - O valor da presente licitação é de R$ 65.360,00 (sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta 
reais). 

  
8.4 - Prazo de entrega: O prazo de entrega do serviço será de até 90 (noventa) dias, a contar da 
data de assinatura do contrato, sujeita à prorrogação em razão de recurso administrativo. 

 
9 - APRESENTAÇÕES DAS PROPOSTAS 
 
9.1 - 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 
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dos envelopes, conforme modelo constante do Anexo III, que deverá ser entregue à Comissão de 
Licitação antes da abertura dos envelopes 01.  
 
9.2 - Os envelopes 01, 02 e 03, contendo respectivamente a documentação referente à 
habilitação, qualificação técnica e a proposta de preço deverão ser apresentados a Comissão de 
Licitação do CISAMUSEP até às 13h45min do dia 27 de novembro de 2012 em 01 (uma) via 
devidamente fechados, em envelopes distintos, opacos, colados com as seguintes especificações 
e endereçamento, constando a identificação abaixo: 

 
1- CONVITE Nº 05/2012 
ENVELOPE 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ________ 
 
2- CONVITE Nº 05/2012 
ENVELOPE 2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
PROPONENTE: ________ 
 
3- CONVITE Nº 05/2012 
ENVELOPE 3 - PROPOSTA DE PREÇO 
PROPONENTE: ________ 

 
9.3 - 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. 
 
9.4 – Nenhuma proposta ou documento será aceito após o horário declinado no item 1.2. 
 
9.5 – É obrigatório o preenchimento de todos os campos do Anexo VI deste edital. O não 
preenchimento de qualquer um dos campos acarretará na desclassificação da empresa. 
 
9.5.1 - Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham 
folhas timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da proponente. 
 
9.5.2 – A proponente que desejar utilizar a via postal deverá acondicionar os envelopes 01, 02 e 
03 em um único envelope, todos devidamente lacrados, e endereçá-lo à área de Compras e 
Licitações, com endereço na Avenida Cidade de Leiria, 416 – Zona 1 – CEP 87013-280 – Maringá 
- Pr, fazendo menção ao CONVITE Nº 05/2012.  
 
9.5.3 – O envelope enviado na forma do item 9.5.2 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. 
 
9.5.4 – Após a entrega dos envelopes, não será aceita a juntada ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificação de preço ou condições. 
 
9.6 – A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 
proponente: 
 
9.6.1 - Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve, do Presidente da 
Comissão de Licitação, todas as informações necessárias para a sua formulação; 
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9.6.2 - Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente com o objeto licitado; 
 
9.6.3 - Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 
execução dos serviços em todas as fases; 
9.6.4 - Os proponentes que se apresentarem como Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte, beneficiárias da LC 123/2006, deverão comprová-la (mediante entrega do Anexo IX - FORA 
DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), antes da abertura do certame, ocasião 
em que os demais proponentes deverão conhecer a existência de proponentes com aquelas 
vantagens. 
 
9.7 – Só poderá deliberar em nome do proponente, um dos seus dirigentes contratuais ou 
estatutário legalmente identificado, ou pessoa jurídica, credenciada por meio de Carta de 
Credenciamento ou documento equivalente, conforme modelo do Anexo III, acompanhada da 
cópia autenticada do documento de identificação. 
 
9.7.1 – A Carta de Credenciamento referida no item 9.7 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). 
9.7.2 – Em sendo sócio proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 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, bem como da cópia autenticada do documento de identificação. 

 
10 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 
 
10.1 - Contrato Social e ultima alteração se houver;  
 
10.2 - Cartão de CNPJ; 
 
10.3 - Certidão Negativa Municipal em validade, da sede da empresa; 
 
10.4 - Certidão Negativa da Receita Estadual em validade; 
 
10.5 - Certidão Negativa da Receita Federal em validade; 
 
10.6 - Certidão de FGTS em validade; 
 
10.7 - Certidão de INSS em validade; 
 
10.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
10.9 - Registro da Empresa no Conselho de Classe competente do domicílio ou sede do 
Proponente, e caso seja estabelecida em outro Estado, deverá ser apresentado o Registro no 
Conselho do Estado do Paraná; 
 
10.10 - Certidão de Regularidade do Responsável Técnico pela empresa junto ao Conselho de 
Classe competente (CRA); 
 
10.11 - Certificado de Registro Cadastral – CISAMUSEP - referente exercício de 2012. 
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11 - DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
11.1 - O Envelope 02, com a documentação referente à qualificação técnica, deverá conter 
certidões/atestados, nas quantidades previstas pelo item 14.1, que comprovem a realização de 
serviços similares ao objeto da presente licitação emitidas por outros órgãos públicos ou 
instituições privadas, informando: número do edital de Concurso Público e cargos em concurso. 
 
12 - PROPOSTA DE PREÇOS  
 
12.1 – A proposta de Preço – Envelope 03, deve ser assinada pelo proponente ou seu 
representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas 
nos campos em que envolvem percentual, valor total e prazos, além de ser elaborada conforme as 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos e conter:  
 
12.1.1 - especificação do objeto, observadas as características mínimas exigidas no item 2.1 do 
presente Edital;  
 
12.1.2 - MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO EM PERCENTUAL acima de 05% (cinco por 
cento) sobre a totalidade dos valores a receber a título de inscrição, devendo constar em caso de 
apresentação de proposta mínima a referência SEM DESCONTO; 
 
12.1.3 - prazo para entrega dos serviços, de acordo com o item 8.4, deste Edital; 
 
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; 
 
12.1.5 - prazo de garantia da prestação dos serviços. 
 
12.1.6 - A proposta de preço deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

 
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 nº 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 referido 
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 proponentes, 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; 
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13.1.7 - os envelopes 02 e 03, contendo a qualificação técnica e 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 10 
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 com os resultados da licitação sem direito a qualquer reclamação ou 
reivindicação. 

 
14 - ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

14.1.- Deverão constar na PROPOSTA TÉCNICA, os seguintes elementos: 

a) EXPERIÊNCIA DA LICITANTE EM UNIVERSO DE CANDIDATOS (EUC) – comprovação de 
experiência em elaboração de provas, organização e processamento de resultados em concurso 
público ou processo seletivo para cargo ou emprego público, indicando instituição, número de 
candidatos inscritos no referido concurso e ano de realização, inclusive, apresentando atestado 
emitido pelo contratante, que comprove as condições acima. 

b) A definição dos pontos da EXPERIÊNCIA DA LICITANTE EM UNIVERSO DE CANDIDATOS 
será apurada através do somatório das pontuações, respeitando-se o limite máximo, conforme 
segue: 

  
PONTUAÇÃO MÁXIMA:  45 (quarenta e cinco) pontos. 
Observação:              Máximo de 20 (vinte) atestados. 
 
 

RESUMO DESCRITIVO PONTUAÇÃO 

Processos de Seleção de 
Pessoal - Concurso Público e/ou 
Teste Seletivo para cargo ou 
emprego público. 

Até 1.000 candidatos 1,25 pontos 
De 1.001 a 5.000 candidatos  2,50 pontos 
De 5.001 a 10.000 candidatos  5,00 pontos  
De 10.001 a 15.000 candidatos 10,0 pontos  
De 15.001 a 20.000 candidatos 15,0 pontos 
De 20.001 a 25.000 candidatos 20,0 pontos 
Acima de 25.000 candidatos 25,0 pontos 

 
 
c) POSSUIR PÁGINA PRÓPRIA JUNTO A INTERNET (PPI): declaração assinada pelo 
representante legal da empresa informando o endereço eletrônico, sendo que o referido endereço 
será acessado pela Comissão de Licitação para atestar seu pleno funcionamento.  
  
 
PONTUAÇÃO MÁXIMA: 5 pontos 
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DESCRIÇÃO  PONTUAÇÃO 
Página própria junto a Internet  SIM..................................................... 5,00 pontos 
Página própria junto a Internet NÃO................................................... 0,00 pontos 

  
 
14.2 - DA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS.  
 
14.2.1- A pontuação referente à avaliação das propostas de preços será obtida através do MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO, SENDO QUE O 
PERCENTUAL MÍNIMO DEVERÁ SER DE 05%, da seguinte forma:  
 
14.2.1.1 - as propostas de preços serão, primeiramente, classificadas por ordem decrescente, ou 
seja, do maior desconto para os sucessivamente menores; 
 
14.2.1.2 - o maior percentual de desconto apresentado terá pontuação correspondente a 50,0 
(cinquenta) pontos; 
 
14.2.1.3 - as demais propostas apresentadas terão uma valoração corresponde à diminuição de 
05 (cinco) pontos em relação à imediatamente superior; 
 
14.2.1.4 - Caso haja duas ou mais propostas iguais à pontuação será a mesma para as referidas 
propostas. 
 
14.3 – Será desclassificada a proposta de preço que: 
14.3.1 - ultrapassar o valor máximo fixado para a presente licitação; 
14.3.2 - cotar percentuais e valores manifestamente inexequíveis; 
14.3.3 - não atender às exigências deste Edital. 
 
15 - DA AVALIAÇÃO FINAL  
 
15.1 – A avaliação final, válida para efeitos de classificação dos Proponentes, será obtida através 
da média ponderada da pontuação obtida nas duas avaliações (técnica e preço), sendo que a 
Técnica terá peso 7 e o Preço peso 3, considerando-se vencedor o que obtiver a maior 
pontuação.  
 
15.2 – Em caso de empate na avaliação final, a Comissão de Licitação considerará vencedor o 
proponente que obtiver maior número de pontos na avaliação técnica.  
 
15.3 – Caso persista o empate, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual 
todos os proponentes serão convocados. 
 
15.4 - 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 até 120 (CENTO E VINTE) dias, a contar da data 
de assinatura do contrato, sujeita à prorrogação em razão de recurso administrativo, com vigência 
até 04/04/2013, a partir da assinatura do contrato pela Autoridade Superior do Consórcio.  
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16.2 - Adjudicado o objeto da licitação, o CISAMUSEP convocará o adjudicatário para assinar o 
termo de contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, 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 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
 
17.1 - 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; 

 
17.2 - 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 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 

 
18 – CRITÉRIOS DE REAJUSTE 
 
18.1 – Os preços não sofrerão reajustes. 
 
18.2 – Ficam ressalvados os casos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, nos termos do art. 65, inciso II, “d”, desde que efetivamente comprovados. 

 
19 – PAGAMENTO 
 
19.1 - O pagamento será efetuado, mediante a apresentação da nota fiscal, conforme cronograma 
abaixo: 
 
19.1.1 - 50% (cinquenta por cento) em 07/01/2013 após a Homologação das inscrições; 
19.1.2 - 30% (trinta por cento) em 21/01/2013 após o Resultado da Prova Objetiva de todos os 
cargos; 
19.1.3 - 20% (vinte por cento) em 18/02/2013 após a Homologação do Certame. 
 
19.2 - O Pagamento pelos serviços objeto do presente certame será até o limite orçado de R$ 
65.360,00 (sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais). 
 
19.3 - Para execução do pagamento referentes aos itens 1 e 2 do Anexo VI, a proponente 
vencedora deverá fazer constar nas Notas Fiscais correspondentes, emitidas sem rasura, em data 
legível, os seguintes dados: 
 

Nota Fiscal referente ao Item 1 Nota Fiscal referente ao Item 2 

• Descrição do objeto; 
• Valor; 
• Nome do Consórcio Público 

• Descrição do objeto; 
• Valor; 
• Nome do Consórcio Público 
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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; 

• Número e modalidade da Licitação; 
• Número do empenho; 
• Dados bancários (Banco, Agência e 

Número da Conta Corrente) em nome 
da pessoa jurídica para efetivação do 
pagamento; 

• Nome do Convênio: Convênio 
COMSUS; 

• Número do Convênio: Convênio nº 
100/2012. 

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; 

• Número e modalidade da Licitação; 
• Número do empenho; 
• Dados bancários (Banco, Agência e 

Número da Conta Corrente) em nome 
da pessoa jurídica para efetivação do 
pagamento.  

 

 
19.4 - As Notas Fiscais correspondentes deverão ser entregues, pela proponente vencedora, 
diretamente ao responsável pela fiscalização dos serviços, que somente liberará as referidas 
Notas Fiscais para pagamento, quando cumpridas pela proponente vencedora todas as condições 
pactuadas. 
  
19.5 - 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. 

 
19.6 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Diretoria Administrativa 
do CISAMUSEP. 

 
19.7 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato.  
 
20 – DO CONTRATO 
 
20.1 - A minuta do Contrato está contida no Anexo XI deste Instrumento. 
 
20.2 - 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. 
 
20.3 – O contrato terá vigência até 04 de abril de 2013. 
             
21 – SUBCONTRATAÇÃO 
 
21.1 - A contratada, para a execução do contrato, não poderá subcontratar o objeto da presente 
licitação. 
 
22 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
22.1 – 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.  
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23 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1 - 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. 
 
23.2 - 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. 
 
23.3 - O CISAMUSEP reserva-se no direito de anular e/ou revogar a presente licitação, por 
ilegalidade ou conveniência administrativa. 
 
23.4 - 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. 

 
24 – ADJUDICAÇÃO 
 
24.1 - O Presidente do CISAMUSEP adjudicará o objeto desta licitação ao Concorrente, cuja 
proposta tenha sido considerada como substancialmente adequada aos termos do edital e que 
tenha sido avaliada como a de melhor técnica e preço, desde que, tal Concorrente tenha sido 
considerado habilitado segundo os termos e cláusulas deste Edital. 

  
24.2 – Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 
 
Anexo I – Relação de Cargos, Vagas, Carga Horária, Salários, Requisitos e Atribuições – 
SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA - COMSUS; 
Anexo II – Relação de Cargos, Vagas, Carga Horária, Salários, Requisitos e Atribuições – 
SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA – CISAMUSEP; 
Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo IV – Declaração de Idoneidade; 
Anexo V – Declaração de Renúncia; 
Anexo VI – Carta Proposta Comercial; 
Anexo VII – Modelo de declaração do cumprimento do art. 7º da CF; 
Anexo VIII – Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios; 
Anexo IX – Declaração Micro Empresa e ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo X – Declaração de Quadro de Pessoal qualificado e; 
Anexo XI – Minuta de Contrato. 
 

 
 
 

Maringá, 22 de novembro de 2012. 
 
 

 
 

 
Laís Cristine Pilger 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 
 

RELAÇÃO DE CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIOS E REQUISITOS – COMSUS 
 
 

Cargo 
Quantidade 

de Vagas 

Carga 

Horária 

Valor 

Salarial 
Requisitos Atribuições 

Assistente Social 01 30 horas R$ 2.633,82 

Escolaridade: Ensino superior completo em Serviço 
Social 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Serviço Social – CRESS, quando da posse. 

Desenvolver trabalhos e 
assessoria sobre a 
matéria do Serviço 
Social; planejar, 
coordenar e avaliar 
planos, programas e 
projetos sociais na área 
da saúde; prestar 
serviços sociais 
orientando indivíduos, 
famílias, comunidade e 
instituições sobre direitos 
e deveres. 
 

Enfermeiro 01 40 horas R$ 2.633,82 
Escolaridade: Ensino superior completo em Enfermagem 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Enfermagem – COREN, quando da posse. 

Coordenar e executar as 
ações desenvolvidas na 
área de enfermagem; 
participar no 
planejamento estratégico 
da área de enfermagem, 
na execução e 
supervisão das ações de 
saúde; efetuar 
pesquisas; assistir ao 
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indivíduo, família e 
comunidade e executar 
as atividades de 
enfermagem. 

Fisioterapeuta 01 30 horas R$ 2.633,82 
Escolaridade: Ensino superior completo em Fisioterapia 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional 
Fisioterapia – CREFITO, quando da posse. 

Avaliar situações que 
requeiram a intervenção 
fisioterapêutica e aplicar 
métodos e técnicas 
profissionais específicas, 
visando à promoção da 
saúde, prevenção de 
agravos, a reabilitação e 
a integração do usuário 
em seu meio social. 

Fonoaudiólogo 01 30 horas R$ 2.633,82 

Escolaridade: Ensino superior completo em 
Fonoaudiologia 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Fonoaudiologia – CREFONO, quando da posse. 

Analisar, orientar e 
acompanhar o 
desenvolvimento de 
novas técnicas e 
metodologias visando 
melhor atendimento ao 
paciente. 

Médico Angiologista 01 20 horas R$ 4.214,12 

Escolaridade: Ensino superior completo em Medicina 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Medicina e Título de Especialista e/ou Curso de 
Especialização em Angiologia e qualificação na área de 
atuação de Doppler Vascular, quando da posse. 

Prestar e orientar o 
tratamento médico, 
coordenar atividades 
médicas institucionais 
diagnosticando situações 
de saúde, executando 
atividades médicas, 
desenvolvendo e 
executando programas 
de saúde em sua área 
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de atuação. 

Médico 

Cardiologista 
01 20 horas R$ 4.214,12 

Escolaridade: Ensino superior completo em Medicina 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Medicina e Título de Especialista e/ou Curso de 
Especialização em Cardiologia e qualificação na área de 
atuação de Ecocardiografia, quando da posse. 

Prestar e orientar o 
tratamento médico, 
coordenar atividades 
médicas institucionais 
diagnosticando situações 
de saúde, executando 
atividades médicas, 
desenvolvendo e 
executando programas 
de saúde em sua área 
de atuação. 

Médico 

Endocrinologista 
01 20 horas R$ 4.214,12 

Escolaridade: Ensino superior completo em Medicina 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Medicina e Título de Especialista e/ou Curso de 
Especialização em Endocrinologia, quando da posse. 

Prestar e orientar o 
tratamento médico, 
coordenar atividades 
médicas institucionais 
diagnosticando situações 
de saúde, executando 
atividades médicas, 
desenvolvendo e 
executando programas 
de saúde em sua área 
de atuação. 

Médico Nefrologista 01 20 horas R$ 4.214,12 

Escolaridade: Ensino superior completo em Medicina 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Medicina e Título de Especialista e/ou Curso de 
Especialização em Nefrologia, quando da posse. 

Prestar e orientar o 
tratamento médico, 
coordenar atividades 
médicas institucionais 
diagnosticando situações 
de saúde, executando 
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atividades médicas, 
desenvolvendo e 
executando programas 
de saúde em sua área 
de atuação. 

Médico Ortopedista 01 20 horas R$ 4.214,12 

Escolaridade: Ensino superior completo em Medicina 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Medicina e Título de Especialista e/ou Curso de 
Especialização em Ortopedia, quando da posse 

Prestar e orientar o 
tratamento médico, 
coordenar atividades 
médicas institucionais 
diagnosticando situações 
de saúde, executando 
atividades médicas, 
desenvolvendo e 
executando programas 
de saúde em sua área 
de atuação. 

Médico Psiquiatra 01 20 horas R$ 4.214,12 

Escolaridade: Ensino superior completo em Medicina 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Medicina e Título de Especialista e/ou Curso de 
Especialização em Psiquiatria, quando da posse 

Prestar e orientar o 
tratamento médico, 
coordenar atividades 
médicas institucionais 
diagnosticando situações 
de saúde, executando 
atividades médicas, 
desenvolvendo e 
executando programas 
de saúde em sua área 
de atuação. 
 

Médico Radiologista 01 20 horas R$ 4.214,12 
Escolaridade: Ensino superior completo em Medicina 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 

Prestar e orientar o 
tratamento médico, 
coordenar atividades 
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Medicina e Título de Especialista e/ou Curso de 
Especialização em Radiologia, quando da posse 

médicas institucionais 
diagnosticando situações 
de saúde, executando 
atividades médicas, 
desenvolvendo e 
executando programas 
de saúde em sua área 
de atuação. 
 

Médico Urologista 01 20 horas R$ 4.214,12 

Escolaridade: Ensino superior completo em Medicina 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Medicina e Título de Especialista e/ou Curso de 
Especialização em Urologia, quando da posse 

Prestar e orientar o 
tratamento médico, 
coordenar atividades 
médicas institucionais 
diagnosticando situações 
de saúde, executando 
atividades médicas, 
desenvolvendo e 
executando programas 
de saúde em sua área 
de atuação. 
 

Nutricionista 01 40 horas R$ 2.633,82 
Escolaridade: Ensino superior completo em Nutrição 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Nutrição – CRN, quando da posse 

Prestar assistência 
nutricional a indivíduos e 
coletividades; planejar, 
organizar, administrar e 
avaliar unidades de 
alimentação e nutrição; 
efetuar controle 
higiênico-sanitário; 
participar de programas 
de educação nutricional. 
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Psicólogo 01 30 horas R$ 2.633,82 
Escolaridade: Ensino superior completo em Psicologia 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Psicologia – CRP, quando da posse 

Elaborar diagnósticos, 
promover a saúde 
mental, garantir as 
condições de trabalho 
necessárias ao bem 
estar individual e social, 
valorizar os direitos do 
cidadão psicológico. 

Técnico em 

Enfermagem 
01 40 horas R$ 987,68 

Escolaridade: Ensino médio completo - Curso Técnico 
em Enfermagem 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Enfermagem – COREN, quando da posse  

Exercer atividades de 
saúde, sob supervisão 
de enfermeiro, que 
envolvam serviços de 
enfermagem e 
participação junto a 
equipes de saúde em 
seu nível de 
competência em grau 
auxiliar, em atividades 
de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 
 

Terapeuta 

Ocupacional 
01 30 horas R$ 2.633,82 

Escolaridade: Ensino superior completo em Terapia 
Ocupacional 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO, quando 
da posse 

Executar atividades de 
terapia visando adequar 
e reintegrar o indivíduo 
no meio social. 
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ANEXO II 
 

RELAÇÃO DE CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIOS E REQUISITOS – CISAMUSEP 
 
 

• Área Administrativa 

 

Cargo 
Quantidade de 

Vagas 

Carga 

Horária 

Valor 

Salarial 
Requisitos 

Auxiliar de Serviços Gerais - 
Masculino 

02 40 horas R$ 684,20 Escolaridade: Ensino Fundamental Concluído 
Experiência: Não Exigida 

Técnico em Informática 01 40 horas R$ 1.152,29 
Ensino médio concluído e curso específico de Técnico em 
Informática na área de Manutenção de Computadores,  
Redes e Linux. 
Experiência: Não Exigida 

 

 

• Área Clínica 

 

Cargo 
Quantidade de 

Vagas 

Carga 

Horária 

Valor 

Salarial 
Requisitos 

Auxiliar de Saúde Bucal 02 40 horas R$ 743,40 Escolaridade: Ensino médio concluído, curso específico e 
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registro no CRO  
Experiência: Não Exigida 

Médico Neurologista adulto 01 10 horas R$ 2.107,06 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina 
Experiência: Não Exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Medicina e Título de Especialista e/ou Curso de 
Especialização em Neurologia 

Médico Neurologista infantil 02 10 horas R$ 2.107,06 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina 
Experiência: Não Exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Medicina e Título de Especialista e/ou Curso de 
Especialização em Neurologia 

Médico Ortopedista 01 10 horas R$ 2.107,06 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina 
Experiência: Não Exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Medicina e Título de Especialista e/ou Curso de 
Especialização em Ortopedia 

Médico Pneumologista 02 10 horas R$ 2.107,06 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina 
Experiência: Não Exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Medicina e Título de Especialista e/ou Curso de 
Especialização em Pneumologia 

Médico Psiquiatra 01 10 horas R$ 2.107,06 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina 
Experiência: Não Exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Medicina e Título de Especialista e/ou Curso de 
Especialização em Psiquiatria 

Médico Reumatologista 01 10 horas R$ 2.107,06 
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina 
Experiência: Não Exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Medicina e Título de Especialista e/ou Curso de 



 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

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

 

21 

 

Especialização em Reumatologia 

Técnico em Enfermagem 
01 

Cadastro de reserva 
40 horas R$ 987,68 

Escolaridade: Ensino médio completo - Curso Técnico em 
Enfermagem 
Experiência: Não exigida 
Outros Requisitos: Registro no Conselho Regional de 
Enfermagem – COREN, quando da posse  

 
 
 

• Incidem sobre os valores dos cargos, percentual de 20% a título de Assiduidade, e Vale Refeição no valor de R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais), de acordo com o ACT 2012/2013. 

 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2012. 
 
 

 
 

 
Laís Cristine Pilger 

Presidente da Comissão de Licitação 
 
 
 
 
 
Obs: O valor orçado da referida Licitação tem por base a soma da cobrança das eventuais inscrições efetivadas por candidatos 
interessados, sendo o valor estimado de cada inscrição o percentual de 5% a 10% sobre o vencimento básico de cada cargo.  
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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 05/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2012 

 
Em papel timbrado da empresa. 

 
ANEXO III 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA ACOMPANHAR A ABERTURA DE 

PROPOSTAS 
 
Proponente:................................................................... 
 
Local e Data............................................................... 
 
À Comissão de Licitação do CISAMUSEP: 
                                                          
ASSUNTO: Edital Convite 05/2012 – Proposta para Contratação de empresa para 

prestação de serviços técnicos objetivando o planejamento, organização e execução de 

SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA para provimento dos seguintes cargos: 

................................................................................................................................................

............................ 

 
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 2012. 
 

 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

 Carimbo da Empresa 
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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 05/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2012 

 
Em papel timbrado da empresa. 

 
ANEXO IV 

 
 

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 05/2012, 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 a presente. 
 
 
 
 
 
_______________, em ____ de _______________ de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

 Carimbo da Empresa 
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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 05/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2012 

 
(em papel timbrado da empresa) 

 
 

ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 
 
 

   A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade 

Convite Nº 05/2012, 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 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

 Carimbo da Empresa 
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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 05/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2012 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
ANEXO VI  

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CISAMUSEP: 
 
 
Razão Social: 

Nome Fantasia (se houver): 

CNPJ. Nº: 

Endereço: 

Telefone: Fax: e-mail:  
 Banco: Agência nº   

Conta Corrente nº 
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Descrição 

 
Valor do desconto sobre a 
totalidade dos valores recebidos 
dos candidatos à título de 
inscrição  

 

 
 

ITEM 1 
 

a) Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos objetivando o planejamento, 
organização e execução de SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA para provimento dos seguintes 
cargos efetivos vinculados ao Convênio COMSUS: Assistente Social, Enfermeiro, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico Angiologista, Médico Cardiologista, Médico Endocrinologista, Médico 
Nefrologista, Médico Ortopedista, Médico Psiquiatra, Médico Radiologista, Médico Urologista, 
Nutricionista, Psicólogo, Técnico em Enfermagem, Terapeuta Ocupacional. 

b) Elaboração de todos os editais decorrentes da Seleção Competitiva Pública; 
c) Realização de inscrições pela Internet e seu recebimento; 
d) Homologação das inscrições dos candidatos; 
e) Confecção de relatório de ensalamento dos candidatos para as provas escritas objetivas e 

práticas; 
f) Impressão e personalização das folhas de presença contendo o nome e número do RG do 

candidato, afixada nas portas e corredores, para identificação da Seleção Competitiva Pública; 
g) Elaboração das provas escritas objetivas, contendo 25 questões com 5 alternativas em cada uma 

das questões; 
h) As provas deverão obedecer a programas básicos e/ou bibliografias determinadas pela 

proponente, devidamente elaboradas por quadro de pessoal técnico de nível superior, cuja 
qualificação deverá ser apresentada pela empresa conforme Instrução Normativa nº 44/2010, Art. 
5º, inciso IX, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 

i) Preparo das listas de presença contendo nome e o número do RG do candidato para aplicação 

 
 
 
 
 
 
________________% 
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das provas, após verificação e confirmação da identidade do candidato; 
j) Preparo das atas de realização da Seleção Competitiva Pública; 
k) Aplicação das provas teóricas e práticas, com fiscalização do processo da Seleção Competitiva 

Pública realizada por 02 (dois) fiscais em cada sala; 01 (um) fiscal de corredor e 01 (um) 
coordenador geral; 

l) A empresa contratada deve responsabilizar-se pela decisão quanto a desclassificação do 
candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas 
saneadoras e estabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das 
provas; 

m) Julgamento de todos os pedidos de recursos administrativo e/ou judicial, no prazo legal, em 
qualquer das etapas da Seleção Competitiva Pública com retirada dos processos na Secretaria 
Executiva do CISAMUSEP no prazo de 01 (um) dia útil após o término do prazo para interposição 
de recurso. 

n) Correção das provas e divulgação das notas finais, já realizando os desempates; 
o) Entrega da lista dos candidatos aprovados, ausentes e reprovados; 
p) Entrega do resultado Oficial Final; 
q) Acompanhamento até aprovação deste processo licitatório pelos órgãos fiscalizadores; 
r) A empresa ainda se responsabiliza pela elaboração de arquivo eletrônico, constando os dados 

pessoais dos candidatos inscritos, por cargo, devendo constar como requisitos: nome, data de 
nascimento, nº RG e CPF/MF, endereço, telefone fixo e celular, e-mail, que será utilizado pelo 
contratante para chamamento dos aprovados; 

s) Entrega, ao Gestor do Contrato a ser nomeado pelo CISAMUSEP, de uma cópia (impressa e por 
meio de arquivo eletrônico) de cada uma das provas aplicadas. 

 
 
Valor do desconto (por extenso): 
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ITEM 2 
 

a) Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos objetivando o planejamento, 
organização e execução de SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA para provimento dos cargos 
efetivos do CISAMUSEP: Auxiliar de serviços Gerais – Masculino, Técnico em Informática, Auxiliar 
de Saúde Bucal, Médico Neurologista Adulto, Médico Neurologista Infantil, Médico Ortopedista, 
Médico Pneumologista, Médico Psiquiatra, Médico Reumatologista, Técnico em Enfermagem. 

b) Elaboração de todos os editais decorrentes da Seleção Competitiva Pública; 
c) Realização de inscrições pela Internet e seu recebimento; 
d) Homologação das inscrições dos candidatos; 
e) Confecção de relatório de ensalamento dos candidatos para as provas escritas objetivas e 

práticas; 
f) Impressão e personalização das folhas de presença contendo o nome e número do RG do 

candidato, afixada nas portas e corredores, para identificação da Seleção Competitiva Pública; 
g) Elaboração das provas escritas objetivas, contendo 25 questões com 5 alternativas em cada uma 

das questões; 
h) As provas deverão obedecer a programas básicos e/ou bibliografias determinadas pela 

proponente, devidamente elaboradas por quadro de pessoal técnico de nível superior, cuja 
qualificação deverá ser apresentada pela empresa conforme Instrução Normativa nº 44/2010, Art. 
5º, inciso IX, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 

i) Preparo das listas de presença contendo nome e o número do RG do candidato para aplicação 
das provas, após verificação e confirmação da identidade do candidato; 

j) Preparo das atas de realização da Seleção Competitiva Pública; 
k) Aplicação das provas teóricas e práticas, com fiscalização do processo da Seleção Competitiva 

Pública realizada por 02 (dois) fiscais em cada sala; 01 (um) fiscal de corredor e 01 (um) 
coordenador geral; 

l) A empresa contratada deve responsabilizar-se pela decisão quanto a desclassificação do 
candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas 
saneadoras e estabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das 

________________% 
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provas; 
m) Julgamento de todos os pedidos de recursos administrativo e/ou judicial, no prazo legal, em 

qualquer das etapas da Seleção Competitiva Pública com retirada dos processos na Secretaria 
Executiva do CISAMUSEP no prazo de 01 (um) dia útil após o término do prazo para interposição 
de recurso. 

n) Correção das provas e divulgação das notas finais, já realizando os desempates; 
o) Entrega da lista dos candidatos aprovados, ausentes e reprovados; 
p) Entrega do resultado Oficial Final; 
q) Acompanhamento até aprovação deste processo licitatório pelos órgãos fiscalizadores; 
r) A empresa ainda se responsabiliza pela elaboração de arquivo eletrônico, constando os dados 

pessoais dos candidatos inscritos, por cargo, devendo constar como requisitos: nome, data de 
nascimento, nº RG e CPF/MF, endereço, telefone fixo e celular, e-mail, que será utilizado pelo 
contratante para chamamento dos aprovados; 

s) Entrega, ao Gestor do Contrato a ser nomeado pelo CISAMUSEP, de uma cópia (impressa e por 
meio de arquivo eletrônico) de cada uma das provas aplicadas. 

 
 
 
Valor do desconto (por extenso): 

 
 
 
Prazo de validade da proposta:  
Representante Legal:  Nome: 
 CPF: 
 RG: 
 Cargo: 
Declaro que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. 
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E em consonância aos referidos documentos, declaramos: 
1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas do contrato administrativo. 
2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do envelope proposta, é de 60 (sessenta) dias. 
3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou vantagens para a execução dos serviços; 
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e 
exigências constantes no edital. 
 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

 Carimbo da Empresa
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EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 05/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2012 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
 

ANEXO VII 
 

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 2012. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
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 05/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2012 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
 

ANEXO VIII 
 
 
 
 
 
  O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade 

de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade CONVITE Nº 05/2012, 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 2012. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
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 05/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2012 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
 

ANEXO IX 
 
 
 O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de 

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade CONVITE Nº 05/2012, 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 2012 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
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). 

 
 



 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

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

 

 34

ANEXO X  
 
 

EDITAL MODALIDADE CONVITE Nº 05/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2012 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
 
 

A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ 

no___________________________, neste ato representada 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 mínima de especialização, bem como que 

a documentação comprobatória referente a qualificação deverá ser apresentada na data de 

assinatura do contrato, como condição indispensável para a celebração do mesmo, sob pena de 

desclassificação da empresa do processo licitatório. 

 
 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2012 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
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 05/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2012 

 
 

ANEXO XI 
 

 
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. Silvio Magalhães Barros II, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, portador da CI/RG nº 000.000 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e 
domiciliado na cidade de Maringá – PR, 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 de Prestação de Serviços Técnicos objetivando o 
planejamento, organização e execução de SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA para provimento, 
individualizado, dos cargos efetivos vinculados ao Programa Estadual de Apoio aos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde do Paraná - COMSUS e dos cargos efetivos do Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, nos termos da Lei nº 
8.666/93, suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições do Edital de 
CONVITE Nº 05/2012, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de 00/00/2012 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 da CONTRATADA para prestação de serviços 
técnicos objetivando o planejamento, organização e execução de SELEÇÃO COMPETITIVA 
PÚBLICA para provimento, individualizado, através de procedimentos autônomos, dos cargos 
efetivos vinculados ao Programa Estadual de Apoio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde do 
Paraná - COMSUS e dos cargos efetivos do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, conforme item 1.1 do Edital e proposta integrante do 
CONVITE nº 05/2012.  
 
SUBCLAÚSULA 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 
05/2012, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DO OBJETO: 
O objeto deverá ser executado por pessoal técnico da CONTRATADA, nos termos fixados por sua 
proposta comercial, de forma que o planejamento, organização e execução, dos Editais 
individualizados de Seleção Competitiva Pública para provimento dos cargos relacionados no 
anexo I e II do Edital, possam ser auferidos como certos e verdadeiros, dentro da melhor técnica 
existente, bem como dentro dos critérios e condições exigidas pelo Tribunal de Contas do Paraná, 
sendo que as provas dos cargos de nível superior deverão ser elaboradas por pessoal qualificado 
a nível mínimo de especialização, cuja relação de documentos comprobatórios deverá constar do 
presente, na forma do Anexo I. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para execução do objeto a CONTRATADA se responsabiliza por: 

• Disponibilizar softwares de inscrição via internet distintos para cada uma das Seleções 
Competitivas Públicas;  

• Elaboração dos programas de provas, sujeitos a alterações por parte do CISAMUSEP, 
caso este entenda necessário;  

• Impressão dos Programas de Prova para cada candidato inscrito;  
• Recepção das fichas de inscrição via internet;  
• Análise de todas as fichas de inscrição;  
• Elaboração do Edital de inscrições homologadas e não homologadas;  
• Providenciar local para a realização das provas objetivas e práticas, bem como 

supervisionar, com antecedência, a limpeza das salas, banheiros e corredores;  
• Elaboração do Edital de ensalamento (convocação para prova objetiva) a ser 

disponibilizado na internet;  
• Elaboração, impressão e empacotamento das provas objetivas para os cargos das SCP;  
• Elaboração de resposta (gabarito);  
• Coordenação e aplicação das provas objetivas e práticas garantindo a presença mínima de 

02 (dois) fiscais em cada sala; 01 (um) fiscal de corredor e 01 (um) coordenador geral, 
devidamente identificados como representantes legais da empresa Contratada; 

• Permitir que o candidato leve consigo o caderno de provas após a entrega do gabarito aos 
fiscais de sala;   

• Elaboração do edital de divulgação do gabarito, no primeiro dia útil após a aplicação das 
provas; 

• Correção das provas objetivas e práticas; 
• Analisar e responder a possíveis recursos de candidatos referentes às provas objetivas e 

práticas; 
• Elaboração de Edital da Classificação final para todos os cargos;  
• Elaborar Editais de retificação, caso seja necessário. 

 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Fica, ainda, sob responsabilidade da CONTRATADA os custos por 
todo material e pessoal utilizado na execução do processo, estando a mesma sujeita à aplicação 
das sanções previstas neste Contrato e na legislação pertinente, caso não preencha as condições 
indispensáveis ao seu recebimento.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E VIGÊNCIA CONTRATUAIS: 
O prazo de execução deste Termo será de até 120 (cento e vinte) dias, com início em 00 de 
dezembro de 2012 e termo para 04 de abril de 2013, podendo ser prorrogado em conformidade 
com o interesse do CISAMUSEP, nos termos determinados pelo Convite – Edital nº 05/2012 e, 
vigência até a data de 31/12/2012, com 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 
REFERENTE AOS ITENS 1 E 2: 
 
Pela prestação dos serviços referentes aos Itens 1 e 2, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA o valor de R$ 00.000,00 (.................... mil reais), que corresponde ao percentual 
de 00,00% (.......................... por cento) sobre o valor total da licitação, apresentados na proposta 
da CONTRATADA, tendo por base o montante orçado de R$ 65.360,00 (sessenta e cinco mil, 
trezentos e sessenta reais).  
 
SUBCLAÚSULA PRIMEIRA - O pagamento será efetuado através de Transferência ou Boleto 
Bancário, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal, devidamente 
conferida pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços do CISAMUSEP. 
 
SUBCLAÚSULA SEGUNDA - O pagamento total do serviço contratado será efetuado da seguinte 
forma: 
 
a) - 50% (cinquenta por cento) em 07/01/2013 após a Homologação das inscrições;  
b) - 30% (trinta por cento) em 21/01/2013 após o Resultado da Prova Objetiva de todos os cargos; 
c) - 20% (vinte por cento) em 18/02/2013 após a Homologação do Certame. 
 
SUBCLAÚSULA TERCEIRA - As Notas Fiscais correspondente deverão ser entregue, pela 
CONTRATADA, diretamente ao responsável pela fiscalização dos serviços, que somente liberará 
a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas pela empresa vencedora todas as 
condições pactuadas. 
 
SUBCLÁUSULA QUARTA – Para execução do pagamento referente ao item 1 do Anexo VI do 
Edital, a proponente vencedora deverá fazer constar nas Notas Fiscais correspondentes, emitidas 
sem rasura, em data legível, os seguintes dados: 
 

Nota Fiscal referente ao Item 1 

• 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; 
• Número e modalidade da Licitação; 
• Número do empenho; 
• Dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da pessoa 

jurídica para efetivação do pagamento; 
• Nome do Convênio: Convênio COMSUS; 
• Número do Convênio: Convênio nº 100/2012. 

 
 

Nota Fiscal referente ao Item 2 

• 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; 
• Número e modalidade da Licitação; 
• Número do empenho; 
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• Dados bancários (Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da pessoa 
jurídica para efetivação do pagamento.  

 
 
SUBCLÁUSULA QUINTA – 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). 
 
SUBCLAÚSULA SEXTA - 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. 
 
SUBCLAÚSULA SÉTIMA - 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 
nº 01.001.10.302.0003.2006.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte: 
32401 – Convênio Estadual COMSUS e nº 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.00.00 - Outros 
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte: 02001 – Recursos do Tesouro ( Descentralizados). 
 
CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE: 
Os valores estipulados na Cláusula Quarta deste Contrato não serão reajustados. 

 
CLÁUSULA SETIMA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
Constituem direitos do 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. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O CONTRATANTE se responsabiliza pela ampla divulgação da 
realização da referida Seleção Competitiva Pública, bem como disponibilizar à CONTRATADA 
suficiente espaço físico na página eletrônica oficial do CISAMUSEP, existente na rede mundial de 
computadores, para que o candidato possa efetivar sua inscrição, para fins de controle e 
administração dessa modalidade de inscrições, que em caso de informatização serão 
processadas no próprio sistema de informática apresentado pela CONTRATADA e disponibilizado 
ao CISAMUSEP.     
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a ceder ou transferir 
a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, em razão da complexidade e 
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segurança do processo, obrigando-se a informar ao CONTRATANTE o acervo técnico de cada 
prestador de serviço, para os seguintes serviços,  
 
I – sistemas de informática; 
II – elaboração do programa e questões; 
III – recursos humanos para prestação de serviços de digitação, impressão, fiscalização, 
transporte e segurança.    
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O CONTRATANTE ainda se responsabiliza pela publicação de 
todos os editais da Seleção Competitiva Pública, bem como em disponibilizar locais para 
realização de provas objetivas. 
 
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 disponibilizar e implantar 
sistema de informática na página eletrônica existente na rede mundial de computadores do 
CONTRATANTE, no período de 24 (vinte e quatro) horas anteriores à abertura das inscrições, de 
forma que o candidato possa efetivar inscrição eletrônica na Seleção Competitiva Pública, sem 
qualquer ônus, exceto o valor da inscrição que será pago na rede bancária. 
 
SUBCLÁUSULA QUARTA - Os serviços relativos à elaboração de provas e correção serão 
executados pela CONTRATADA, mantendo-se o nível compatível ou superior de cultura e 
conhecimento de cada área, reservando-se o CONTRATANTE no direito de previamente ter 
acesso aos acervos técnicos dos elaboradores das provas, os quais deverão ser apresentados 
com respectiva titulação, independentemente de serem pessoas físicas ou jurídicas, quando da 
entrega dos programas relativos ao concurso. 
 
SUBCLÁUSULA QUINTA - A CONTRATADA permitirá à Comissão Especial, formalmente 
constituída pelo CONTRATANTE, acesso a todos os documentos e procedimentos elaborados e 
executados, tendo como objetivo o concurso, bem como exercer fiscalização de todos os atos 
praticados, direta ou indiretamente pela CONTRATADA, seus diretores, prepostos, funcionários 
ou prestadores de serviços, na condução do referido certame. 
 
SUBCLÁUSULA SEXTA - 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, 
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b) - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do presente contrato, em que se verificar vícios, incorreções na execução de 
procedimentos orçamentários, contábil e administrativo. 
                   
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A prestação de serviços, objeto do presente Contrato, não acarreta, 
como conseqüência, a existência de qualquer vinculo empregatício entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA. 
       
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES CONJUNTAS: 
 
Os encargos relativos à tarifa bancária incidente sobre as autenticações das inscrições dos 
candidatos, no valor unitário de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), para pagamento em 
Casas Lotéricas e R$ 2,00 (dois reais), para quitação em agências bancárias, serão rateados 
entre as partes, sendo que a CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter na última parcela 
de pagamento de seus créditos o respectivo montante. 
 
SUBCLAUSULA PRIMEIRA - O boleto bancário deverá ser gerado pelo candidato no ato do 
preenchimento de sua inscrição, ficando a cargo da CONTRATADA a disponibilização de link em 
site próprio para a geração dos mesmos. 
  

SUBCLAUSULA SEGUNDA - A CONTRATANTE responsabiliza-se pela abertura de conta 
bancária específica, bem como pelo fornecimento à CONTRATADA do código da referida conta a 
qual deverá estar vinculado o recebimento dos boletos. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PROVAS:  
A CONTRATADA terá direito e responsabilidade quanto ao sigilo e a propriedade das questões 
das provas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO; 
 
- __/__/____ – Entrega do programa de prova  
- __/__/____ a __/__/____ – Período das inscrições; 
- __/__/____ – Homologação das inscrições;  
- __/__/____ – Divulgação do ensalamento dos candidatos; 
- __/__/____ – Aplicação da Prova Objetiva para todos os cargos; 
- __/__/____ – entrega do acervo dos elaboradores das provas objetivas ao CISAMUSEP; 
- __/__/____ – Divulgação do gabarito da Prova Objetiva para todos os cargos; 
- __/__/____ – Aplicação da Prova Prática para o cargo de Técnico em Informática; 
- __/__/____ – Resultado da Prova Objetiva de todos os cargos; 
- __/__/____ – Homologação final da Seleção Competitiva Pública. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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; 
 
SUBCLAÚSULA 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – 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 QUINTA – 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 SEXTA - 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 SÉTIMA – CASOS OMISSOS: 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – 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), ___ de _______________ de ______. 

 
 

 
Silvio Magalhães Barros II 

____________________________ 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense - CISAMUSEP 

 

CONTRATANTE CONTRATADA 
 
 
 

 

Testemunhas:  
 
Assinatura: 

 
Assinatura: 

 
Nome: 

 
Nome: 

 
CPF/MF:  

 
CPF/MF:  

 


