
 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Avenida Cidade de Leiria, nº 416 – Zona 01 – CEP 87.013-280 Maringá/PR 
Fone: (44) 3224-1422 – e-mail: compras@cisamusep.org.br  

 

1 

 

EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 – CISAMUSEP 
 

1 – PREÂMBULO 
 
1.1 – O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, com 
sede na Avenida Cidade de Leiria nº 416 em Maringá/PR, Setor Administrativo, através da Comissão de 
Licitação, designada pela Resolução nº 006/2015 de 13/01/2015, com a devida autorização expedida 
pelo Presidente Sr. Carlos Roberto Pupin, torna pública a realização de Licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2015, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de empresa 
especializada objetivando a execução da obra do Centro de Especialidades do Paraná/CISAMUSEP, 
com área de 4.058,14 m2, situado na Rua Adolpho Contessotto com a Rua Pioneiro Antônio Paulo da 
Silva, data 64-D/1-F/1, Zona 28 no município de Maringá, conforme Convênio CV. nº 067/2013 e 
Termo Aditivo nº 002/2015 ao Convênio CV. nº 067/2013 firmado com a Secretaria de Estado da 
Saúde e especificações técnicas constantes do Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares, 
Planilhas, Memorial Descritivo e demais anexos que integram este Edital, observadas as normas 
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, a ser executada sob o regime de 
empreitada por preço global e em conformidade com a Lei Estadual nº 15.608/2007 e suas 
alterações, Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), demais 
legislações aplicáveis e pelas condições fixadas neste Edital e seus anexos.   
 
1.2 – O recebimento e protocolo dos Envelopes 01, contendo a Proposta de Preços e Envelope 02 
contendo a documentação de Habilitação dos interessados, dar-se-á até às 08h30min do dia 30 de 
setembro de 2015, na Sala de Licitações do CISAMUSEP, localizada na Avenida Cidade de Leiria nº 
416, 1º Andar, Zona 1, Maringá – PR.  
 
1.3 – A abertura dos Envelopes de Propostas de Preços se dará em 30 de setembro de 2015 às 9h, 
podendo haver a suspensão da sessão para análise da documentação, se houver necessidade. 
 
1.4 – Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília/DF. 
 
2 – OBJETO 
 
2.1 – Contratação de empresa especializada objetivando a execução da construção do Centro de 
Especialidades do Paraná/CISAMUSEP, com área de 4.058,14 m2, situado na Rua Adolpho Contessotto 
com a Rua Pioneiro Antônio Paulo da Silva, data 64-D/1-F/1, Zona 28 no município de Maringá, 
conforme Convênio CV. 067/2013 e Termo Aditivo nº 002/2015 ao Convênio CV. 067/2013 firmado 
com a Secretaria de Estado da Saúde e especificações técnicas constantes do Projeto Arquitetônico 
executivo, detalhamento e Projetos Complementares, Planilhas, Memorial Descritivo e demais anexos 
que integram este Edital, observadas as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT, a ser executado sob o regime de empreitada por preço global. 
 
2.2 – Elementos Técnicos: 
 
A relação de elementos técnicos instrutores faz parte integrante do Edital e contém: Projeto 
Arquitetônico executivo, detalhamento e Projetos Complementares, Memorial Descritivo e Planilha 
Orçamentária, disponíveis no site do CISAMUSEP - www.cisamusep.org.br no link Licitações – 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2015. 
 
3 – SUPORTE LEGAL  
 
3.1 – Esta licitação será regida pelo presente Edital, todos seus anexos e documentos nele 
mencionados, Modelos, Elementos Gráficos e Especificações, pela Lei Estadual nº 15.608, de 16 de 
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agosto de 2007, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei 
Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), pela Lei Federal nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 4.889, de 31 de maio de 2005, pela Resolução do 
CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002. 
 
4 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
4.1 – O Edital pode ser impugnado, motivadamente, devendo-se obedecer as seguintes datas limite, 
conforme o art. 72 incisos I e II da Lei Estadual nº 15.608/2007, e procedimento: 
4.1.1 – Impugnação por qualquer cidadão até o 5º dia útil antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes referentes à respectiva licitação.  
4.1.2 – Impugnação por qualquer empresa interessada em participar da presente licitação até o 2º dia 
útil antes da data fixada para a abertura dos envelopes referentes à respectiva licitação, apontando as 
falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
4.1.3 – A impugnação deve ser protocolada na Recepção da Secretaria Executiva do CISAMUSEP 
endereçada ao Presidente da Comissão de Licitação do CISAMUSEP no endereço indicado no subitem 
7.1, no horário das 08h às 11h30min e das 14h às 16h30min. 
4.1.4 – A impugnação deve ser lavrada por escrito e dirigida ao Presidente da Comissão de Licitação, 
devendo conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e nº do certame, a razão 
social da empresa, número do CNPJ, telefone, e-mail e fac-símile para contato. 
4.1.5 – Não serão conhecidas as impugnações encaminhadas por fac-símile, e-mail ou qualquer outro 
meio que não o previsto no item 4.1.3. 
4.1.6 – A impugnação feita tempestivamente será julgada em até 3 (três) dias úteis, a contar da data do 
seu recebimento, sendo a respectiva decisão publicada no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP e 
disponibilizada no site do CISAMUSEP, no link Licitações, adotando-se, se necessário as providências 
fixadas nos §§ 3º e 4º, do art. 72 da Lei Estadual nº 15.608/2007. 
 
5 – EXECUÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 
5.1 – As condições para prestação de serviços de execução da obra para abrigar o Centro de 
Especialidades do Paraná/CISAMUSEP, com área de 4.058,14 m2 estão contidas no Termo de 
Referência – Anexo I. 
 
5.2 – O recurso financeiro para custear a despesa do objeto desta licitação provém do Convênio CV. 
067/2013 e Termo Aditivo nº 002/2015 ao Convênio CV. 067/2013 firmado com a Secretaria de 
Estado da Saúde; Dotação Orçamentária 01.001.10.451.0003.1001.4.4.90.51.00.00 – Obras e 
Instalações. 
 
6 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
6.1 – Poderão participar da presente licitação quaisquer interessados que comprove possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no Edital para execução de seu objeto, nos termos do Art. 
37, § 1º da Lei Estadual nº 15.608/2007.  
 
6.2 – 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.  
 
6.3 – Não poderão participar da licitação as interessadas que estiverem sob cumprimento das sanções 
previstas no art. 87, III e IV da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 150, incisos III e IV, da Lei Estadual nº 
15.608/2007: 
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a) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;  

b) Empresa que se encontre suspensa temporariamente de licitar e contratar com a 
Administração Pública;  

c) Empresa em processo de falência ou recuperação judicial;  
d)   Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 

consultivo, deliberativo, administrativo, ou sócios, sejam membros da Administração do CISAMUSEP; 
e)   O autor do projeto, básico ou executivo, ou pessoa jurídica de que o mesmo participe de 

alguma forma; 
 
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 
fornecer o objeto em perfeitas condições. 
 
7 – AQUISIÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
 
7.1 – O presente edital, com seus anexos, encontra-se à disposição para verificação por parte dos 
interessados no Setor de Compras e Licitações do CISAMUSEP, na Avenida Cidade de Leiria, nº 416, 
1º andar, Zona 1, em Maringá – PR, e no site www.cisamusep.org.br sendo que as consultas referentes 
a dúvidas de caráter técnico ou de interpretação deste Edital deverão ser formuladas por escrito e 
enviadas para o endereço eletrônico compras@cisamusep.org.br com antecedência de no mínimo 3 
(três) dias úteis, 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. 
 
7.2 – Os esclarecimentos serão comunicados formalmente a todas as Licitantes que informarem 
endereço eletrônico no Protocolo de Retirada do Edital (Modelo Anexo XVIII) e disponibilizadas no site 
www.cisamusep.org.br no link Licitações – CONCORRÊNCIA Nº 02/2015. 
 
7.3 – Os estudos e dados complementares existentes nos Arquivos Técnicos do CISAMUSEP estarão à 
disposição para consulta, devendo os interessados manter contato com o Setor de Compras e 
Licitações do CISAMUSEP. 
 
7.4 – Não sendo formuladas consultas até o prazo indicado no subitem 7.1 deste Edital, pressupõe-se 
que os documentos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação da 
Proposta de Preços e Habilitação, não cabendo às Licitantes, portanto, direito a qualquer 
questionamento posterior. 
 
8 – TIPO DE LICITAÇÃO, REGIME E PREÇO MÁXIMO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1 – Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA: Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
8.2 – O valor máximo da presente licitação será de R$ 13.039.148,26 (treze milhões, trinta e nove mil, 
cento e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), sendo 70,82% (setenta vírgula oitenta e dois por 
cento), referente a materiais e 29,18% (vinte e nove vírgula dezoito por cento), referente à mão de obra, 
assegurados no Termo de Convênio CV. nº 067/2013, Termo Aditivo nº 002/2015 ao Convênio CV. 
067/2013 e Extrato do Termo Aditivo nº 002/2015 ao Termo de Convênio CV. nº 067/2013  com a 
Secretaria de Estado da Saúde (Anexos XIX e XXI).  
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8.3 – PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, e a 
vigência do contrato será de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, ambos contados a partir da data 
de aceite da Ordem de Serviço. 
 
8.4 – REGIME DE EXECUÇÃO: Regime de empreitada por preço global. 
8.4.1 – 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 8.666/1993; 
 
8.5 – Todo o processo de comunicação entre as partes, o acompanhamento e fiscalização da execução 
do objeto deste certame, consistente na verificação da conformidade da prestação dos serviços de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto, será realizado pelo Diretor Administrativo do 
CISAMUSEP, a seguir denominado Gestor do Contrato em conjunto com os integrantes da Comissão 
Especial de Acompanhamento e Fiscalização da Execução da obra do Centro de Especialidade do 
Paraná/CISAMUSEP.  
 
8.6 – O acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente certame ainda serão 
realizados pelos profissionais designados pela Secretaria de Estado da Saúde - PARANÁ 
EDIFICAÇÕES. 
 
8.7 – Nos termos da Cláusula Segunda, item III do Termo de Convênio CV. nº 067/2013 (Anexo XIX), 
caberá ao PARANÁ EDIFICAÇÕES, por intermédio de seu representante; 

a) Fiscalizar a execução do objeto do presente Edital, conforme disciplinado nas Condições 
Gerais de Contratos; 

b) Emitir RVO – Relatório de Vistoria de Obras e Serviços, demonstrando o percentual de 
execução da obra; 

c) Emitir Termo de Compatibilidade Físico-financeira ou Termo de Recebimento provisório de 
Obra ou Recebimento definitivo da Obra. 
 
9 – CREDENCIAMENTO 
 
9.1 – No início da sessão pública da Concorrência, o representante legal da licitante deverá apresentar-
se para credenciamento junto ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, munido dos 
documentos que demonstrem que detém poderes para as práticas de atos inerentes ao certame 
licitatório. 
 
9.2 – Para o credenciamento deverão ser apresentados, fora dos Envelopes 01 e 02, os seguintes 
documentos: 
 a)  ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor com todas as suas alterações ou 
última alteração contratual consolidada, devidamente registrada, acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores; Em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou instrumento de 
registro comercial (certidão simplificada), registrado no órgão competente, devidamente atualizado, ou 
seja, com data de emissão não superior a 90 dias; 
 b) Carta de Credenciamento, conforme o modelo constante do Anexo II, ou procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, da qual constem poderes necessários à 
prática dos atos inerentes à licitação, como interpor recursos e desistir de sua interposição, acordar, 
transigir, desistir, receber avisos e intimações, assinar declarações; 
 c) cópia do documento oficial de identificação do representante legal que contenha fotografia. 
 d) declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, Modelo Anexo VII. 
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9.3 – Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente. A Comissão poderá fazer diligência 
para verificar se a firma é do signatário. 
9.3.1 – Os licitantes que, por ocasião do credenciamento, apresentarem a documentação relativa à 
habilitação jurídica, ficam dispensados de reapresentá-la no momento de aferição da habilitação. 
9.3.2 – A Carta de Credenciamento deve ser emitida em papel timbrado da empresa, assinada por 
quem tem poderes para constituí-lo, por meio de instrumento particular com firma reconhecida, na forma 
estabelecida no subitem 9.2, alínea b ou ainda, por instrumento público.  
9.3.3 – Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
9.4 – O proponente ou seu representante deverá apresentar ao Presidente da Comissão de Licitação, 
anteriormente a abertura da sessão, Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, 
conforme constante no Modelo Anexo VII, que deverá ser entregue em mãos ao Presidente da 
Comissão de Licitação juntamente com os documentos para o credenciamento. (FORA DOS 
ENVELOPES 01 E 02) 
9.4.1 – No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo constante do Anexo VII. 
9.4.2 – A não apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios, Modelo 
Anexo VII, exigida no item 9.4 resultará na desclassificação da empresa. 
 
9.5 – Caso a proponente queira usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE, previstos na Lei Complementar nº 123/06 (alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014), deve apresentar, no momento do credenciamento, a documentação comprobatória dessa 
condição, através dos seguintes documentos: 
 a) certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, somente, com os 
benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014) e suas 
alterações, emitida em até no máximo 60 (sessenta) dias da data prevista para a abertura da Licitação 
ou documento equivalente.  
 b) declaração da empresa, emitida por seu representante legal, de que a licitante se 
enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, constituída na forma da Lei 
Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), não se incluindo nas 
situações de que trata o artigo 3º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014), conforme constante do Modelo Anexo VIII do presente Edital. 
 
9.5.1 – A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em qualquer das 
vedações do artigo 3°, § 4°, da Lei Complementar n° 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014), não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não 
deverá apresentar a respectiva declaração. 
9.5.2 – A declaração falsa relativa ao enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte sujeitará a licitante, nos termos do art. 152, da Lei Estadual nº 15.608/07, à sanção de 
multa, bem como também à caracterização do crime previsto no art. 299 do Código Penal, sem prejuízo 
das demais cominações legais. 
9.5.3 – Empresas que não se enquadram na definição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
ou ainda, que não desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei 
Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), estão dispensadas de 
apresentar os documentos descritos no item 9.5. A não comprovação da condição de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte implica na participação no pleito sem os benefícios da Lei Complementar nº 
123/06 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014). 
 
9.6 – Na hipótese de a licitante não enviar representante para a abertura do certame, deverá incluir a 
Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios, documentação comprobatória da condição de 
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Microempresa e Empresa de Pequeno Porte no Envelope 01 – Proposta de Preço, sob pena de não 
conhecimento da sua proposta. 
 
10 – DA PARTICIPAÇÃO 
 
10.1 – As empresas deverão apresentar Garantia de Manutenção da Proposta de Preços no valor de R$ 
130.391,48 (cento e trinta mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos) nas formas 
previstas em lei (1% DO PREÇO MÁXIMO FIXADO NO EDITAL), com validade mínima de 180 (cento e 
oitenta) dias, a partir da protocolização dos envelopes.  
10.1.1 – Para a apresentação da Garantia de Manutenção da Proposta de Preços caberá à Licitante 
optar por uma das seguintes modalidades:  
I – Em dinheiro;  
II – Seguro Garantia;  
III – Fiança Bancária; 
IV – Título da Dívida Pública, na forma do disposto no subitem 10.1.1.4 deste Edital. 

 
Qualquer que seja a modalidade de garantia de manutenção da proposta escolhida, o seu 

comprovante deverá fazer parte do Envelope 01 (Proposta de Preços). 
10.1.1.1 – A Garantia prestada em dinheiro será depositada na Caixa Econômica Federal, Agência 
1756, Operação: 006 Conta Corrente nº 100-0 até 3 (três) dias úteis anterior a data da abertura do 
certame sendo que o depósito deverá ser identificado em nome da licitante. 
 
10.1.1.2 – A Garantia prestada na modalidade de seguro garantia deverá vir acompanhada, 
obrigatoriamente, do seguinte documento:  

a) Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP - Superintendência de Seguros 
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apólice.  

 
10.1.1.3 – A garantia prestada em carta fiança emitida por cooperativa de crédito deverá vir 
acompanhada da autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.  
 
10.1.1.4 – A Garantia prestada em títulos da dívida pública deverá vir acompanhada, obrigatoriamente, 
das seguintes comprovações:  

a) Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil através de registro 
no balanço patrimonial da Licitante.  

b) Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, demonstrando 
a correção atualizada monetariamente, do título, valor este que não poderá ser inferior ao valor contido 
no item 10.1 deste Edital.  

b.1) Serão aceitos pela Comissão apenas e tão somente, títulos com vencimento 
passíveis de resgate incontestável sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de 
validade da proposta de preços.  

b.2) Presumem-se autênticos os títulos oferecidos pela Licitante. O CISAMUSEP se 
reserva o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando indícios de fraude, o 
CISAMUSEP apresentará notícia-crime às autoridades policiais e oferecerá representação ao Ministério 
Público.  
 
10.1.2 – A devolução da Garantia de Manutenção da Proposta de Preços da Licitante vencedora dar-se-
á mediante requerimento, no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura da Ordem de Serviço pela 
Contratada. 
 
10.1.3 – A não apresentação, dentro do envelope nº 01, da garantia prevista no item 10.1 resultará na 
desclassificação da empresa. 
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11 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 01 E 02 
 
11.1 – A licitante deverá entregar e PROTOCOLAR junto ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde 
do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, na Sala de Licitações do CISAMUSEP, localizada na 
Avenida Cidade de Leiria nº 416, 1º Andar, os envelopes 01 e 02, contendo as propostas de preços e 
documentos de habilitação, no dia, horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, em envelopes 
distintos, devidamente fechados com as seguintes especificações e endereçamento: 
 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015  
AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE –
CISAMUSEP 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇO 
PROPONENTE: ___________________ 
CNPJ: ___________________________ 
 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015  
AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE –
CISAMUSEP 
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: ___________________ 
CNPJ: ___________________________ 
 
11.1.2 – Para garantir a integridade da documentação e da proposta, devem conter folhas timbradas 
com o nome, logotipo ou logomarca e CNPJ da licitante. As folhas deverão ser numeradas e rubricadas 
pelo representante legal da licitante. 
11.1.3 – 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 ao setor de Compras e Licitação, com 
endereço na Avenida Cidade de Leiria, 416 – Zona 1 – CEP 87013-280 – Maringá - PR, fazendo 
menção a CONCORRÊNCIA Nº 02/2015. 
11.1.4 – Na hipótese de a licitante não enviar representante para a abertura do certame, deverá incluir a 
documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e a 
Declaração dando ciência que cumpre plenamente os requisitos da Habilitação (Anexo VII) no Envelope 
1 – Proposta de Preço, nos termos do item 9.6.  
11.1.5 – A não apresentação da Declaração (Anexo VII) exigida no item 9.4 resultará na 
desclassificação 
da empresa. 
11.1.6 – Os envelopes contendo a documentação das empresas não vencedoras estarão disponíveis 
para retirada pelos seus representantes, 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço à 
Adjudicatária. 
11.1.7 – Os envelopes que não forem retirados após 30 (trinta) dias da data estabelecida acima, serão 
inutilizados. 
11.1.8 – Após a entrega dos envelopes, não será aceita a juntada ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificação de preço ou condições. 
 
11.2 – Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, 
deverá formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme Modelo Anexo II, a qual deverá ser 
entregue ao Presidente da Comissão de Licitação, nos termos do item 9.2 deste Edital.  
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11.3 – 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. 
 
11.4 – Nenhuma proposta ou documento será aceito após o horário declinado no item 1.2. 
 
11.5 – Todos os avisos pertinentes a presente licitação serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do 
CISAMUSEP, no quadro de editais do CISAMUSEP e na INTERNET no site www.cisamusep.org.br, link 
licitações. 
 
 
11.6 – DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAÇÃO  

Os documentos que instruem esta licitação são os seguintes:  
1 – Edital;  
2 – Anexos; 
3 – Elementos Técnicos Instrutores/Projetos. 

 

11.7 – SIGLAS 
 

Para esta licitação serão usadas as seguintes siglas:  
 

ART   Anotação de Responsabilidade Técnica; 
CAT   Certidão de Acervo Técnico; 
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 
CAU/PR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná; 
CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; 
CISAMUSEP Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 

Paranaense 
CND   Certidão Negativa de Débito; 
CONFEA   Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; 
CRC Conselho Regional de Contabilidade; 
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 
CREA - PR   Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná; 
CRF   Certificado de Regularidade do FGTS; 
DRT  Delegacia Regional do Trabalho; 
FGV  Fundação Getúlio Vargas; 
FGTS  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
GFIP    Guia de FGTS e Informações à Previdência;  
GRC Guia de Recolhimento de Caução; 
GRPS  Guia de Recolhimento da Previdência Social; 
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social; 
IRB Instituto de Resseguros do Brasil; 
ISS   Imposto sobre Serviços; 
OS Ordem de Serviço; 
REFIS Programa de Recuperação Fiscal; 
RRT     Registro de Responsabilidade Técnica; 
SUSEP Superintendência de Seguros Privados; 

     
11.8 – DEFINIÇÕES 
 

Para esta licitação serão usadas as seguintes definições:  
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Licitante:  Empresa que se propõe a executar, por determinado 
preço e em conformidade com os termos e condições 
deste Edital, o objeto licitado.  

 

Contratante:       Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
  Setentrião Paranaense – CISAMUSEP 

 

Contratada:  Empresa à qual será adjudicado o objeto licitado.  
 

Responsável Técnico pelos serviços:  Profissional indicado no subitem 13.1.4.5 e no 
Modelo Anexo XI do presente Edital.  

 

Co-Responsáveis Técnicos:  Demais profissionais integrantes da equipe mínima 
exigida, participantes do desenvolvimento dos 
serviços relacionados no subitem 13.1.4.1 do 
presente Edital e no Modelo Anexo IX do presente 
Edital. 

12 – PROPOSTA DE PREÇOS  
 
12.1 – No envelope 01 deverá conter: 
 

a) GRC da Garantia de Manutenção da Proposta de Preços conforme estabelecidos no item 10.1 
e seguintes.   
 
b) Proposta de preços, conforme Modelo Anexo V; 
 
c) Planilha orçamentária devidamente preenchida; 

 
d) Cronograma Físico-Financeiro, conforme exigências contidas no item 12.11. 
 

12.1.1 – A Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro deverão ser entregues impressos e 
acompanhados de meio digital (CD / DVD ou Pen drive). 
 
12.2 – Carta Proposta de Preços conforme Modelo Anexo V, com as seguintes informações:  

a) Proposta Preço Global;  
b) Prazo de validade da proposta não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da 

data de abertura da licitação;  
c) Assinatura do representante legal, com firma reconhecida (conforme subitem 9.3.2), 

identificando nome e número do documento de identidade; 
d) Nome da Empresa Licitante. 

 
12.3 – A proposta deverá ser impressa, conforme modelo fornecido Anexo V, em papel timbrado da 
proponente, datada, com telefone, endereço eletrônico, carimbo ou número da CNPJ/MF e demais 
dados exigidos; 
12.3.1 – Conter a razão social da proponente, nome e assinatura do titular, ou do representante legal 
credenciado, bem como a indicação do responsável técnico e número do registro no órgão de classe. 
12.3.2 – Indicar a obra objeto da presente licitação; 
12.3.3 – Conter referência a CONCORRÊNCIA Nº 02/2015; 
12.3.4 – Não conter emendas, rasuras ou entrelinhas; 
12.3.5 – O preço da proposta deverá ser apresentado em algarismo e por extenso. Caso haja 
divergência entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecerá este último. 
 
12.4 – A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente: 
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12.4.1 – Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve, do Presidente da Comissão 
de Licitação, todas as informações necessárias para a sua formulação; 
12.4.2 – Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 
execução da obra em todas as fases. 
12.4.3 – Conhecimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas por este edital e seus anexos, 
bem como dos projetos, encargos gerais, especificações, quantitativos, e condições para execução dos 
serviços, sujeitando-se ao gerenciamento e fiscalização conforme itens 8.5, 8.6 e 8.7 e seus subitens 
deste Edital. 
12.4.4 – Conhecimento de que conhece as condições locais para a execução do objeto e entrega da 
obra. 
12.4.5 – No preço proposto para o objeto deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas 
necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do 
respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e as 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus anexos e os fatores a seguir:  
12.4.5.1 – Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das 
obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, deslocamento, encargos trabalhistas e sociais, 
tributos, transporte, fretes, alimentação, hospedagem, equipamentos e outras despesas necessárias à 
perfeita execução do objeto deste Edital e do respectivo termo contratual;  
12.4.6 – Especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente instrumento 
convocatório; 
 
12.5 – Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma e/ou 
multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o valor unitário e o total do 
item, quando prevalecerá sempre o primeiro.  
 
12.6 – O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, não 
aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou 
criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto, na 
forma da lei.  
 
12.7 – Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da 
parte da empresa ou de funcionário. 
 
12.8 – É obrigatório o preenchimento de todos os campos do Modelo Anexo V deste edital. O não 
preenchimento de qualquer um dos campos acarretará na desclassificação da empresa no 
procedimento licitatório. 
 
12.9 – 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. 
 
12.10 – Serão também desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;  
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais proponentes;  
c) que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento e que não sejam passíveis de saneamento na própria sessão;  
d) com valor superior ao preço máximo, unitário e total, fixado no presente Edital;  
e) com preços manifestamente inexequíveis, na forma do § 1º, do art. 89 da Lei Estadual nº 

15.608/2007;  
f) que para sua viabilização indiquem condições genéricas de cobertura de outras propostas, ou 

de subsídios condicionados que não estejam autorizados em lei, ou se refiram a repasse de descontos 
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ou de isenção de tributos ou ainda aquelas em desacordo com o Edital, ou qualquer norma jurídica 
aplicável à contratação.  
 
12.11 – Cronograma Físico-Financeiro, observado o valor proposto e contemplando o prazo de 
execução previsto no Edital (o cronograma deverá ser assinado pelo Responsável Técnico da licitante, 
com menção do seu título profissional e número da Carteira Profissional), e deverá considerar o preço 
global da proposta, com etapas definindo o avanço físico mensal e correspondente valor financeiro.  
12.11.1 – O Cronograma Físico-Financeiro deverá prever parcelas a cada 30 (trinta) dias obtidas pela 
incidência linear sobre os preços unitários oferecidos pela licitante. 
12.11.2 – O Cronograma Físico-Financeiro deverá apresentar na última parcela valor não inferior a 11% 
(onze por cento) do valor global proposto. 
12.11.3 – O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame deverá 
ser aprovado pelo CISAMUSEP antes da assinatura do contrato.  
12.11.4 – A não apresentação de qualquer documento exigido no item 12 e seus subitens bem como a 
indicação do prazo de execução superior ao exigido no Edital será motivo de desclassificação da 
proposta da empresa licitante, porém, inconformidades meramente formais do mesmo deverão ser 
saneadas no momento da assinatura do contrato. 
12.12 – O cronograma apresentado como parte integrante do Projeto Básico, disponibilizado neste 
Edital deverá servir como referência para os licitantes elaborarem suas propostas. O futuro contratado 
deverá apresentar seu cronograma físico-financeiro detalhado como condição para a emissão da 
Ordem de Serviço.  
12.12.1 – O cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO, servirá como base também para os pagamentos, acompanhamento da evolução dos 
serviços e eventual indicativo de atraso, passível de sanções.  
 
12.13 – Juntamente com a documentação referente à proposta de preços, o licitante poderá encaminhar 
declaração de renúncia ao prazo recursal referente ao julgamento desta fase, conforme Modelo Anexo 
IV, ou firmá-la durante a sessão após a análise das propostas desde que o credenciado entenda 
conveniente e tenha poderes para tanto, a fim de propiciar celeridade ao presente certame. 
 
13 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO  
 
13.1 – O Envelope nº 02, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal, qualificação 
econômica e financeira, qualificação técnica e demais documentos deverá conter os seguintes: 
 
13.1.1 – Para fins de habilitação jurídica: 
 a) ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor com todas as suas alterações ou 
última alteração contratual consolidada, devidamente registrada, acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores; Em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou instrumento de 
registro comercial (certidão simplificada), registrado no órgão competente, devidamente atualizado, ou 
seja, com data de emissão não superior a 90 dias;  
 b) Cópia autenticada da cédula de identidade dos sócios. 
 
13.1.2 – Para fins de comprovação de regularidade fiscal: 

a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ); 
b) 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; 
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c) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, 
abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas, conforme Portaria do Ministério da 
Fazenda Nº 358 de 5 de setembro de 2014). 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
de Regularidade Fiscal, expedido pela Secretaria de Estado da Fazenda, domicílio ou sede 
do proponente, ou outra equivalente, na forma de Lei (CND – TRIBUTOS ESTADUAIS); 
e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos 
Municipais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva 
com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município da sede da licitante na 
forma da lei; 
f) Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (CRF – FGTS); 
g) Prova de Regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 

13.1.3 – Para fins de comprovação de qualificação econômica e financeira: 
 
13.1.3.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há 
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando-se como base a variação 
ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP - DI, publicada pela 
Fundação Getúlio Vargas - FGV ou outro indicador que o venha substituir. 
 
Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 

- Publicados em Diário Oficial; ou 
- Publicados em Jornal; ou 
- Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou 

domicilio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e 
Encerramento. 

 
13.1.3.1.1 – O Balanço Patrimonial da Sociedade Anônima ou por Ações deverá ser o publicado em 
Diário Oficial, sendo que as de capital aberto deverão, ainda, vir acompanhadas de Parecer de 
Auditor(es) Independente(s). O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no 
“Livro Diário” contendo identificação completa da empresa, de seu titular, e de seu responsável técnico 
contábil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos deverão 
estar registrados na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos. 

 
13.1.3.1.2 – Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis já exigíveis, por ser recém-constituída, apresentação de cópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, 
inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante. 
 
13.1.3.1.3 – A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (ILG), Liquidez 
Corrente (ILC) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade Financeira Operacional, 
resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:  
 

ILG = _Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo_ 
            Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
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ILC = _Ativo Circulante_ 
          Passivo Circulante 
 
GE = _Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo_ 
                                    Ativo Total 

 
 
 
 

Onde: 
 
D = Disponibilidade Financeira Operacional 
PL = Patrimônio Líquido 

 
SC = Saldo Contratual conforme Modelo XII em Anexo → SC =  ∑Valor do compromisso - 
∑Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos 
valores já faturados referentes aos compromissos. 

 
Kf = Coeficiente Financeiro 
Kf = K5 + K6 + K7, conforme Quadro abaixo: 
VP = Valor Patrimonial = Patrimônio Líquido 

                                Capital Social  
 
 

QUADRO – CAPACIDADE ECONÔMICO - FINANCEIRA 
 

CAPACIDADE ÍNDICE 
( 1 ) 

PESO 
( 2 ) 

PONTOS 
( 1 )  x  (  2 ) Kf 

I L CORRENTE                 - IL. C  30  K.5  =  
I L GERAL                         - IL. G  50  K.6  =  
VALOR PATRIMONIAL - V. P  20  K.7  =  

INTERVALO 
PONTOS IL. C K.5 INTERVALO 

PONTOS IL. G K.6 INTERVALO 
PONTOS V. P. 

K.7 

15,0 A 29,9 1,2 25,0 A 49,9 2,0 10,0 A 19,9 0,8 
30,0 A 35,9 1,5 50,0 A 59,9 2,5 20,0 A 23,9 1,0 
36,0 A 38,9 1,8 60,0 A 64,9 3,0 24,0 A 25,9 1,2 
39,0 A 50,9 2,1 65,0 A 84,9 3,5 26,0 A 33,9 1,4 
SUP. A 51,0 2,4 SU A 85,0 4,0 SU A 34,0 1,6 

 
13.1.3.1.4 – A Disponibilidade Financeira deverá ser maior ou igual ao valor da proposta da licitante, e 
deverá ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso deverá ser entregue pela 
Empresa vencedora um novo Quadro, conforme Modelo Anexo XII, e Memorial de Cálculo da 
Disponibilidade Financeira Operacional. 

a) As fórmulas indicadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado 
ao balanço. 

b) A licitante deverá apresentar Índice de Liquidez Geral igual ou superior a 1,0 (um), Liquidez 
Corrente igual ou superior a 1,0 (um) e Grau de Endividamento igual ou inferior a 1,0 (um), em razão da 
complexidade, volume de serviços na ordem de 4.058,14m² e valor da obra de R$ 13.039.148,26 (treze 
milhões, trinta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos). 
 

D = 1,25 x Kf x PL – SC 
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13.1.3.1.5 – Na ocorrência de algum equívoco na elaboração destes cálculos, tendo a licitante fornecido 
dados que possibilitem a correção dos mesmos, não será motivo de inabilitação. 
 
13.1.3.2 – Declaração da relação dos compromissos assumidos pela licitante que importem diminuição 
da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do 
patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação (Modelo Anexo XII). 
 
13.1.3.3 – Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo 
distribuidor Judicial da sede da licitante, com antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data prevista para a abertura da licitação; 
 
13.1.3.4 – Comprovação de possuir Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ 1.303.914,82 (Hum 
milhão, trezentos e três mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), equivalente a 10% 
(dez por cento) do preço máximo fixado no edital mediante apresentação de Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício social – cópia extraída do Livro Diário e registrada na 
Junta Comercial ou publicação em Diário Oficial, ou Certidão de Cartório de Títulos ou Documentos. 
Uma vez que estes documentos já foram apresentados (item 13.1.3.1.1) não é necessária nova 
inclusão. 
 
Para as empresas cadastradas no Programa REFIS deverá ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal nº 
9.964 de 10/04/2000. 
 
13.1.4 – Para fins de comprovação de qualificação técnica:  
 
13.1.4.1 – Quadro-Resumo – Composição e Capacidade da Equipe Técnica Mínima, conforme Modelo 
Anexo XV. 
13.1.4.2 – Certificado de Registro e Regularidade da licitante junto ao CREA/CAU, dentro de seu prazo 
de validade e com jurisdição na sua sede. 
13.1.4.2.1 – Em se tratando de empresa não registrada no CREA-PR/CAU-PR, deverá apresentar o 
registro do CREA/CAU do Estado de origem, ficando a Licitante vencedora obrigada a apresentar o 
visto do CREA/CAU do Paraná antes da assinatura do contrato.  
 
13.1.4.3 – Comprovação de possuir em nome da licitante pelo menos 01 (um) atestado fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, de responsabilidade técnica por execução de obra 
devidamente registrado pelo CREA/CAU (limitada esta exclusivamente a unidade hospitalar) com 
acervo mínimo de 2.029,07m2, comprobatório de que a licitante executou obra de construção ou 
reforma, com as seguintes características e quantidades: 
 a) Execução de obra de construção ou reforma de edificação de Unidade Hospitalar, com área 
igual ou superior a 2.029,07m2, na qual tenha sido construída ou reformada sala contendo revestimento 
baritado e porta de chumbo. 
13.1.4.3.1 – A comprovação de responsabilidade técnica em nome da licitante, pela execução de 
construção ou reforma de unidade hospitalar, conforme descrito no item acima, deverá estar 
devidamente registrada pelo CREA/CAU. O atestado somente constituirá prova de capacitação se 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico, de no mínimo 2.029,07m2, emitida pelo 
CREA/CAU. 
13.1.4.3.2 – A comprovação da quantidade em metro quadrado de área construída ou reformada 
exigidas no item 13.1.4.3 e seus subitens deverá ser através da apresentação de atestados referente a 
no máximo dois contratos. 
 
13.1.4.4 – Declaração firmada pela licitante, comprovando que esta, por intermédio de seu responsável 
técnico, vistoriou previamente o local da obra objeto desta licitação, conforme Modelo Anexo XIII. 
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13.1.4.4.1 – A vistoria deverá ser realizada e a referente Declaração firmada por profissional inscrito no 
CREA/CAU, responsável técnico indicado pela licitante. 
13.1.4.4.2 – A Declaração de Vistoria é um documento indispensável a ser incluído no envelope 02, 
sendo que a sua ausência inabilitará a licitante. 
13.1.4.4.3 – A vistoria técnica terá por finalidade: 
 a) Conhecimento das condições locais onde será prestado o serviço, para efetuar as medições e 
conferências que se fizerem necessárias para a correta elaboração de sua proposta, bem como para 
solicitação de outros esclarecimentos que julgarem necessários afeto a visita.  
 b) Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições locais pertinentes 
à execução do objeto, não serão argumentos válidos para reclamações futuras, nem desobrigam 
execução do serviço. Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, a partir da assinatura 
do contrato, serão de responsabilidade da Contratada. 
 
13.1.4.5 – Nomeação de 01 (um) profissional graduado em Engenharia/Arquitetura legalmente 
habilitado, a ser designado como Responsável Técnico pela execução da obra, residente na obra, 
conforme Modelo Anexo XI, cuja declaração se dará através da Declaração de responsabilidade técnica 
e comprovação na forma prevista no item abaixo:  

a) A comprovação através de no mínimo um acervo técnico devidamente acervado pelo 
CREA/CAU do profissional de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade de 
classe, detentor do acervo de responsabilidade técnica pela execução ou reforma de obra com área 
mínima de 2.029,07 m2, de pertencer ao quadro permanente da licitante. 

b) A comprovação da quantidade em metro quadrado de área construída ou reformada exigidas 
no item acima deverá ser através da apresentação de atestado referente a no máximo dois contratos.  

c) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacitação deverá 
participar da obra objeto da licitação como engenheiro/arquiteto residente. 
 d) O vínculo contratual ou empregatício do Responsável Técnico, residente na obra, deverá ser 
demonstrado em até 10 (dez) dias após a assinatura do termo contratual objeto da presente licitação, 
através de um dos seguintes documentos: 

- Carteira de Trabalho;  
- Certidão do CREA/CAU; 
- Contrato social;  
- Contrato de prestação de serviços;  
- Contrato de Trabalho registrado na DRT;  
- Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou 
serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do 
objeto contratual vir a ser a esta adjudicada. O presente Termo pode ser suprido pela 
assinatura no Anexo XI do profissional que será responsável pela obra. 

 e) O profissional indicado a ser designado como responsável técnico deve preencher os 
requisitos previstos nas resoluções do CONFEA/CAU/BR que dispõem sobre a regulamentação da 
atribuição de títulos, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais 
inseridos no sistema CONFEA/CREA ou CAU/BR. Portanto deve ser caracterizada a correlação entre a 
atribuição necessária para a atividade a ser desenvolvida e a respectiva atribuição de competências no 
âmbito de abrangência do campo de atuação do profissional, inclusive aquelas enquadradas como 
especialização com a peculiaridade de estender-se a mais de uma profissão. 
 f) Se houver alteração no quadro de responsabilidade técnica da empresa, o substituto deverá 
ter, no mínimo, as qualificações técnicas exigidas neste Edital e ser aceito pelo CONTRATANTE, sob 
pena de inabilitação ou rescisão contratual (Modelo Anexo XI do presente Edital). 
 
13.1.5 – Demais documentos referentes à habilitação (deverão ser apresentados no Envelope 02) 
 
 a) Declaração de cumprimento dos dispositivos legais e Declaração de que a Licitante se 
compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, 
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da equipe técnica, definida no item 13.1.4.1 no caso de ser a vencedora da presente licitação, por meio 
de um dos documentos relacionados no 13.1.4.5 “c”, conforme Modelo Anexo XVI.  
 

 b) Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal nº 9.854 de 27/10/99). Modelo Anexo 
VI.  
 

 c) Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e da Utilização de Produtos e Subprodutos 
de Madeira (Modelo Anexo XIV).  
  c.1) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa 
deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 e com a 
legislação pertinente do município onde a mesma será construída. 
  c.2) A Contratada deverá utilizar somente produtos ou subprodutos de madeira de origem 
exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual nº 4.889, de 31 de maio de 
2005. 
 
 d) Declaração de atendimento à NBR 6122 (Modelo Anexo XVII). 
 
 e) Declaração de idoneidade, emitida e assinada pela licitante ou representante. (Modelo Anexo 
III) 
 f) Declaração de Quadro de Pessoal Qualificado (Modelo Anexo IX) 
 
13.1.5.1 – Os documentos solicitados acima devem estar devidamente carimbados e assinados, quando 
necessário. 
13.1.5.2 – Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente. 
13.1.5.2.1 – Serão aceitas apenas cópias legíveis; 
13.1.5.2.2 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas. 
 
13.1.5.3 – Salvo o benefício concedido as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, de acordo 
com o item 17.5, a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos no item 13, seus 
subitens e alíneas resultará na inabilitação da empresa. 
 
13.1.5.4 – Não serão aceitos protocolos em substituição de documentos. 
 
13.1.5.5 – Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos por 
órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 03 (três) meses contados a 
partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida neste Edital. 
 
14 – ABERTURA DAS PROPOSTAS 
 
14.1 – No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas 
presentes ao ato público, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarará aberta a 
Sessão e anunciará o nome das licitantes que apresentaram envelopes.  
 
14.2 – Iniciada a sessão de abertura das propostas, não mais caberá desistência por parte da licitante 
que, consequentemente, também não poderá mais retirar os Envelopes 01 e 02, tendo em vista o 
disposto no artigo 85, parágrafo 4º da Lei Estadual nº 15.608/07.  
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14.3 – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação passará ao credenciamento dos licitantes 
ou de seus representantes legais e recolhimento da documentação exigida no item 9.2 do presente 
Edital. 
 
14.4 – Na data, horário e local mencionados no item 1.3 deste Edital, a Comissão de Licitação, com ou 
sem a presença dos participantes, procederá à abertura dos Envelopes, da seguinte forma: 
14.4.1 – Os envelopes serão vistados por todos os presentes; 
14.4.2 – Será aberto o envelope 01, contendo as proposta de preços. 
 
14.5 – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação procederá à verificação da conformidade da 
proposta de preço com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, podendo haver a 
suspensão da sessão para análise detalhada da documentação, ficando os envelopes, após rubricados, 
sob sua guarda, os quais serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão 
marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
14.5.1 – Havendo suspensão dos trabalhos, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
informará, com um mínimo de 01 (um) dia útil de antecedência, o dia, hora e local em que serão 
reiniciados os trabalhos, ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação 
direta, por meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se 
ausentaram após abertura da sessão. 
 
14.6 – O julgamento das propostas de preços terá como critério o MENOR PREÇO GLOBAL, em lote 
único, sendo considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a 
Administração, dentre as que fielmente obedecerem às condições do presente Edital. 
 
14.7 – Em caso de divergência entre o preço global apresentado e aquele auferido pela multiplicação 
das quantidades pelo preço unitário, prevalecerá este último. 
 
14.8 – A Licitante será desclassificada quando: 
14.8.1 – Estejam em desacordo com o Edital; 
14.8.2 – Apresentar prazo de validade da proposta inferior ao mínimo exigido pelo CISAMUSEP; 
14.8.3 – Apresentar prazo de execução e vigência dos serviços superior ao admitido; 
14.8.4 – Será desclassificada a proposta comercial com preço global superior a R$ 13.039.148,26 (treze 
milhões, trinta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) por ser considerado 
excessivo. 
14.8.5 – Apresentar documento(s) com emendas, falhas, rasuras ou borrões. 
14.8.6 – Deixar de cotar qualquer dos itens da planilha orçamentária; 
14.8.7 – Alterar quantidade constante na planilha orçamentária; 
14.8.8 – Cotar valor global manifestamente inexequível nos termos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do 
inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.9 – A devolução dos Envelopes 02 – Documentação de Habilitação - aos participantes que não 
apresentarem a Garantia de Manutenção da Proposta de Preços ou que a mesma tenha sido rejeitada, 
ou que não tenham atendido ao contido no item 10 deste Edital respeitará o prazo previsto no item 17.7 
ou no caso da inexistência de licitante habilitado a devolução do Envelope 02 ocorrerá após a 
publicação do resultado da licitação. 
 
14.10 – Encerrada a fase de classificação das propostas, serão abertos os envelopes 02 com os 
documentos de habilitação dos concorrentes classificados nos três primeiros lugares e das propostas 
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 
que sejam superiores a até 10% da melhor classificada. 
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14.11 – Verificado o atendimento das exigências do Edital, a licitante melhor classificada será declarada 
vencedora. Caso haja participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serão abertos os 
envelopes destas, desde que as respectivas propostas estejam dentro do estabelecido no artigo 44, 
§1º, da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações. 
 
14.12 – Inabilitada a licitante melhor classificada, serão considerados os documentos habilitatórios das 
licitantes com as propostas classificadas sequencialmente. 
 
14.13 – Ao encerramento de cada sessão será lavrada ata circunstanciada, com as observações 
formais das empresas presentes sobre as propostas apresentadas. 
 
14.14 – Serão consignadas apenas as observações formais, não sendo admitidos apartes. 
 
14.15 – Dos atos da Comissão de Licitação, decorrentes da aplicação deste Edital, cabe recurso, 
conforme o disposto no artigo 94 da Lei Estadual nº 15.608/07. 
14.15.1 – Interposição de recurso Administrativo deverá ser protocolada na Secretaria Executiva do 
CISAMUSEP, no prazo de 5 (cinco) dias úeis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata nos 
casos previstos no inciso I do art. 94 da Lei Estadual nº 15.608/07 e art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14.16 – A comissão de licitação, a seu exclusivo critério, poderá, a qualquer momento, solicitar de 
qualquer licitante esclarecimento sobre documentos de participação. Todavia, não será admitido às 
empresas concorrentes qualquer complementação ou substituição de documentos. 
 
14.17 – No caso de empate entre as duas propostas a classificação será feita por sorteio, observado o 
subitem 15.2 deste Edital. 
14.17.1 – No caso da participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá ser 
atendido o critério de desempate estabelecido “caput” do artigo 44 e parágrafo 1º e artigo 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações. Em caso de empate a Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte poderá apresentar a nova proposta, Cronograma Físico Financeiro e Planilha 
Orçamentária no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas depois de recebida a comunicação via e-
mail ou qualquer outro meio idôneo. 
 
14.18 – O resultado do julgamento da licitação será publicado na imprensa oficial e eletrônica no site 
www.cisamusep.org.br 
 
15 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
15.1 – 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. 
 
15.2 – Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio em ato 
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. 
 
15.3 – O silêncio do licitante ou do representante indicado, na oportunidade própria, implica na 
decadência do direito de recorrer, de acordo com o disposto no artigo 96 da Lei Estadual nº 15.608/07.  
 
16 – PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
16.1 – O prazo de execução do serviço será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, e a vigência do 
contrato será de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, ambos contados a partir da data de aceite 
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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 – Após adjudicado e homologado o objeto da licitação, o CISAMUSEP convocará o adjudicatário 
para assinar o termo de contrato, no prazo de 05 (cinco) 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 nº 8666/93. 
 
17 – PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A LICITAÇÃO 
 
17.1 – O acompanhamento do presente certame será realizado por servidor designado pelo Município 
de Maringá. 
 
17.2 – A Comissão de Licitação tem autonomia para resolver todos os casos omissos, interpretar e 
dirimir dúvidas que porventura possam surgir, bem como aceitar ou não qualquer interpelação por parte 
das Licitantes. 
 
17.3 – A qualquer momento, a partir da abertura da licitação, poderá a Comissão de Licitação solicitar 
esclarecimentos, verificar documentos, assim como outras necessidades decorrentes do cumprimento 
do escopo do processo. 
17.4 – Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por funcionários do 
CISAMUSEP, inclusive membros da Comissão de Licitação, não serão considerados nem aceitos como 
argumentos para reclamações, impugnações ou reivindicações por parte das Licitantes. 
 
17.5 – Critérios de saneamento de falhas para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
17.5.1 – Atendendo ao disposto no artigo 43, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 123/06 (alterada 
pela Lei Complementar nº 147/14), no caso da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte apresentar 
para comprovação da regularidade fiscal documento com restrição, será assegurado, o prazo de 5 
(cinco) dias úteis prorrogáveis por igual período a critério da administração, para regularização, 
contados a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora.  
17.5.2 – A não regularização da documentação no prazo acima, implicará decadência de direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº 15.608/07, sendo facultado ao 
CISAMUSEP convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
 
17.6 – Caso a empresa que apresentou a proposta vencedora não venha a assinar o respectivo 
contrato e/ou não iniciar os serviços no prazo estabelecido, o CISAMUSEP convocará, pela ordem de 
classificação, as outras empresas, de acordo com a legislação vigente, para serem adjudicatárias do 
objeto, ou procederá à nova Licitação. 
17.6.1 – Incidindo a empresa vencedora na hipótese estabelecida no item acima, a mesma estará 
sujeita às penalidades previstas na Lei Estadual nº 15.608/07, artigo 154, inciso I. 
 
17.7 – Os envelopes contendo a documentação das empresas não vencedoras estarão disponíveis para 
retirada pelos seus representantes, 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço à 
Adjudicatária. 
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17.8 – Da(s) sessão(ões) será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s) que, ao final, deverá(ão) ser 
assinada(s) pelos licitantes presentes e membros da Comissão Permanente de Licitação. 
 
18 – PROCEDIMENTOS GERAIS DO CONTRATO  
 
18.1 – A ordem de serviço deverá ser assinada pelo participante vencedor do certame, no prazo 
máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do Contrato pelo Presidente do 
CISAMUSEP e correspondente comunicação da Comissão de Licitações do CISAMUSEP. 
 
18.2 – No ato da assinatura, a Contratada fica obrigada a apresentar:  
18.2.1 – Comprovação das condições de habilitação do Edital, as quais deverão ser mantidas durante a 
vigência do contrato.  
18.2.2 – A certidão de registro com visto do CREA-PR/CAU-PR de acordo com o regulamento do 
respectivo conselho de classe e das Leis Federais nº 5.194/66 e 12.378/10. 
 
18.3 – Os serviços licitados serão liberados para execução mediante Ordem de Serviço – OS, 
subordinando-se às condições estabelecidas no contrato a ser firmado entre a empresa vencedora e o 
CISAMUSEP devendo a referida Ordem de Serviço ser assinado pela Gestora do Contrato. 
 
18.4 – A Contratada deverá comprovar o vínculo jurídico de toda a equipe técnica por meio da 
apresentação dos documentos (ou fotocópias autenticadas), conforme 13.1.4.5 “d” do presente Edital. 
 
18.5 – Os profissionais indicados pela Licitante deverão obrigatoriamente participar dos serviços objeto 
desta licitação, de acordo com o disposto no parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual nº 15.608/07 e 
atos normativos do respectivo conselho profissional de classe. 
 
18.6 – A empresa contratada deverá apresentar comprovante de recolhimento da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART no CREA/CAU quando da contratação dos serviços, no prazo de 10 
dias após a assinatura do contrato. 
18.6.1 – Deverá ser registrada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme preceitua a 
legislação vigente, matriz em nome do Responsável Técnico constante da Declaração de 
Responsabilidade Técnica, indicado conforme Modelo Anexo XI.  
18.6.2 – Caso no Modelo Anexo XI seja indicado engenheiros/arquitetos corresponsáveis, a Contratada 
deverá realizar as Anotações de Responsabilidade Técnica Complementar para os profissionais, 
instituindo a corresponsabilidade técnica na execução dos serviços. As ARTs deverão corresponder às 
atividades que serão exercidas pelos profissionais, limitado ao respectivo grau de responsabilidade 
conforme determina a legislação de seus respectivos conselhos de classe. 
18.6.3 – Quando a Contratada terceirizar serviços específicos como sondagem, topografia, geotecnia, 
ou outros trabalhos, com devida aprovação do CISAMUSEP as ARTs deverão corresponder à parte dos 
serviços realmente executada.  
18.6.4 – No decorrer dos serviços, a eventual substituição de algum membro da equipe indicada na 
licitação deverá ser previamente autorizada pelo CISAMUSEP, que observará ao disposto no parágrafo 
10 do artigo 76 da Lei Estadual nº 15.608/07. Deverá ser apresentada a baixa da ART em nome do 
funcionário substituído e o registro de ART do substituto. 
 
18.7 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO 
18.7.1 – O pagamento será efetuado em conformidade com as medições e serviços após repasse de 
recursos oriundos do Convênio CV. nº 067/2013), conforme Cláusula Quarta e §§ seguintes do referido 
Convênio e Extrato do Termo Aditivo nº 002/2015 ao Convênio CV. nº 067/2013 (Modelos Anexo XIX e 
XXI) mediante apresentação do Relatório de Vistoria de Obras e Serviços emitidos pela fiscalização do 
PARANÁ EDIFICAÇÔES.  
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18.7.2 – O requerimento de solicitação de pagamento deve ser protocolizado formalmente na Recepção 
da Secretaria Executiva do CISAMUSEP, aos cuidados do Gestor do Contrato, responsável pela 
fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços contratados em conjunto com os integrantes 
da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização da Execução da Obra do Centro de 
Especialidades do Paraná-CISAMUSEP. 
 
18.7.3 – O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos após a protocolização do requerimento e apresentação da fatura dos serviços executados e 
documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e 
atendidas as condições para a liberação das parcelas. 
 
18.7.4 – A fiscalização procederá às medições baseadas nos serviços realizados, cujo percentual 
deverá ser, no mínimo, igual ao constante do cronograma físico-financeiro, para que se permita a 
elaboração do processo de faturamento. Caso contrário, será registrada a situação, inclusive, para fins 
de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. 
 
18.7.5 – O faturamento deverá ser apresentado conforme segue, de modo a padronizar condições e 
forma de apresentação: 
 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, inscrito 
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, 
período de execução da etapa, número e modalidade da licitação, número do contrato, número do 
empenho, e menção ao Convênio nº 067/2013 e Aditivo nº 002/2015 ao Convênio CV. nº 067/2013. 

b) A Nota Fiscal deverá ser entregue acompanhada da planilha contendo a discriminação dos 
serviços executados no período e de acordo com o cronograma físico-financeiro. 
 c) A Nota Fiscal não deverá conter rasuras e/ou entrelinhas. 
 d) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social GRPS na matrícula (CEI) da obra do 
último recolhimento devido, devidamente quitado e autenticado, de conformidade com o demonstrativo 
de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a obra; 
 e) Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, do último 
recolhimento devido, devidamente quitado e autenticado, de conformidade com o demonstrativo de 
dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a obra; 
 f) Certidão Negativa do FGTS – CND em plena validade; 

g) Certidão Negativa CONJUNTA de Tributos FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIOS, ESTADUAIS, 
MUNICIPAIS E CND TRABALHISTA da empresa, em plena validade. 

 
 
18.7.5.1 – Somente na última fatura: 
 a) CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA – Emitido pelo CISAMUSEP; 
 b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO; 
 c) CND – Certidão Negativa de Débitos do INSS – referente à obra objeto do contrato; 
 d) TERMO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS – Fornecidos e instalados 
compatíveis com os prazos dos fabricantes, contados a partir do Recebimento Provisório da obra; 
 e) “As Built” – “como construído” – contendo as anotações e registros nos projetos originais das 
alterações havidas na execução a obra, conforme NBR 14645-3, para fins de ordenação do cadastro 
técnico do CONTRATANTE. 
 f) Manual de operação, uso e manutenção da edificação, quando for o caso, conforme NBR 
14037/1998. 
 



 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Avenida Cidade de Leiria, nº 416 – Zona 01 – CEP 87.013-280 Maringá/PR 
Fone: (44) 3224-1422 – e-mail: compras@cisamusep.org.br  

 

22 

 

18.7.6 – A liberação da primeira parcela ficará condicionada à quitação junto aos órgãos competentes e 
apresentação dos seguintes documentos: 
 a) CREA/PR ou CAU/PR, através da ART; 
 b) INSS, Previdência Social GRPS na matrícula (CEI) da obra; 
 c) FGTS/CEF, através do CRF; 
 d) Garantia da execução do contrato no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contrato, 
conforme item 21.1 deste Edital; 
 e) Apólice do seguro contra riscos de engenharia, conforme item 22.1 deste Edital; 
 f) Apólice do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, conforme item 22.3 deste Edital; 
 
18.7.7 – Executado o contrato, a obra e instalação serão recebidos da seguinte forma: 
 a) PROVISORIAMENTE: pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO, com máxima de 90 
(noventa) dias; 
 b) DEFINITIVAMENTE: por uma comissão, de no mínimo 03 (três) membros, designada pela 
presidência do CISAMUSEP, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 90 (noventa) dias 
após o recebimento provisório. 
 
18.7.8 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente 
quanto à solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato dentro 
dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo contrato. 
 
18.7.9 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 
 
18.7.10 – O CISAMUSEP fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a 
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 
 
19 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
19.1 – O Presidente da Comissão de Licitação 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 menor preço, desde que, tal concorrente tenha sido 
considerado habilitado segundo os termos e cláusulas deste Edital, sempre que não houver 
manifestação dos participantes no sentido de apresentar recurso. 
 
19.2 – Ocorrendo a interposição de recursos, a adjudicação será realizada após a decisão dos mesmos. 
 
19.3 – A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, só podendo ser 
efetuada após a adjudicação ou depois de decididos os recursos, confirmada a regularidade de todos os 
procedimentos adotados. 
 
19.4 – A autoridade competente poderá revogar, anular ou transferir a presente licitação em face de 
razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, nos termos do art. 91, da Lei Estadual nº 
15.608/2007. 
 
20 – DO CONTRATO 
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20.1 – Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, o CISAMUSEP convocará o 
licitante vencedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e das demais sanções legais 
aplicáveis. 
 
20.2 – A convocação para assinatura do contrato formalizar-se-á mediante notificação encaminhada ao 
endereço eletrônico (declinado pelo licitante na sua proposta de preços), fax ou qualquer outro meio a 
critério da critério da Comissão de Licitação do CISAMUSEP. 
 
20.3 – O prazo para assinar o contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito 
pela Comissão de Licitação do CISAMUSEP. 
 
20.4 – Por ocasião da celebração do contrato, o licitante vencedor deverá demonstrar a regularidade 
fiscal (apresentando novamente os documentos exigidos no subitem 13.1.2, alíneas “b” a “g”) como 
condição para celebração do ajuste, devendo manter as mesmas condições de habilitação quando da 
execução do contrato. 
 
20.5 – Em caso de recusa ou impossibilidade da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, executar o objeto, ou quando a mesma não fizer a comprovação 
referida no item anterior, o CISAMUSEP executará a Garantia de Manutenção de Proposta de Preços, 
bem como adotará as providências cabíveis à imposição de sanção e convocará as licitantes 
remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para contratar com a Administração, no prazo 
previsto no Edital e nas condições propostas pela primeira licitante convocada. 
 
20.6 – Após encerramento do processo administrativo, a importância devida correspondente à aplicação 
de multa deverá ser recolhida junto à Contratante em até 5 (cinco) dias úteis a partir da sua intimação, 
ou será descontada da Garantia de Execução do Contrato ou quando do pagamento da fatura mensal. 
 
20.7 – O presente Edital, com todos os seus anexos, serão parte integrante do contrato a ser firmado 
entre o CISAMUSEP e a empresa vencedora da licitação. 
 
21 – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
 
21.1 – A futura contratada ficará obrigada a apresentar, dentro do prazo de dez (10) dias, após a 
assinatura do contrato, depósito de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de 
sua proposta, a título de caução de execução, devendo a mesma vigorar até 30 (trinta) dias após a 
entrega definitiva da obra, optando-se por uma das modalidades elencadas no artigo 102 da Lei 
Estadual nº 15.608/07. 
  
21.2 – A garantia prestada será liberada ou restituída após 30 (trinta) dias da emissão do Termo de 
Encerramento do Contrato, mediante a apresentação de: 
 a) termo de recebimento definitivo; 
 b) certidão negativa de débito, expedida pelo INSS, referente à obra concluída; 
 c) habite-se emitido pelo setor competente do Município; 
 d) comprovante nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. 
 
21.3 – As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução das obras, serão de 
inteira responsabilidade da Contratada. 
 
21.4 – Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas ou outro motivo de direito, a 
Contratada será notificada, através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias, 
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complementar o valor caucionado. 
 
21.5 – A não apresentação da cobertura de garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação 
das penalidades previstas para o descumprimento total da obrigação. 
 
22 – DO SEGURO 
 
22.1 – A Contratada deverá fazer em companhia idônea e apresentar ao Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da 
assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia, com validade para todo o período de 
execução da obra. 
 
22.2 – Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a contratada responderá pelos danos 
e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em 
decorrência da execução da obra. 
 
22.3 – A Contratada deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no 
item 22.1 seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo a sua conta as despesas não 
cobertas pela respectiva apólice. 
 
23 – DA RESCISÃO   
 
23.1 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas na legislação vigente e nas demais normas do CISAMUSEP. 
 
23.2 – Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 129 da Lei Estadual 
nº 15.608/07 e art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
23.3 – A rescisão poderá ser de forma unilateral, amigável ou judicial nos termos e condições previstas 
no artigo 130 da Lei Estadual nº 15.608/07 e art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
24 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO CONTRATUAIS 
 
24.1 – O prazo de execução será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos e de vigência do contrato 
será de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, ambos contados a partir da data de aceite da Ordem 
de Serviço, com possibilidade de prorrogação. 
 
24.2 – A presente contratação poderá ser prorrogada em conformidade com o interesse do 
CISAMUSEP, desde que atendidas às exigências do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
24.3 – No interesse do CISAMUSEP, após aprovação pela SESA/FUNSAUDE e PARANÁ 
EDIFICAÇÕES, sobre o valor total efetivamente adquirido por meio do contrato, decorrente desta 
licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou a 
supressão dos quantitativos correspondentes, nos termos do art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
24.4 – As subempreitadas serão permitidas em até 50% (cinquenta por cento) do valor total do item 
subempreitado, desde que autorizadas previa e formalmente pela fiscalização da obra, devendo a 
subcontratada comprovar a efetiva execução de serviço assemelhado ao da obra objeto do presente. 
 
24.5 – A prorrogação contratual autorizada pelo item 24.2 será formalizada através de aditivo contratual, 
desde que mantido o preço originário, aplicando-se apenas o reajuste previsto pelo item 25.2, pela 
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aplicação de índice oficial aos contratos administrativos.   
 
24.6 – O início da obra objeto da presente licitação será imediatamente após a data de aceite da Ordem 
de Serviço pela Contratada. 
 
25 – REAJUSTE DE PREÇOS  
 
25.1 – Os preços contratuais dos serviços e obras poderão ser reajustados, quando e se for o caso, em 
moeda brasileira corrente, de acordo com os artigos 113, 114, 115 e 116 da Lei Estadual nº 15.608, de 
16 de agosto de 2007. 
 
25.2 – O reajustamento de preços, quando e se for o caso, será efetuado na periodicidade prevista em 
Lei Nacional, considerando-se a variação ocorrida desde a data da apresentação da proposta, até a 
data do efetivo adimplemento da obrigação, calculada pelo índice INCC-DI elaborado pela Fundação 
Getúlio Vargas/FGV. 
 
26 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
 
26.1 – O descumprimento das obrigações assumidas na licitação ensejará na aplicação, garantido o 
contraditório e a ampla defesa ao licitante, das seguintes sanções, previstas na Lei Estadual nº 
15.608/2007 e sessão II do capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
26.2 – Em caso de atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo de 
eventuais sanções cíveis e criminais, serão aplicadas à contratada as penalidades seguintes: 
  
 I. advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licitatório ou 
da execução contratual;  
 
 II. multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento): 

II.a) sobre o valor total estimado para a contratação, por dia útil, limitada ao percentual máximo 
de 2% (dois por cento), na hipótese de atraso na assinatura do contrato ou atraso na entrega de 
documentação exigida para a assinatura do contrato; 

II.b) do valor dos serviços não executados, de cada parcela mensal do cronograma físico-
financeiro, por dia consecutivo que exceder à data prevista para sua conclusão; 

II.c) do valor contratual, por dia consecutivo que exceder à data prevista para a conclusão da 
obra.  
 

26.2.1 – O atraso injustificado na conclusão de cada parcela mensal do cronograma físico-financeiro 
importará em não pagamento de quaisquer valores referentes à respectiva parcela, o que se dará 
apenas quando os serviços relativos à dita parcela forem integralmente concluídos. 

26.2.2 – Caso o atraso seja justificado, a Contratada receberá apenas pelos serviços realizados. 

26.2.3 – Em qualquer caso, vale dizer, atraso injustificado ou justificado, a Contratada está obrigada a 
apresentar novo cronograma físico-financeiro, mantendo-se o prazo de conclusão inicialmente 
estabelecido para a obra. 

26.2.4 – Os atrasos injustificados que extrapolem o limite de 60 (sessenta) dias serão interpretados 
como inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas e sujeitarão a Contratada ao previsto no 
item 26.3 e a rescisão do contrato administrativo celebrado, bem como responsabilidade por perdas e 
danos. 
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26.3 – Em caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, sem prejuízo de eventuais 
sanções cíveis e criminais, serão aplicadas à Contratada as penalidades seguintes: 

I.a) advertência;  

I.b) multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado para a contratação, nas 
seguintes hipóteses, dentre outras:  

 a) não assinatura do contrato;  

 b) não entrega de documentação exigida para o certame ou para assinatura do contrato;  

 c) apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou para assinatura do contrato;  

 d) não manutenção da proposta;  

 e) retardamento da execução contratual;  

 f) falha na execução contratual;  

 g) fraude na execução contratual;  

 h) comportamento inidôneo;  

 i) cometimento de fraude fiscal.  
 
 I.c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com 
o CISAMUSEP pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas hipóteses referidas no inciso anterior, dentre outras, 
de acordo com a gravidade verificada.  

 I.d) Declaração de inidoneidade, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aplicada ao licitante que 
incorrer nas condutas previstas no artigo 156 da Lei Estadual nº 15.608/2007.  
 
26.4 – Quando, ressalvados os casos previstos nos itens anteriores (26.2 e 26.3), a Contratada infringir 
qualquer outra obrigação contratualmente assumida, sujeitar-se-á a multa equivalente a 10% (dez por 
cento) do valor do contrato administrativo celebrado. 
 
26.5 – As multas impostas à Contratada, tanto pelo atraso injustificado quanto pela inexecução das 
obrigações contratualmente assumidas deverão ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento da notificação via AR de que se tornara definitiva a sanção. 
 
25.6 – Caso a(s) multa(s) aplicada(s) não seja(m) voluntariamente adimplida(s) nos termos do item 
anterior, consoante a previsão do § 1.º do artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, por ela(s) responderá a 
garantia prestada e, sendo o valor da multa superior a esta, os pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração à Contratada serão retidos administrativamente a titulo de caução complementar até 
solução judicial. 
 
27 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
27.1 – Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação (julgamento das propostas e 
julgamento da habilitação), cabem recursos, por escrito, nos termos do artigo 94, incisos I e II, da Lei 
Estadual nº 15.608/07 e art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
27.2 – O recurso deverá ser protocolizado em 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação 
ou da publicação da decisão da Comissão Permanente de Licitação, perante a Recepção Administrativa 
do CISAMUSEP, do qual terão ciência formal as demais licitantes, para oferecimento de contrarrazões, 
igualmente no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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27.3 – Os recursos interpostos nas fases de proposta de preços e habilitação terão efeito suspensivo 
caso não possam ser resolvidos de imediato. 
 
27.4 – O acolhimento do recurso implicará, tão somente, na invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
27.5 – O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do CISAMUSEP, 
disponibilizado no site do CISAMUSEP www.cisamusep.org.br no link Licitações. 
 
28 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
28.1 – O CISAMUSEP reserva-se no direito de anular e/ou revogar a presente licitação, por ilegalidade 
ou conveniência administrativa. 
 
28.2 – 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. 
 
28.3 – As datas mencionadas no presente Edital foram consideradas como dias úteis. Não havendo 
expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente. 
 
28.4 – Na contagem dos prazos constantes do presente Edital, observar-se-á o disposto no art. 163, da 
Lei Estadual nº 15.608/2007, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento. 
28.4.1 – A Comissão Permanente de Licitação não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de 
cópias deste Edital obtidas por meio de terceiros. 
 
29 – INTEGRAM O PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 
 
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; 
Anexo XI – Declaração de Responsabilidade Técnica;  
Anexo XII – Capacidade Operacional Financeira; 
Anexo XIII – Termo de Vistoria; 
Anexo XIV – Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira; 
Anexo XV – Quadro-Resumo da Composição e Capacidade da Equipe Técnica Mínima; 
Anexo XVI – Declaração de Cumprimento de Exigências Legais e Constitucionais; 
Anexo XVII – Declaração de Atendimento à NBR 6122; 
Anexo XVIII – Protocolo de Retirado do Edital;  
Anexo XIX – Termo de Convênio CV. nº 067/2013; 
Anexo XX – Nota de Empenho – EMP – nº 47600000325565-1; 
Anexo XXI – Extrato do Termo nº 002/2015 ao Termo de Convênio nº 067/2013  
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30 – FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente Edital. 
 
 
 

Maringá, 28 de agosto de 2015. 
 
 
 
 

Laís Cristine Pilger 
Presidente da Comissão de Licitação 
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 
1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Contratação de empresa objetivando a execução da construção do Centro de Especialidades do 
Paraná/CISAMUSEP, com área de 4.058,14 m2, situado na Rua Adolpho Contessotto com a Rua 
Pioneiro Antônio Paulo da Silva, data 64-D/1-F/1, Zona 28 no Município de Maringá/PR. 
 
2 – JUSTIFICATIVA TÉCNICA 
A construção do Centro de Especialidades do Paraná é necessária tendo em vista que hoje a área 
utilizada para prestação de serviços da saúde é aproximadamente 3.000m² para atender a população 
da 15ª Regional de Saúde estimada em 748.694 habitantes, necessitando ampliar a oferta de 
atendimento SUS para toda Macro Região Noroeste. Portanto será necessária uma área de 4.058,14m², 
para o atendimento das redes prioritárias tais como: rede mãe paranaense, rede de atenção à pessoa 
com deficiência, rede de atenção ao idoso, rede de saúde mental, sendo imprescindível à implantação 
de equipes multiprofissionais, bem como equipamentos para diagnóstico.  
 
3 – LEVANTAMENTO DE CAMPO 
Deverá a proponente identificar “in loco” todas as condições dos locais e edificações existentes, 
colhendo dados relativos aos requisitos técnicos necessários para a execução dos serviços e possíveis 
interferências nas instalações existentes, para que não alegue ignorância quando da apresentação de 
sua proposta no certame licitatório. 
 
4 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE APOIO 
Todos os materiais, equipamentos de apoio, consumíveis e mão-de-obra, necessários à correta 
execução da obra, serão de fornecimento exclusivo da Contratada, salvo quando explicitamente 
indicado como sendo de responsabilidade da Contratante. 
 
5 – NORMAS, LEIS E DECRETOS 
Todos os serviços a serem executados deverão atender a legislação federal, estadual e municipal 
vigente, bem como as normas técnicas brasileiras. 
 
6 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
Toda e qualquer alteração, porventura indispensável, que altere o estabelecido nas especificações 
técnicas ou seus anexos, deverá ser previamente submetida à aprovação da Gestora do Contrato. 
 
7 – CUSTO MÁXIMO 
O valor máximo adotado para execução destas obras é de R$ 13.039.148,26 (treze milhões, trinta e 
nove mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), sendo que a planilha de quantitativos e 
valores unitários máximos a ser utilizada disponível no site do CISAMUSEP www.cisamusep.org.br no 
link Licitações. 
 
8 – PRAZOS 
O prazo de execução é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, e a vigência do contrato será de 
540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, ambos contados a partir da data de aceite da Ordem de 
Serviço. 
8.1 – O início da obra objeto da presente licitação será imediatamente após a data de aceite da Ordem 
de Serviço pela Contratada. 
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9 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
9.1 – Quadro-Resumo – Composição e Capacidade da Equipe Técnica Mínima, conforme Modelo 
Anexo XV. 
 
9.2 – Certificado de Registro e Regularidade da licitante junto ao CREA/CAU, dentro de seu prazo de 
validade e com jurisdição na sua sede. 
9.2.1 – Em se tratando de empresa não registrada no CREA-PR/CAU-PR, deverá apresentar o registro 
do CREA/CAU do Estado de origem, ficando a Licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do 
CREA/CAU do Paraná antes da assinatura do contrato.  
 
9.3 – Comprovação de possuir em nome da licitante pelo menos 01 (um) atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, de responsabilidade técnica por execução de obra devidamente 
registrado pelo CREA/CAU (limitada esta exclusivamente a unidade hospitalar) com acervo mínimo de 
2.029,07m2, comprobatório de que a licitante executou obra de construção ou reforma, com as 
seguintes características e quantidades: 
 a) Execução de obra de construção ou reforma de edificação de Unidade Hospitalar, com área 
igual ou superior a 2.029,07m2, na qual tenha sido construída ou reformada sala contendo revestimento 
baritado e porta de chumbo. 
 
9.4 – A comprovação de responsabilidade técnica em nome da licitante, pela execução de construção 
ou reforma de unidade hospitalar, conforme descrito no item acima, deverá estar devidamente 
registrada pelo CREA/CAU. O atestado somente constituirá prova de capacitação se acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico, de no mínimo 2.029,07m2, emitida pelo CREA/CAU. 
9.4.1 – A comprovação da quantidade em metro quadrado de área construída ou reformada exigidas no 
item 13.1.4.3 e seus subitens deverá ser através da apresentação de atestado referente a no máximo 
dois contratos. 
 
9.5 – Declaração firmada pela licitante, comprovando que esta, por intermédio de seu responsável 
técnico, vistoriou previamente o local da obra objeto desta licitação, conforme Modelo Anexo XIII. 
9.5.1 – A vistoria deverá ser realizada e a referente Declaração firmada por Engenheiro/Arquiteto 
inscrito no CREA/CAU, responsável técnico indicado pela licitante. 
9.5.2 – A Declaração de Vistoria é um documento indispensável a ser incluído no envelope 02, sendo 
que a sua ausência inabilitará a licitante. 
9.5.3 – A vistoria técnica terá por finalidade: 
 a) Conhecimento das condições locais onde será prestado o serviço, para efetuar as medições e 
conferências que se fizerem necessárias para a correta elaboração de sua proposta, bem como para 
solicitação de outros esclarecimentos que julgarem necessários afeto a visita.  
 b) Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições locais pertinentes 
à execução do objeto, não serão argumentos válidos para reclamações futuras, nem desobrigam 
execução do serviço. Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, a partir da assinatura 
do contrato, serão de responsabilidade da contratada. 
9.5.4 – Nomeação de 1 (um) profissional graduado em Engenharia/Arquitetura legalmente habilitado, a 
ser designado como Responsável Técnico pela execução da obra, residente na obra, conforme Modelo 
Anexo XI,  cuja declaração se dará através da Declaração de responsabilidade técnica e comprovação 
na forma prevista no item abaixo:  

a) A comprovação através de no mínimo um acervo técnico devidamente acervado pelo 
CREA/CAU do profissional de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade de 
classe, detentor do acervo de responsabilidade técnica pela execução de obra de construção ou 
reforma de obra com área mínima de 2.029,07 m2, de pertencer ao quadro permanente da licitante. 

b) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacitação deverá 
participar da obra como engenheiro/arquiteto residente. 
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c) O vínculo contratual ou empregatício do Responsável Técnico, residente na obra, deverá ser 
demonstrado em até 10 (dez) dias após a assinatura do termo contratual objeto da presente licitação, 
através de um dos seguintes documentos: 

- Carteira de Trabalho;  
- Certidão do CREA/CAU; 
- Contrato social;  
- Contrato de prestação de serviços;  
- Contrato de Trabalho registrado na DRT;  
- Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou 
serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do 
objeto contratual vir a ser a esta adjudicada. O presente Termo pode ser suprido pela 
assinatura no Anexo XII do profissional que será responsável pela obra. 

 d) O profissional indicado a ser designado como responsável técnico deve preencher os 
requisitos previstos nas resoluções do CONFEA/CAU/BR que dispõem sobre a regulamentação da 
atribuição de títulos, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais 
inseridos no sistema CONFEA/CREA ou CAU/BR. Portanto deve ser caracterizada a correlação entre a 
atribuição necessária para a atividade a ser desenvolvida e a respectiva atribuição de competências no 
âmbito de abrangência do campo de atuação do profissional, inclusive aquelas enquadradas como 
especialização com a peculiaridade de estender-se a mais de uma profissão. 
 e) Se houver alteração no quadro de responsabilidade técnica da empresa, o substituto deverá 
ter, no mínimo, as qualificações técnicas exigidas neste Edital e ser aceito pelo CONTRATANTE, sob 
pena de inabilitação ou rescisão contratual (Modelo Anexo XI). 
 
10 – CONSIDERAÇÕES  
10.1 – Ficará a cargo da Contratada o fornecimento de todo material, mão de obra, ferramentas e EPI´s 
necessários à execução dos serviços, obedecendo a normas de segurança do trabalho, devendo ser 
considerados todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, incluindo mão de obra, 
seguros, deslocamento, encargos trabalhistas e sociais, tributos, transporte, fretes, alimentação, 
hospedagem, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto deste Edital 
e do respectivo termo contratual;  
 
11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
11.1 – Efetuar o pagamento ajustado; 
 
11.2 – 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; 
 
11.3 – 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. 
 
12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
12.1 – 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. 
 
12.2 – 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.  
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12.3 – 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.  
12.4 – A CONTRATADA se responsabiliza por todas as dívidas porventura advindas da presente 
contratação 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. 
 c) Designar um funcionário responsável por todo processo de comunicação com a 
CONTRATANTE;  
                       
12.5 – A execução do objeto do presente Contrato, não acarreta, como consequência, a existência de 
qualquer vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
 
12.6 – A CONTRATADA deverá fazer em companhia idônea e apresentar ao Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da 
assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia, com validade para todo o período de 
execução da obra.  
 
12.7 – Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos 
danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em 
decorrência da execução da obra. 
 
12.8 – A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, seguro obrigatório contra 
acidentes de trabalho, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice. 
 
12.9 – A CONTRATADA obrigatoriamente providenciará e manterá Diário de obras (livro de capa 
resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as 
ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações 
diversas que, a critério das partes devam ser objeto de registro.    
12.9.1 – Ao final da obra, o Diário de obras referido será de propriedade do CISAMUSEP. 
12.9.2 – A Equipe de Fiscalização do contrato anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela licitante 
vencedora, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e outros. 
12.9.3 – O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de 01 
(um) a 50 (cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização. Caberá ao responsável técnico 
da licitante vencedora o seu preenchimento. Será dada ciência do preenchimento do Diário à Equipe de 
Fiscalização do Contrato, encarregada da fiscalização dos serviços que, após efetuar no Diário as 
anotações mencionadas no subitem acima, destacará a primeira via de cada página, para seu controle 
e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela licitante vencedora, ficando a terceira via no 
próprio Diário. 
 
12.10 – A empresa com sede fora de Maringá deverá manter representante legal em Maringá durante o 
tempo que estiver em vigor o contrato, com capacidade para dirimir quaisquer dúvidas de caráter 
técnico, jurídico e administrativo originada de sua execução, bem como para todos os entendimentos 
que se fizerem necessários entre as partes;  
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12.10.1 – A empreiteira que não tiver a sua sede em Maringá-PR, deverá apresentar, no ato da 
assinatura do contrato, cópia do Alvará de Licença e inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes – 
CMC – de Maringá-PR, bem como o nome do engenheiro/arquiteto responsável que responderá pela 
obra e pela empresa, durante a execução do contrato. 
 
13 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
13.1 – Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, o Órgão CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços 
executados, diretamente ou por prepostos designados para esse fim, e que representam o Órgão 
CONTRATANTE.  
 
13.2 – Todo o processo de comunicação entre as partes, o acompanhamento e fiscalização da 
execução do objeto deste certame, consistente na verificação da conformidade da prestação dos 
serviços de forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto, serão realizados pela Comissão 
Especial de Acompanhamento e Fiscalização da Execução da obra do Centro de Especialidade do 
Paraná/CISAMUSEP. 
 
13.3 – O acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente certame ainda serão 
realizados pelo profissional designado pela Secretaria de Estado da Saúde - PARANÁ EDIFICAÇÕES, 
em conjunto com o servidor designado pelo Município de Maringá.  
 
13.4 – Nos termos da Cláusula Segunda, item III do Termo de Convênio CV. nº 067/2013 (Anexo XIX), 
caberá ao PARANÁ EDIFICAÇÕES, por intermédio de seu representante designado através da Portaria 
nº 109/2014: 

a) Fiscalizar a execução do objeto do presente Edital, conforme disciplinado nas Condições 
Gerais de Contratos; 

b) Emitir RVO – Relatório de Vistoria de Obras e Serviços, demonstrando o percentual de 
execução da obra; 

c) Emitir Termo de Compatibilidade Físico-financeira ou Termo de Recebimento provisório de 
Obra ou Recebimento definitivo da Obra. 

 
14 – PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS 
14.1 – O pagamento será efetuado em conformidade com as medições e serviços após repasse de 
recursos oriundos do Convênio CV. nº 067/2013 (Anexo XIX), conforme Cláusula Quarta e §§ seguintes 
do referido Convênio mediante apresentação do Relatório de Vistoria de Obras e Serviços emitidos pela 
fiscalização do PARANÁ EDIFICAÇÔES.  
 

14.2 – O requerimento de solicitação de pagamento deve ser protocolizado formalmente na Recepção 
da Secretaria Executiva do CISAMUSEP, aos cuidados do Gestor do Contrato, responsável pela 
fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços contratados em conjunto com os integrantes 
da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização da Execução da Obra do Centro de 
Especialidades do Paraná - CISAMUSEP. 
 

14.3 – O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos após a protocolização do requerimento e apresentação da fatura dos serviços executados e 
documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e 
atendidas as condições para a liberação das parcelas. 
 

14.4 – A fiscalização procederá às medições baseadas nos serviços realizados, cujo percentual deverá 
ser, no mínimo, igual ao constante do cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração 
do processo de faturamento. Caso contrário, será registrada a situação, inclusive, para fins de aplicação 
das penalidades previstas, se for o caso. 
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14.5 – O faturamento deverá ser apresentado conforme segue, de modo a padronizar condições e 
forma de apresentação: 
 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, inscrito 
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, 
período de execução da etapa, número e modalidade da licitação, número do contrato, número do 
empenho, e menção ao Convênio CV. nº 067/2013 e Extrato do Termo Aditivo nº 002/2015 ao Convênio 
CV. nº 067/2013. 

b) A Nota Fiscal deverá ser entregue acompanhada da planilha contendo a discriminação dos 
serviços executados no período e de acordo com o cronograma físico-financeiro 
 c) A Nota Fiscal não deverá conter rasuras e/ou entrelinhas. 
 d) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social GRPS na matrícula (CEI) da obra do 
último recolhimento devido, devidamente quitado e autenticado, de conformidade com o demonstrativo 
de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a obra. 
 e) Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, do último 
recolhimento devido, devidamente quitado e autenticado, de conformidade com o demonstrativo de 
dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a obra. 

f) Certidão Negativa do FGTS – CND em plena validade; 
g) Certidão Negativa Conjunta de Tributos FEDERAIS e PREVIDENCIÁRIOS, ESTADUAIS, 

MUNICIPAIS E CND TRABALHISTA da empresa, em plena validade. 
 

14.5.1 – Somente na última fatura: 
 a) CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA – Emitido pelo CISAMUSEP; 
 b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO; 
 c) CND – Certidão Negativa de Débitos do INSS – referente à obra objeto do contrato; 
 d) TERMO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS – Fornecido e instalado 
compatível com os prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisório da obra; 
 e) “As Built” – “como construído” – contendo as anotações e registros nos projetos originais das 
alterações havidas na execução a obra, conforme NBR 14645-3, para fins de ordenação do cadastro 
técnico do CONTRATANTE. 
 f) Manual de operação, uso e manutenção da edificação, quando for o caso, conforme NBR 
14037/1998. 
 
14.6 – A liberação da primeira parcela ficará condicionada à quitação junto ao: 
 a) CREA/PR ou CAU/PR, através da ART; 
 b) INSS, através de matrícula da obra; 
 c) FGTS/CEF, através do CRF; 

d) Garantia da execução do contrato no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contrato, 
conforme item 21.1 deste Edital; 
 e) Apólice do seguro contra riscos de engenharia, conforme item 22.1 deste Edital; 
 f) Apólice do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, conforme item 22.3 deste Edital; 
 
14.7 – Executado o contrato, a obra e instalação serão recebidos da seguinte forma: 
 a) PROVISORIAMENTE: pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO, com duração máxima de 90 
(noventa) dias; 
 b) DEFINITIVAMENTE: por uma comissão, de no mínimo 03 (três) membros, designada pela 
presidência do CISAMUSEP, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 90 (noventa) dias 
após o recebimento provisório. 
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14.8 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto 
à solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato dentro dos 
limites estabelecidos pela Lei ou pelo contrato. 
 
14.9 – Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 
 
14.10 – O CISAMUSEP fará as retenções de acordo com a legislação vigente e/ou exigirá a 
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 
 

15 – PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES 

O CISAMUSEP está fornecendo neste processo os Projetos Executivos e Complementares, bem como 
Especificações técnicas e Planilha de Serviços necessários para a execução da obra, objeto desta 
licitação. 

Estas especificações, projetos, Planilha de Serviços, orçamento, cronogramas foram objeto da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013, CONTRATO Nº 21/2013, executados pela empresa MEP 
ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA – EPP. 
 

 
 
 
 
 

Laís Cristine Pilger 
Presidente da Comissão de Licitação 
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

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 CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 – Proposta para Contratação de empresa 

objetivando a execução da obra para abrigar o Centro de Especialidades do Paraná/CISAMUSEP, com 

área de 4.058,14m². 

 
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 Proposta e Documentação de 

Habilitação, bem como firmar renúncia ao prazo recursal, assinar as Atas e demais documentos dela 

decorrentes a que se referir a licitação em epígrafe. 

 
Atenciosamente, 
                                  

 
_______________, em ____ de _______________ de 2015. 

 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente com firma reconhecida e 

 Carimbo da Empresa 
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

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 CONCORRÊNCIA Nº 02/2015, 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 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
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 DENTRO DO ENVELOPE DE 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

(em papel timbrado da empresa) 
 
 

ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 
 
 

   A Empresa _____________________________, CNPJ ________________, 

participante da licitação modalidade CONCORRÊNCIA Nº 02/2015, por seu representante credenciado, 

abaixo assinado declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação do CISAMUSEP que julgou as 

propostas de preço, renunciando expressamente ao direito de recurso da referida fase e ao respectivo 

prazo, concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se a abertura do 

envelope de documento de habilitação e qualificação técnica do proponente habilitado. 

 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

 Carimbo da Empresa 
 
 
 
 
 

Observação: 
 
É facultada a empresa participante a apresentação da declaração de renúncia ao prazo recursal 
referente à fase de proposta de preços, a qual deverá estar inserida no Envelope 01 – PROPOSTA 
DE PREÇOS. 
 
 
 

 
 



 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Avenida Cidade de Leiria, nº 416 – Zona 01 – CEP 87.013-280 Maringá/PR 
Fone: (44) 3224-1422 – e-mail: compras@cisamusep.org.br  

 

39 

 

EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

ANEXO V  
 

CARTA PROPOSTA COMERCIAL 
 

(em papel timbrado do proponente) 
 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

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

PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

A Empresa (razão social)________________, estabelecida à ______________, nº _____, CEP: 

_________, Cidade ________________, Estado ________________, CNPJ/MF sob nº ___________, 

I.E. sob nº ____________, telefone (___) __________, endereço eletrônico_________, apresenta a sua 

PROPOSTA COMERCIAL relativa à licitação modalidade CONCORRÊNCIA Nº 02/2015, para a 

Contratação de Pessoa Jurídica para a execução da obra para abrigar o Centro de Especialidades do 

Paraná/CISAMUSEP, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições: 

Preço GLOBAL: R$____________ (_______________). 

Prazo de validade da proposta: ____________________. 

Nome e Número do Registro do Responsável Técnico: ___________________________. 

 

As condições de pagamento são as constantes do edital de licitação modalidade 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2015. 

 

 
Maringá (PR), em ____ de ________________ de 2015. 
 
 

 
 

__________________________________ 
Assinatura do titular ou credenciado com firma reconhecida 

 Nome e número do documento de identidade 
Carimbo da Empresa 

 

 

Observação: A não apresentação desta declaração implicará na desclassificação da empresa 
interessada nesta licitação (APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DO ENVELOPE DE 
PROPOSTA DE PREÇO). 



 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Avenida Cidade de Leiria, nº 416 – Zona 01 – CEP 87.013-280 Maringá/PR 
Fone: (44) 3224-1422 – e-mail: compras@cisamusep.org.br  

 

40 

 

EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

(em papel timbrado da Empresa) 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CF 
                                                         
 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CISAMUSEP: 
 
 
 
O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de Proponente 

do procedimento licitatório sob a modalidade CONCORRÊNCIA Nº 02/2015, instaurado pelo 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP declara 

para os fins de direitos e sob as penalidades da lei que referida empresa cumpre o disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ). 
Observação: Em caso afirmativo, assinalar o campo acima. 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2015. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
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 DENTRO DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

(em papel timbrado da Empresa) 
 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 
 
 
 
 
 
  O representante legal da Empresa _________________________, na qualidade de 

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade CONCORRÊNCIA Nº 02/2015, 

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 2015. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
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 DOS 
ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

(em papel timbrado da Empresa) 
 

ANEXO VIII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

Ao Presidente da Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense – CISAMUSEP 
 
 
  O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade 

de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade CONCORRÊNCIA Nº 02/2015, 

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, não 

se incluindo nas situações de que trata o artigo 3º, parágrafo 4º da referida Lei Complementar e 

alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014 e 

que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições 

existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja 

declarada vencedora do certame. 

 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2015. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa proponente e 

Carimbo da Empresa 
 

 
 
 
 

Observação: 
 
É facultada a empresa participante a apresentação da declaração de micro empresa ou empresa 
de pequeno porte, a qual deverá ser apresentada FORA dos envelopes PROPOSTA DE 
PREÇO e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 
 

(em papel timbrado da Empresa) 
 

ANEXO IX  
 

DECLARAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL QUALIFICADO 
 

 
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, ciente(s) e de acordo com as cláusulas expressas na minuta do contrato, ao qual 

sujeitam-se em conformidade com as condições estabelecidas no presente Edital, bem como 

dispõe de equipamentos necessários, 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. 

 

Declara, ainda, que se houver modificação do quadro, o CISAMUSEP será imediatamente 

comunicado, sendo que o substituto deverá apresentar o acervo mínimo exigido na licitação e 

aceito pelo CONTRATANTE. 

 

 
 
 
 

_______________, em ____ de _______________ de 2015. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
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 DENTRO DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

(em papel timbrado da Empresa) 
 

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, ___________________ a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa -----
---------------------------------------------------------------------------, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede ------------------------------------------ nº ---------, na cidade de -------------- - PR, com telefone (----) 
------------------, 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 a execução da construção do Centro de 
Especialidades do Paraná/CISAMUSEP, com área de 4.058,14 m2, situado na Rua Adolpho 
Contessotto com a Rua Pioneiro Antônio Paulo da Silva, data 64-D/1-F/1, Zona 28 no município 
de Maringá, nos termos da Lei nº 8.666/93, suas alterações e legislações pertinentes, assim como 
pelas condições do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 02/2015, pelos termos da proposta da 
CONTRATADA datada de _________ e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidade das partes.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

O presente Contrato tem por objeto a execução da construção do Centro de 
Especialidades do Paraná/CISAMUSEP, com área de 4.058,14m² situado na Rua Adolpho 
Contessotto com a Rua Pioneiro Antônio Paulo da Silva, data 64-D/1-F/1, Zona 28 no Município 
de Maringá. 
 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 Edital 
de CONCORRÊNCIA Nº 02/2015, 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 CONCORRÊNCIA 
Nº 02/2015, dentro dos critérios e condições exigidas pela legislação em vigor.  
 Subcláusula Única – As dúvidas técnicas que acaso surgirem no decorrer da execução 
da obra serão dirimidas, em conjunto, pelos responsáveis técnicos de ambas as partes, e caso 
necessário, juntamente com os autores dos projetos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAIS 
 

O prazo de execução deste Termo será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos e a 
vigência será de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, ambos contados a partir da data de 
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aceite da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado em conformidade com o interesse do 
CISAMUSEP, nos termos determinados pela CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 e possibilidade de 
prorrogação fixada pelo artigo 57 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 
 Subcláusula Única – O início da obra objeto da presente licitação será imediatamente 
após a data de aceite da Ordem de Serviço pela Contratada. 
 
CLÁUSULA QUARTA – VALOR CONTRATUAL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

O valor do presente contrato é de R$ _____________(______________________) e 
corresponde ao preço global proposto pela CONTRATADA na CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 para 
a execução da obra.  
 Subcláusula Primeira – O pagamento será efetuado em conformidade com as medições 
e serviços após repasse de recursos oriundos do Convênio CV. nº 067/2013 e Termo Aditivo nº 
002/2015 ao Convênio CV. nº 067/2013 do referido Convênio, mediante apresentação do 
Relatório de Vistoria de Obras e Serviços emitidos pela fiscalização do PARANÁ EDIFICAÇÔES.  
 Subcláusula Segunda – O requerimento de solicitação de pagamento deve ser 
protocolizado formalmente na Recepção Administrativa do CISAMUSEP, aos cuidados da Gestora 
do Contrato, responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços 
contratados em conjunto com os integrantes da Comissão Especial de Acompanhamento e 
Fiscalização da Execução da Obra do Centro de Especialidades do Paraná/CISAMUSEP. 
 Subcláusula Terceira – O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, no 
prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a protocolização do requerimento e apresentação da 
fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que 
cumpridas às cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas. 
 Subcláusula Quarta – O faturamento deverá ser apresentado conforme segue, de modo a 
padronizar condições e forma de apresentação: 
 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, 
inscrito no CNPJ: 04.956.153/0001-68, com sede na Avenida Cidade de Leiria, 416 - Zona 04 - 
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, período de execução da etapa, número e modalidade da licitação, 
número do contrato, número do empenho, e menção ao Convênio nº 067/2013 e Termo Aditivo nº 
002/2015 ao Convênio CV. nº 067/2013. 

b) A Nota Fiscal deverá ser entregue acompanhada da planilha contendo a discriminação 
dos serviços executados no período e de acordo com o cronograma físico-financeiro 
 c) A Nota Fiscal não deverá conter rasuras e/ou entrelinhas. 
 d) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social GRPS – matrícula na (CEI) da 
obra do último recolhimento devido, devidamente quitado e autenticado, de conformidade com o 
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou serviço; 
 e) Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, do 
último recolhimento devido, devidamente quitado e autenticado, de conformidade com o 
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra e/ou serviço. 

f)  Certidão Negativa do FGTS – CND em plena validade; 
g Certidão Negativa Conjunta de Tributos FEDERAIS e PREVIDENCIÁRIOS, ESTADUAIS, 

MUNICIPAIS E CND TRABALHISTA da empresa, em plena validade. 
 

 Subcláusula Quinta – Somente na última fatura: 
 a) CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA – Emitido pelo CISAMUSEP; 
 b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO; 
 c) CND – Certidão Negativa de Débitos do INSS – referente à obra objeto do contrato; 
 d) TERMO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS – Fornecido e instalado 
compatível com os prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisório da obra; 
 e) “As Built” – “como construído” – contendo as anotações e registros nos projetos originais 
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das alterações havidas na execução a obra, conforme NBR 14645-3, para fins de ordenação do 
cadastro técnico do CONTRATANTE. 
 f) Manual de operação, uso e manutenção da edificação, quando for o caso, conforme 
NBR 14037/1998. 
 Subcláusula Sexta – A liberação da primeira parcela ficará condicionada à quitação junto 
ao: 
 a) CREA/PR ou CAU/PR, através da ART; 
 b) INSS, através de matrícula da obra; 
 c) FGTS/CEF, através do CRF; 
 d) Apólice do Seguro garantia da execução do contrato no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor contrato; 
 e) Apólice do seguro contra riscos de engenharia; 
 f) Apólice do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho. 
 Subcláusula Sétima – 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. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

O recurso financeiro para custear a despesa do objeto deste contrato provém do 
Convênio CV. nº 067/2013 e Termo Aditivo nº 002/2015 ao Convênio CV. nº 067/2013 firmado 
com a Secretaria de Estado da Saúde, Dotação Orçamentária 
01.001.10.451.0003.1001.44.90.51.00.00 – Obras e Instalações - Convênio Construção do Centro 
de Especialidades do Paraná. 

 
CLÁUSULA SEXTA – REGIME DE EXECUÇÃO E DO REAJUSTE CONTRATUAL 
 

O regime de execução do presente Contrato será o de empreitada por preço global. 
 Subcláusula Primeira - Os preços contratuais dos serviços e obras poderão ser 
reajustados, em Reais, de acordo com os artigos 113, 114, 115 e 116 da Lei Estadual nº 15.608, 
de 16 de agosto de 2007. 
 Subcláusula Segunda - O reajustamento de preços, quando e se for o caso, será 
efetuado após decorridos 12 (doze) meses da data da elaboração das propostas, considerando-
se a variação ocorrida desde a data da apresentação da proposta, até a data do efetivo 
adimplemento da obrigação, calculada pelo índice INCC-DI elaborado pela Fundação Getúlio 
Vargas/FGV. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  
 

No interesse do CISAMUSEP, após aprovação pela SESA/FUNSAUDE e PARANÁ 
EDIFICAÇÕES, sobre o valor total efetivamente adquirido por meio do contrato, decorrente desta 
licitação, poderá haver acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento), com o 
aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos termos do art. 65, §§1º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e art. 112, § 1º, inciso II da Lei Estadual nº 15.608/07. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 

Executada a obra objeto do presente contrato, a mesma será recebida da seguinte forma: 
a) PROVISORIAMENTE: pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO, com 
máxima de 90 (noventa) dias; 

b) DEFINITIVAMENTE: por uma comissão, de no mínimo 03 (três) membros, designada 
pela presidência do CISAMUSEP, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 90 
(noventa) dias após o recebimento provisório. 
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 Subcláusula Única – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade 
civil, principalmente quanto à solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 

Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. Os 
direitos das partes encontram-se inseridos na Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações; Lei nº 
8.078, de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor e supletivamente no Código Civil 
Brasileiro. 
 
 Subcláusula Primeira – 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) 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. 

d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e termos da proposta comercial; 

e) Acompanhar e fiscalizar a execução da obra; 
f) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
 

 Subcláusula Segunda – Constituem obrigações da CONTRATADA:  
a) 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.  

b) 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.  

c) 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: 

d) 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, 

e) 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. 

f) Por força do contido no art. 68, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA, por ocasião 
da assinatura do contrato, deverá indicar preposto, aceito pelo fiscal deste contrato, para 
representá-la sempre que for necessário.           

g) A CONTRATADA deverá fazer em companhia idônea e apresentar ao Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
contado da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia, com validade para todo o 
período de execução da obra. 
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h) Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA 
responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou 
posse de terceiros, em decorrência da execução da obra. 

i) A CONTRATADA deverá, ainda, no prazo de 10 (dez) dias contados da assinatura 
do Contrato realizar e apresentar seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo a sua 
conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice.  

j) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

k) Obter licença para a execução dos serviços pertinentes ao objeto do presente 
contrato; 

l) Executar o cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas, 
Previdência Social e Seguro de Acidentes de Trabalho;  

m) Realizar o pagamento de taxas, impostos, seguros, leis sociais e outras 
obrigações financeiras, que vierem a incidir sobre a execução das obras ou serviços, inclusive 
aquelas referentes ao licenciamento ambiental;  

n) Comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE quaisquer erros ou incoerências 
verificadas nas especificações, não sendo, a eventual existência de falhas, razão para execução 
incorreta de serviços de qualquer natureza ou a não execução dos serviços;  

o) Empregar profissionais devidamente habilitados na execução das obras e 
serviços, sendo-lhe vedado subempreitar totalmente os serviços, admitindo-se, porém, 
subempreitadas em até 50% (cinquenta por cento) do valor total do item subempreitado, desde 
que autorizadas previamente e formalmente pela fiscalização da obra, devendo a subcontratada 
comprovar a efetiva execução de serviço assemelhado ao da obra objeto do presente.  

p) Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização do serviço 
depender de aprovação de outras entidades (concessionárias de abastecimento elétrico, de água 
e de gás e de serviços de telefonia e saneamento, Corpo de Bombeiros, Meio ambiente, etc.), 
esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para não atrasar o início da utilização, que deverá 
coincidir com a entrega da obra/serviço, cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e 
aprovações de entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e 
emolumentos correspondentes;  
q) Arcar com as despesas referentes a: Contratos diversos; ART’s-Anotações de 
Responsabilidade Técnica relativas a diversos serviços e instalações; Seguros diversos contra 
fogo e outros; Despachantes; etc.  

r) Proceder, às suas expensas, o “As Built” – “como construído” – contendo as 
anotações e registros nos projetos originais das alterações havidas na execução a obra, conforme 
NBR 14645-3, para fins de ordenação do cadastro técnico do CONTRATANTE. 

s) Apresentar seu cronograma físico-financeiro detalhado como condição para a 
emissão da Ordem de Serviço. 

t) A CONTRATADA obrigatoriamente providenciará e manterá Diário de obras (livro 
de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas 
todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e 
informações diversas que, a critério das partes devam ser objeto de registro.    

u) Ao final da obra, o Diário de obras referido será de propriedade do CISAMUSEP. 
v) A Equipe de Fiscalização do contrato anotará em Diário de Obra, a ser fornecido 

pela licitante vencedora, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e outros. 

w) O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem 
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização. Caberá 
ao responsável técnico da licitante vencedora o seu preenchimento. Será dada ciência do 
preenchimento do Diário à Equipe de Fiscalização do Contrato, encarregada da fiscalização dos 
serviços que, após efetuar no Diário as anotações mencionadas no subitem acima, destacará a 
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primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e 
arquivada pela licitante vencedora, ficando a terceira via no próprio Diário. 

x) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacitação 
deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação como engenheiro/arquiteto residente. 

y) A empresa com sede fora de Maringá deverá manter representante legal em 
Maringá durante o tempo que estiver em vigor o contrato, com capacidade para dirimir quaisquer 
dúvidas de caráter técnico, jurídico e administrativo originada de sua execução, bem como para 
todos os entendimentos que se fizerem necessários entre as partes. 

z) A empreiteira que não tiver a sua sede em Maringá-PR, deverá apresentar, no ato 
da assinatura do contrato, cópia do Alvará de Licença e inscrição no Cadastro Municipal de 
Contribuintes – CMC – de Maringá-PR, bem como o nome do engenheiro/arquiteto responsável 
que responderá pela obra e pela empresa, durante a execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA 
 

A CONTRATADA prestará dentro do prazo de 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato, 
a título de garantia de execução contratual depósito correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor global de sua proposta, a título de caução de execução, devendo a mesma vigorar até 30 
(trinta) dias após a entrega definitiva da obra, optando-se por uma das modalidades elencadas no 
artigo 102 da Lei Estadual nº 15.608/07; 
 Subcláusula Primeira – Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro Garantia 
ou Fiança Bancária, a mesma não poderá ser prestada de forma proporcional ao período 
contratual, devendo sua validade ser de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo de execução dos 
serviços. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada. 
 Subcláusula Segunda – Se a opção recair em Fiança Bancária, deverá constar do 
instrumento a expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes 
da Lei Federal nº 10.406/02 (Código Civil Brasileiro). 
 Subcláusula Terceira – Os títulos oferecidos em caução não poderão estar onerados por 
cláusula de impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente. 
 Subcláusula Quarta – Havendo prorrogação do prazo de conclusão ou atraso na entrega 
da obra, o prazo de validade da garantia (fiança bancária ou seguro garantia) deverá ser 
prorrogado, após comunicação formal à CONTRATADA, para revalidá-lo por período suficiente 
para entrega definitiva, antes do vencimento da garantia inicial, sob pena de aplicação de multa 
contratual. 
 Subcláusula Quinta – A garantia prestada será liberada ou restituída após 30 (trinta) dias 
da emissão do Termo de Encerramento do Contrato, mediante a apresentação de: 
 a) termo de recebimento definitivo; 
 b) certidão negativa de débito, expedida pelo INSS, referente às obras concluídas; 
 c) habite-se emitido pelo setor competente do Município; 
 d) comprovante nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. 
 Subcláusula Sexta – No caso de haver aditivos referentes a prazo e/ou serviços, a 
garantia complementar será de acordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA e 
majorada à mesma proporção do referido aditivo. 
 Subcláusula Sétima – Sem prejuízo de aplicação das sanções que lhe couberem, o 
CONTRATANTE recorrerá à garantia constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe 
tenha acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato. 
 Subcláusula Oitava – No caso de rescisão do contrato por inadimplemento da 
CONTRATADA, será imediatamente acionada a garantia para sanar possíveis prejuízos 
acarretados ao CONTRATANTE, independente da aplicação de outras sanções. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM CASO DE 
INADIMPLEMENTO 
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O descumprimento das obrigações assumidas na licitação ensejará na aplicação, 

garantido o contraditório e a ampla defesa ao licitante, das seguintes sanções, previstas na Lei 
Estadual 15.608/2007 e sessão II do capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 
 Subcláusula Primeira – Em caso de atraso injustificado no cumprimento das obrigações 
assumidas, sem prejuízo de eventuais sanções cíveis e criminais, serão aplicadas à 
CONTRATADA as penalidades seguintes: 
 I. advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento 
licitatório ou da execução contratual;  
 
 II. multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento): 

II.a) sobre o valor total estimado para a contratação, por dia útil, limitada ao percentual 
máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de atraso na assinatura do contrato ou atraso na 
entrega de documentação exigida para a assinatura do contrato; 

II.b) do valor dos serviços não executados, de cada parcela mensal do cronograma físico-
financeiro, por dia consecutivo que exceder à data prevista para sua conclusão; 

II.c) do valor contratual, por dia consecutivo que exceder à data prevista para a conclusão 
da obra.  
 Subcláusula Segunda – O atraso injustificado na conclusão de cada parcela mensal do 
cronograma físico-financeiro importará em não pagamento de quaisquer valores referentes a 
respectiva parcela, o que se dará apenas quando os serviços relativos a dita parcela forem 
integralmente concluídos. 

 Subcláusula Terceira – Caso o atraso seja justificado, a CONTRATADA receberá apenas 
pelos serviços realizados. 

 Subcláusula Quarta – Em qualquer caso, vale dizer, atraso injustificado ou justificado, a 
CONTRATADA está obrigada a apresentar novo cronograma físico-financeiro, mantendo-se o 
prazo de conclusão inicialmente estabelecido para a obra. 

 Subcláusula Quinta – Os atrasos injustificados que extrapolem o limite de 60 (sessenta) 
dias serão interpretados como inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas e 
sujeitarão a CONTRATADA ao previsto na subcláusula sexta e à rescisão do contrato 
administrativo celebrado, bem como responsabilidade por perdas e danos. 

 Subcláusula Sexta – Em caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 
sem prejuízo de eventuais sanções cíveis e criminais, serão aplicadas à CONTRATADA as 
penalidades seguintes: 

I.a) advertência;  

I.b) multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado para a contratação, nas 
seguintes hipóteses, dentre outras:  

 a) não assinatura do contrato;  

 b) não entrega de documentação exigida para o certame ou para assinatura do contrato;  

 c) apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou para assinatura do 
contrato;  

 d) não manutenção da proposta;  

 e) retardamento da execução contratual;  

 f) falha na execução contratual;  

 g) fraude na execução contratual;  

 h) comportamento inidôneo;  
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 i) cometimento de fraude fiscal.  
 
 I.c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 
com o CISAMUSEP pelo prazo de até 2 (dois) anos, nas hipóteses referidas no inciso anterior, 
dentre outras, de acordo com a gravidade verificada.  

 I.d) Declaração de inidoneidade, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aplicada ao 
licitante que incorrer nas condutas previstas no artigo 156 da Lei Estadual nº 15.608/2007.  
 Subcláusula Sétima – Quando, ressalvados os casos previstos nas subcláusulas 
primeira e sexta, a CONTRATADA infringir qualquer outra obrigação contratualmente assumida, 
sujeitar-se-á a multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato administrativo 
celebrado. 
 Subcláusula Oitava – As multas impostas à CONTRATADA, tanto pelo atraso 
injustificado quanto pela inexecução das obrigações contratualmente assumidas deverão ser 
pagas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação via AR de que se 
tornara definitiva a sanção. 
 Subcláusula Nona – Caso a(s) multa(s) aplicada(s) não seja(m) voluntariamente 
adimplida(s) nos termos do item anterior, consoante a previsão do § 1.º do artigo 87 da Lei 
Federal nº. 8.666/93, por ela(s) responderá a garantia prestada e, sendo o valor da multa superior 
a esta, os pagamentos eventualmente devidos pela Administração à CONTRATADA serão retidos 
administrativamente a titulo de caução complementar até solução judicial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas na legislação vigente e nas demais normas do CISAMUSEP. 

Subcláusula Primeira – Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses 
elencadas nos artigos 128 e 129 da Lei Estadual nº 15.608/07 c/c art. 77 e 78 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

Subcláusula Segunda – A rescisão poderá ser de forma unilateral, amigável ou judicial 
nos termos e condições previstas no artigo 130 da Lei Estadual nº 15.608/07 e art. 79 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

Subcláusula Terceira – A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em 
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

Subcláusula Quarta – Caso ocorra rescisão contratual, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA apenas os serviços executados até então. 

Subcláusula Quinta – A inadimplência total ou parcial do Contrato, além da aplicação das 
multas previstas, poderá resultar na rescisão contratual e na aplicação das penalidades previstas 
nos art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e nos artigos 150 e seguintes da Lei Estadual nº 5.608/07. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO GESTOR E DA FISCALIZAÇÃO 
 

Caberá a gestão do Contrato à Diretoria Administrativa do CONTRATANTE, todo o 
processo de comunicação entre as partes, o acompanhamento e fiscalização da execução do 
objeto deste contrato, consistente na verificação da conformidade da prestação dos serviços de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto e ainda:  

I - Propor ao órgão competente, a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA; 

II - receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto 
contratado; 

III - manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas 
as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base 
nas informações e relatórios apresentados pelo fiscal; 

IV - propor medidas que melhorem a execução do contrato. 
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Subcláusula Primeira: Caberá ao Fiscal do Contrato, Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização da Execução da obra do Centro de Especialidade do 
Paraná/CISAMUSEP, o acompanhamento da execução do objeto, informando a Gestora do 
Contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento e ainda: 

I - atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega, a prestação de serviço ou a 
execução da obra, após conferência prévia do objeto contratado encaminhar os documentos 
pertinentes a gestora para certificação; 

II - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no 
contrato; 

III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo 
com o estabelecido no instrumento contratual; 

IV - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do 
objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso; 

V - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, 
destinado à execução do objeto contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e 
/ou previstas contratualmente; 

VI - acompanhar a execução contratual, informando a gestora do contrato as ocorrências 
que possam prejudicar o bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço; 

VII - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões 
no objeto do contrato a gestora do contrato; 

VIII - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução 
do objeto contratado; 

IX - solicitar a gestora de contrato a substituição dos empregados prestadores de serviço 
que comprometam a perfeita execução dos serviços, inclusive quando decorrente de 
comportamento inadequado. 

Subcláusula Segunda – O acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do 
presente certame ainda serão realizados pelo profissional designado pela Secretaria de Estado da 
Saúde - PARANÁ EDIFICAÇÕES em conjunto com o servidor designado pelo Município de 
Maringá.  

Subcláusula Terceira – Nos termos da Cláusula Segunda, item III do Termo de 
Convênio nº 067/2013 caberá ao PARANÁ EDIFICAÇÕES, por intermédio de seu representante 
designado: 

a) Fiscalizar a execução do objeto do presente Edital, conforme disciplinado nas 
Condições Gerais de Contratos; 

b) Emitir RVO – Relatório de Vistoria de Obras e Serviços, demonstrando o percentual 
de execução da obra; 

c) Emitir Termo de Compatibilidade Físico-financeira ou Termo de Recebimento 
provisório de Obra ou Recebimento definitivo da Obra. 

Subcláusula Quarta – A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos.  

Subcláusula Quinta – A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da 
CONTRATANTE, não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao 
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a 
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do 
servidor designado para a fiscalização.  

Subcláusula Sexta – Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos 
serviços considerados inadequados pelo fiscal.  
 
 
 



 
CNPJ: 04.956.153/0001-68 

Avenida Cidade de Leiria, nº 416 – Zona 01 – CEP 87.013-280 Maringá/PR 
Fone: (44) 3224-1422 – e-mail: compras@cisamusep.org.br  

 

53 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

O presente Instrumento Contratual reger-se-á pelas disposições expressas na Lei Estadual 
nº 15.608/2007 e subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações, 
demais legislações aplicáveis 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 QUINTA – ALTERAÇÃO 
 

O presente Instrumento Contratual poderá ser alterado, desde que atendidos aos limites do 
art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.663/93, através de Termo Aditivo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL E DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA 
 

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá 
executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 e com a 
legislação pertinente do município onde a mesma será construída 

Subcláusula Única – A CONTRATADA deverá utilizar somente produtos ou subprodutos 
de madeira de origem exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto 
Estadual nº 4.889, de 31 de maio de 2005. 
 

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 o foro da Comarca de Maringá, Estado do 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 ___ de ___________ de 2015. 
 
 
 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense - CISAMUSEP  

Carlos Roberto Pupin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 
 

Nome: 

 
 

Nome:                                             
Assinatura:   
CPF: 
 

Assinatura:           
CPF:      
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

(em papel timbrado da Empresa) 
 

ANEXO XI 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 

O abaixo assinado, _____________________________________, Identidade nº ____________ e 

CPF _________ na qualidade de responsável legal pela empresa 

__________________________ vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) 

Responsável(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal nº 5.194/66 e com as Resoluções nº 

218/73 e nº 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei 

Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual nº 15.608/07, caso 

venhamos a vencer a referida licitação.  
 

1. Engenheiro/Arquiteto Responsável Técnico pela obra: 
Nome:  
CREA/CAU:  
Assinatura:  
 
2. Engenheiro(s)/Arquiteto(s) Corresponsável (is) ou vinculados pela obra:  
Nome:  
CREA/CAU:  
Assinatura:  
 
Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs no 
CREA/CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal 
nº 5.194/66, antes do início da obra, ficando sujeito à aplicação de penalidades previstas na 
legislação vigente e no Edital da presente licitação.  
 
Maringá, ___ de __________ de 2015. 

 

___________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

____________________________________________ 

ASSINATURA DO(s) RESPONSÁVEL(eis) TÉCNICO(s) 

(Quando couber) 
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Observação: A não apresentação desta declaração implicará na desclassificação da 
empresa interessada nesta licitação (APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
 

EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

(em papel timbrado da Empresa) 
 

ANEXO XII 
 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CAPACIDADE 
OPERACIONAL FINANCEIRA 
 
OBJETO: 
 
DECLARAMOS, nos termos do § 5o do art. 31 da Lei Federal 8.666/93 e § 4o do art. 77 da Lei 

Estadual nº 15.608/07, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica......................................, 

estabelecida à ..........................., por mim legalmente representada, possui os compromissos 

assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de 

disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua 

capacidade de rotação: 

 
DEMONSTRAÇÕES:  
 
CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC): 
 
Item N° do 

Contrato 
Obra ou 
Serviços 

Valor do 
Compromisso 

Valor Já 
Faturado 

Contratante 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
∑      

   
   
∑Valor do compromisso =  
 
∑Valor já faturado =  
 
sc = ∑Valor do compromisso  - ∑Valor já   faturado =  
 
SC = Saldo Contratual conforme Anexo →SC =  ∑Valor do compromisso - ∑Valor já faturado, isto 
é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados 
referentes aos compromissos. 
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CÁLCULO DO ILC, do GE e do ILG 

VALORES             íNDICE  
1A) íNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)  
 
           AC  
ILC = ------- = ___________ =  
          PC  
 
B) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)  
 
         ET  
GE= ------- = ___________=  
         AT  
 
C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)  
 
           AC + RL  
ILG = -------------- = ____________ =    
         PC + EL  
 
VP = Valor Patrimonial = Patrimônio Líquido 
                      Capital Social 
 

CÁLCULO DO K5, K6 , K7 e Kf 
 

CAPACIDADE ÍNDICE 
( 1 ) 

PESO 
( 2 ) 

PONTOS 
( 1 )  x  (  2 ) 

Kf 

I L CORRENTE                 -  IL . C  30  K.5  =  
I L GERAL                         - IL . G  50  K.6  =  
VALOR PATRIMONIAL - V . P  20  K.7  =  

INTERVALO 
PONTOS IL. C 

K.5 INTERVALO 
PONTOS IL. G 

K.6 
INTERVALO 

PONTOS V. P. 

K.7 

15,0 A 29,9 1,2 25,0 A 49,9 2,0 10,0 A 19,9 0,8 
30,0 A 35,9 1,5 50,0 A 59,9 2,5 20,0 A 23,9 1,0 
36,0 A 38,9 1,8 60,0 A 64,9 3,0 24,0 A 25,9 1,2 
39,0 A 50,9 2,1 65,0 A 84,9 3,5 26,0 A 33,9 1,4 
SUP. A 51,0 2,4 SUP

. 
A 85,0 4,0 SUP

. 
A 34,0 1,6 

 
Kf = Coeficiente Financeiro 

Kf = K5 + K6 + K7, 
  
 
 
Onde: 

D = Disponibilidade Financeira Operacional 

PL = Patrimônio Líquido 

 
     D = 1,25 x Kf x PL – SC 
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SC = Saldo Contratual → SC =  ∑Valor do compromisso - ∑Valor já faturado, isto é, a diferença 

entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos 

compromissos. 

O Representante Legal e o Contador , infra assinados, declaram que as demonstrações abaixo 

correspondem à real situação financeira da ___________________________________________  

                                                                                         RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  

 
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL    CONTADOR  

Nome       Nome  

N° de registro perante o órgão   N° de registro perante o CRC  

de classe (se for o caso).  

 

 

Obs: deverá ser anexado o Balanço do último Exercício Social Exigível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: A não apresentação desta declaração implicará na desclassificação da 
empresa interessada nesta licitação (APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 

 
(em papel timbrado da Empresa) 

 
ANEXO XIII 

 
TERMO DE VISTORIA 

 

Ao 
CISAMUSEP 
 

1) Declaramos, como responsável técnico da empresa ___________________ que visitamos 

o local dos serviços referente a CONCORRÊNCIA Nº 02/2015, ficando ciente de todos os 

detalhes do imóvel descrito no objeto de nossa proposta; 

 

2) Declaramos que, se vencedores desta, nos responsabilizaremos pela completa execução 

dos serviços em todas as suas fases, assim como de que conhecemos todos os detalhes, 

especificações e condições de execução dos trabalhos. 

 

 

Local, _____ de _____________ de 2015 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA LICITANTE 

NOME: 

CREA/CAU Nº  

 

 

 

 

 

Observação: A não apresentação desta declaração implicará na desclassificação da 
empresa interessada nesta licitação (APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

(em papel timbrado da Empresa) 
 

ANEXO XIV 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 

MADEIRA 

Ao 
CISAMUSEP 
COMISSÃO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
DECLARAÇÃO 

 
Eu, _____________________________, RG _____________, legalmente nomeado 

representante da empresa ___________________, CNPJ ____________________, para o fim de 

qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 

declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto 

da referida licitação que a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial: 

 
1. Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 

origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo 

florestal aprovado por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto 

Estadual nº 4.889, de 31 de maio de 2005. 

 
2. No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será 

realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 e com a 

legislação pertinente do município onde a mesma será construída.  

 

Maringá, __ de ____________________ de 2015. 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE OU RESPONSÁVEL TÉCNICO 

NOME: 

CPF: 

 

 

Observação: A não apresentação desta declaração implicará na desclassificação da 
empresa interessada nesta licitação (APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

(em papel timbrado da Empresa) 
 

ANEXO XV 
 

QUADRO-RESUMO DA COMPOSIÇÃO E CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 
 

Ao 
CISAMUSEP 
COMISSÃO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 

QUADRO-RESUMO - COMPOSIÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA 

CONCORRÊNCIA N° 01/2015 

1. DETALHAMENTO DA CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL 

 Nº DA 
CAT 

DESCRIÇÃO 
DA CAT 

PARCELA  
DE MAIOR 

RELEVÂNCIA  

PARCELA 
 DE MAIOR 

RELEVÂNCIA  

 
PARCELA  
DE MAIOR 

RELEVÂNCIA  

PÁGINA  
COMPROVAÇÃ

O TÍTULO  

ATESTADO 1       
ATESTADO 2       
ATESTADO 3       
ATESTADO 4       
ATESTADO 5       
ATESTADO 6       

   

2. DETALHAMENTO DA CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL: 

NOME DO PROFISSIONAL PROFISSÃO Nº DO CREA 
E/OU DO CAU ACERVO TÉCNICO 

PÁGINA  
COMPROVAÇÃO  

TÍTULO 
     
     
     
     
     
     
     

      

Deverão ser informadas as parcelas de maior relevância e valor significativo. 

 

Para clara identificação, as parcelas deverão ser destacadas nas CATs e atestados. 

 

LOCAL e DATA  

(Nome e assinatura do Responsável legal pela LICITANTE) 

 

Observação: A não apresentação desta declaração implicará na desclassificação da 
empresa interessada nesta licitação (APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

(em papel timbrado da Empresa) 
 

ANEXO XVI 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS 

CONCORRÊNCIA N° 01/2015 
 

O Signatário da presente, _________________________________________________________  

Carteira de Identidade N°_________________, representante legal da Empresa 

______________________, declara:  
 

1. Concordar, na íntegra, com os termos do Edital de Licitação e com todos os documentos dele 

componentes;  

2. Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo CISAMUSEP quanto 

à sua habilitação;  

3. Que não existe, no presente momento, pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial 

em nome desta empresa e que a mesma se submete à automática inabilitação, caso tal venha a 

ocorrer durante o processo de Licitação;  

4. Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;  

5. Que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 16 da Lei Estadual n.º 15.608/07, 

atendendo às condições de participação do Edital e legislação vigente;  

6. Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime 

a ora Contratante de qualquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;  

7. Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que 

se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pela 

Comissão de Licitação, no prazo que a mesma estipular;  

8. Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com 

visto do CREA-PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e 

que, após 180 dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho.  

9. Declaração de que a Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, 

os vínculos, empregatícios ou contratuais, da equipe técnica, definida no subitem 13.1.4.1 no caso 

de ser a vencedora da presente licitação, conforme documentos relacionados no item 13.1.4.5 “c”. 

 
LOCAL e DATA  
(Nome e assinatura do Responsável legal pela LICITANTE) 
 
 
Observação: A não apresentação desta declaração implicará na desclassificação da 
empresa interessada nesta licitação (APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 
 

(em papel timbrado da Empresa) 
 

ANEXO XVII 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NBR 6122. 
 

OBJETO: 
 
O abaixo assinado, _________________________________, (nominar a entidade de classe)____ 
n.º ____________e CPF nº _________ na qualidade de Responsável (is) Técnico(s), declara que, 
na execução das fundações observará todas as recomendações/exigências contidas na NBR 
6122 - Projeto e execução de fundações – Procedimento, quais sejam, execução obrigatória de 
prova de carga dinâmica, bem como controle através de prova de carga estática, no mínimo uma 
(1), conforme procedimento solicitado pelo projetista e definido na NBR 12131 - Estacas – Prova 
de carga estática – Método de ensaio, caso venhamos a vencer a referida licitação. 
 
1. Responsável Técnico pelos serviços contratados: 
Nome: 
(Nominar a entidade de Classe): 
Assinatura: 
 

2.Responsavel(is) e Co – responsável (is) ou vinculados pelos serviços contratados: 
Nome: 
(Nominar a entidade de classe): 
Assinatura: 
 
Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs na 
entidade de classe (nominar a entidade de classe)_____, conforme preceitua o artigo 1º da Lei 
Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, antes do início da obra, ficando 
sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente 
licitação. 
 

Maringá, ___ de __________ de 2015. 
 

 
___________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

____________________________________________ 
ASSINATURA DO (s) RESPONSÁVEL (eis) TÉCNICO (s) 

(Quando couber) 
 

Observação: A não apresentação desta declaração implicará na desclassificação da 
empresa interessada nesta licitação (APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DO 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
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EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 

 

ANEXO XVIII 
 

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
Retiramos via Internet, do Site do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP, a Proposta de Fornecimento de edital, referente a 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2015. 
 
Retirado dia, ____ de _______________ de 2015. 
 
 
 
Razão Social: _________________________________________________________ 
 
 
Nome Fantasia: ________________________________________________________ 
 

CNPJ :  ____________________________  Inscrição Estadual: _________________ 

 
Endereço : ____________________________________________________________ 
 

Cidade : _____________________________ Cep : _______________ Estado: _____ 

Fone: ________________________________Fax: ____________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Pessoa para Contato: ___________________________________________________ 

 
Assinatura: ___________________________________________________________ 
 

 

 
OBS 1: Para participação da Concorrência é facultaqda a devolução do Protocolo de Retirada de 
Edital, via FAX - (44) 3224-1422 - ou E-MAIL - compras@cisamusep.org.br -  para eventuais 
comunicações aos interessados, quando necessário. 
 
OBS 2: Toda informação adicional deste certame será divulgado conforme exigência em lei. Faz-
se saber que o não envio deste documento preenchido corretamente, exime a comissão da 
obrigação de qualquer eventual informação desta licitação diretamente ao licitante. 
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ANEXO XIX 
 

TERMO DE CONVÊNIO CV. Nº 067/2013 
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ANEXO XX – Nota de Empenho – EMP – nº 47600000325565-1  
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ANEXO XXI 

 
 


