
 

  

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 
COM BENEFÍCIO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

O Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde – CIS5ªRS , Estado do Paraná torna 
público que realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço – 
Por Lote, de acordo com a Requisição Preliminar n.º 014/2022, emitida pela Diretoria Executiva, 
obedecendo integralmente a Lei Federal n.º 10.520/2002, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 
8.666/1993, bem como Lei Complementar Federal 123/2006, Lei Complementar 147, de 7 de 
agosto de 2014, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 7.746, de 05 de junho 
de 2012, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015  e Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 
26 de abril, de 2018.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. É objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CHAMADO 
TÉCNICO, A SER EXECUTADO EM 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA DE FABRICAÇÃO 
CUMMINS, MODELO C500 D6, 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUP LINHA 
FDN DESTINAÇÃO COMERCIAL, 129 (CENTO E VITE E NOVE) UNIDADES CLIMATIZADORAS 
QUE INCLUEM, ARES- CONDICIONADOS, CONDENSADORAS E VENTILADORES, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO CIS5ªRS. 
1.1.1. O valor máximo disponível para a presente contratação é de R$ 190.116,00 (cento e noventa 
mil cento e dezesseis reais). 
1.1.2. A presente licitação é do Tipo Menor Preço com julgamento Por Lote. 
1.2. A sessão pública será realizada via rede mundial de computadores (internet) através do Sistema 
de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no endereço eletrônico < 
https://bllcompras.com/ >, a ser dirigido por pregoeiro  designado pelo Decreto 9214/2022 do 
Município de Guarapuava e pela Portaria 05/2022 do Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª 
Região de Saúde do Paraná, nas dependências do Departamento de Licitações e Contratos, 
localizado no 2º andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777, em Guarapuava, Estado 
do Paraná. 
1.3. O registro das participantes e de suas propostas de preço, junto ao sistema que se refere o 
item 1.2 deste edital, poderão ocorrer até às 09h00 do dia 27/09/2022. 
1.4. A sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso 
e senha, a partir do encerramento do prazo estabelecido no item 1.3. 
1.4.1. Qualquer pessoa não participante da licitação poderá acompanhar a sessão pública através 
do endereço eletrônico que se refere o item 1.2, clicando em Acesso Público ou através do seguinte 
endereço < https://bllcompras.com/Home/PublicAccess >. 
1.5. Para todas as referências de Tempo será observado o horário de Brasília – DF. 
1.6. O número de processo administrativo do presente edital é 014/2022. 
1.7. Os pregoeiros e equipe de apoio são os designados pelo Decreto 9214/2022 do Município de 
Guarapuava e pela Portaria 05/2022 do Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde 
do Paraná, conforme a seguir: 
1.7.1. Pregoeiros: 
1.7.1.1. Adeline Ramos – Auxiliar de Saúde Bucal; 
1.7.1.2. Jéssica Dal Piva de Oliveira – Assistente Administrativo II; 
1.7.1.3. Francieli Conrado – Agente de Combate à Endemias; 
1.7.1.4. Rosimere de Paris Dias – Operador de Computador; 
1.7.1.5. Silvia Leticia Gomes Gechele – Assessor A1. 
1.7.2. Equipe de Apoio: 
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1.7.2.1. Andriela de Fátima Borges – Assistente Administrativo II; 
1.7.2.2. Danielle Cristina Chemin – Assistente Administrativo II; 
1.7.2.3. Joeci Aparecida de Lima – Fiscal Tributário; 
1.7.2.4. Vinícius de Moura Silveira – Analista de Sistemas; 
1.7.2.5. Viviane dos Santos Oliveira – Assistente Administrativo II; 
1.7.2.6. Josy Rita de Cássia Anciutti – Secretária Escolar; 
1.7.2.7. Emmanuele Andrade de Lima – Técnico de Segurança no Trabalho. 
1.7.3. Suplentes da Equipe de Apoio: 
1.7.3.1. Erix Bim Dencke Bonfim – Assessor A2; 
1.8. A fim de manterem-se atualizados a respeito de eventuais alterações no edital, os interessados 
poderão efetuar cadastro visando a comunicação dessas alterações no endereço eletrônico 
https://www.guarapuava.pr.gov.br/pss-cis5rs/. 
1.9. Compõem ainda este edital os seguintes anexos: 
1.9.1. Anexo I – Termo de Referência; 
1.9.2. Anexo II – Minuta do Contrato; 
1.9.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Enquadramento como Micro ou Pequena empresa; 
1.9.4. Anexo IV – Modelo de Carta Proposta; 
1.9.5. Anexo V – Modelo de Declaração Unificada para Habilitação. 
1.9.6. Anexo VI – Modelos de Check List para manutenção. 
1.10. Este edital prevê, conforme o caso, benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
Complementar n. 123, de 2006 para o licitante que enquadrar-se como Microempresas ou 
Empresas de Pequeno Porte. 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO 

2.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, e terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
2.1.1. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos 
anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 
documentos e demais constantes da fase interna do processo; 
2.1.2. Proceder o exame das propostas de preços e a classificação dos proponentes nos termos do 
item 6.1 deste edital; 
2.1.2.1. Desclassificar propostas indicando os motivos nos termos do item 4.3 e subitens deste 
edital; 
2.1.3. Coordenar a sessão pública, o envio de lances e à escolha da proposta ou do lance de menor 
preço através do sistema empregado conforme itens 6.2 a 6.6 e respectivos subitens deste edital; 
2.1.4. Verificar e julgar as condições de habilitação, com base nos documentos anexados pelos 
licitantes no sistema empregado, termos do item 6.7 e subitens deste edital; 
2.1.5. No julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação; 
2.1.6. Receber, examinar e decidir sobre recursos nos termos dos itens 6.8 e 13 e subitens deste 
edital;  
2.1.7. Declarar o vencedor, adjudicando a proposta de menor preço nos termos dos itens e 7.9 
deste edital; 
2.1.8. Providenciar a elaboração de ata de Sessão, com auxílio do sistema empregado, na qual, 
conforme o caso deverá conter os seguintes registros, entre outros: 
2.1.8.1. Os licitantes participantes; 
2.1.8.2. As propostas apresentadas; 

 



 

  

2.1.8.3. Os avisos, os esclarecimentos e as impugnações; 
2.1.8.4. Os lances ofertados, na ordem de classificação; 
2.1.8.5. A suspensão e o reinício da sessão, se for o caso; 
2.1.8.6. A aceitabilidade da proposta de preço; 
2.1.8.7. A habilitação; 
2.1.8.8. A decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação; 
2.1.8.9. Os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões;  
2.1.8.10. O resultado da licitação; e 
2.1.8.11. A adjudicação. 
2.1.9. Fazer constar no processo físico, relativo ao processo licitatório, cópia impressa de todas as 
documentações, inclusive propostas de preços, analisadas na sessão pública, memoriais de 
impugnações e recursos apresentados, bem como respectivas decisões, ata de sessão e demais 
documentos que se fizerem pertinentes; 
2.1.10. Conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio; 
2.1.11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 
homologação. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Caberá ao licitante interessado em participar do presente pregão: 
3.1.1. Credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame; 
3.1.2. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação 
e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares; 
3.1.3. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por 
seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros; 
3.1.4. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
3.1.5. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 
3.1.6. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica; e 
3.1.7. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 
3.2. Os interessados em participar encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no presente edital, proposta de 
preço e documentos complementares, até a data e o horário estabelecidos para abertura do 
certame. 
3.2.1. A etapa de que trata o item 3.2 será encerrada com a abertura da sessão pública. 
3.2.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos 
termos do disposto no item 3.2, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
3.2.3. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 
habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 
3.2.3.1. A falsidade da declaração de que trata o item 3.2.3 sujeitará o licitante às sanções previstas 
neste edital. 
3.2.4. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 



 

  

3.3. Poderá participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 
estabelecida no País, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que 
satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 
3.3.1. Somente poderá participar de lotes classificados como cota reservada e de lotes exclusivos 
caso dispostos nesta licitação as empresas que trata o item 3.3 do edital que forem enquadradas 
como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE – EPP, nos termos do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006. 
3.3.1.1. Para comprovação de enquadramento em alguma das hipóteses que trata o item 3.3.1, o 
licitante deverá, até a data e horário previstos no item 1.3 deste edital, cadastrar-se junto à BLL 
informando sua condição em campo específico do Sistema, bem como, anexando junto aos 
documentos de habilitação, declaração de enquadramento, conforme Modelo constante do Anexo 
IV deste edital, sob pena de não usufruir dos benefícios a ele dispensados e/ou desclassificação do 
certame. 
3.3.2. Caso este edital possua a existência de lotes exclusivos e lotes com cota reservada à 
participação de Micro e pequenas empresas não impede a sua participação nos demais lotes, ou 
seja, nos de ampla concorrência e de cota principal, conforme classificação dos lotes no Anexo I 
(termo de referência) deste edital. 
3.3.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, bem 
como de pessoas físicas. 
3.3.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, em processo de 
recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar 
e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente. 
3.3.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante. 
3.3.6. Os interessados em participar do certame sujeitam-se integralmente aos termos e condições 
de uso do sistema, inclusive quanto aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da 
informação, consoante tabela emitida pela Bolsa de Licitações e Leilões (BLL), nos termos do artigo 
5º, inciso III, da Lei n.º 10.520/2002. 
3.3.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida através 
dos telefones (41) 3097 4600, (41) 9 9264 7677, (41) 9 9203 9595 (WhatsApp), ou e-mail < 
contato@bll.org.br >. 
3.3.8. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, têm direito público subjetivo a fiel 
observância do procedimento estabelecido neste Regulamento e qualquer interessado poderá 
acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet. 

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. A apresentação de proposta de preços por parte do interessado ocorrerá em duas etapas: 
4.1.1. A primeira consistirá no registro de sua oferta inicial no sistema, com os quais a fase de 
disputa por lances se iniciará, indicando seu valor unitário, marca e modelo, quando for o caso: 
4.1.1.1. O registro de proposta para a presente licitação, independente de declaração expressa, 
implica automaticamente na declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e 
das condições locais para o cumprimento das obrigações, e execução do objeto da licitação e na 
concordância com todos os termos deste edital, inclusive no seguinte: 
4.1.1.1.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação do certame; 
4.1.1.1.2. Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 60 dias corridos contados da data 
da sessão; 
4.1.1.1.3. Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) 
bem como seus prazos e condições de entrega; 
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4.1.1.1.4. Que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
4.1.2. A segunda etapa consistirá na anexação de proposta escrita, em campo específico para este 
fim no sistema, denominado documentos complementares, na qual deverão constar os preços 
finais oferecidos na etapa de lances, sendo necessário apenas daqueles lotes cujo a licitante figurar 
como detentora da melhor proposta, no momento em que for convocada. 
4.1.2.1. Quando convocada nos termos do item 4.1.2, a licitante terá o prazo (prorrogável se houver 
interesse da administração) de 2 (duas) horas de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, 
das 8h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, para anexar a proposta sob pena de 
desclassificação. 
4.1.2.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada obrigatoriamente na ordem em que se 
encontram os itens no Anexo I (Termo de Referência), devendo ser redigida com clareza em língua 
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, 
rasuras ou entrelinhas, seguindo preferencialmente o modelo constante do Anexo V deste edital. 
4.1.2.3. Na proposta de preços deverão constar: 
4.1.2.3.1. Razão social da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço completo, 
telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato, número da conta corrente, agência e 
respectivo Banco. 
4.1.2.3.2. Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento 
Contratual, compreendendo Nome, CPF e RG; 
4.1.2.3.3. Detalhamento de todas as características do(s) produto(s) ou serviço(s) ofertado(s), de 
acordo com os descritivos e quantitativos constantes do Anexo I do edital, informando as marcas e 
modelos quando for o caso, sendo dispensável a indicação de marca nos casos de prestação de 
serviços. 
4.1.2.3.4. Cotação do preço unitário e total por lote (em algarismos) com base na quantidade 
máxima estimada, em moeda corrente do País (Real), não sendo permitida a apresentação de 
proposta alternativa, que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sendo que em caso de 
divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros; 
4.1.2.3.5. Data e assinatura do Representante legal na última folha, bem como rubrica do mesmo 
em todas as demais. 
4.1.2.4. As declarações elencadas no item 4.1.1.1 e seus subitens estão atreladas ao regulamento 
do certame, e não isentam o licitante de cumprir com o expresso no item 4.1.2.3.3, devendo o 
licitante detalhar todas as características do(s) produto(s) ou serviço(s) ofertado(s), de acordo com 
os descritivos e quantitativos constantes do Anexo I do edital. 
4.2. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
4.3. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação 
em vigor e com o seguinte: 
4.3.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 
4.3.2. Extrapolem o preço máximo por item estipulado no Termo de referência; 
4.3.3. Sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permitam a perfeita 
identificação do produto ou serviços ofertados; 
4.3.4. Não contenham indicação de marca de produto quando for o caso, ou não conste data, 
rubrica e/ou assinatura. 
4.3.5. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 
Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 



 

  

4.4. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem 
a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento. 

5. DA HABILITAÇÃO 

5.1. Para fins de habilitação ao certame, os licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos à 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e 
qualificação técnica. 
5.1.1. Toda a documentação para fins de habilitação deverá ser anexada ao sistema até a data e 
horário previstos para início da sessão, conforme item 1.3 deste edital, de modo que somente será 
verificada pelo pregoeiro a documentação daqueles licitantes declarados detentores de melhor 
oferta após a fase de disputa por lances. 
5.1.2. Os documentos comprobatórios que trata o item 5.1.1, deverão encontrarem-se vigentes na 
data de abertura da sessão, sob PENA DE INABILITAÇÃO do licitante. 
5.2. Os documentos anexados no sistema para fins de habilitação serão considerados cópia fiel dos 
seus originais, sob a fé e a responsabilidade do próprio licitante, salvo aqueles que possuírem 
autenticação online, e que por sua vez terão sua aceitação condicionada a verificação por parte do 
pregoeiro. 
5.2.1. Aos documentos que não mencionarem prazo de validade será atribuído prazo de 90 
(noventa) dias de eficácia, contados da data de emissão, salvo disposição contrária expressa em Lei. 
5.2.2. A anexação de documentos falsos, falsificados, inverídicos ou outras condições que não 
reflitam a veracidade das reais informações e condições pertinentes à licitante, a sujeitarão às 
penalidades previstas no item 12 deste edital, sem prejuízo de outras sanções que a legislação vier 
a prever.  
5.2.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
5.2.4. Os documentos complementares à proposta e a habilitação, quando necessários para a 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante 
melhor classificado após o encerramento do envio de lances. 
5.3. As licitantes deverão anexar para fins de sua habilitação no certame os seguintes documentos: 
5.3.1. Para comprovação de sua habilitação jurídica, conforme o caso: 
5.3.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
5.3.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores (os documentos em apreço deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva); ou 
5.3.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; ou 
5.3.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

5.3.1.5. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, que espelha a atual situação da 

empresa de acordo com os atos registrados; 
5.3.2. Para comprovação relativa à regularidade fiscal e trabalhista: 
5.3.2.1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica emitido pela Receita 
Federal do Brasil (Cartão CNPJ) < http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnp 
jreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp > ; 
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5.3.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado, sendo aceito ainda em substituição a este, o Alvará de funcionamento, nas mesmas 
condições. 
5.3.2.3. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio 
ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, detalhado da seguinte maneira: 
5.3.2.3.1. Certidão negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional < https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir >; 
5.3.2.3.2. Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o Governo do Estado, que deverá 
ser comprovada por meio de Certidão Negativa expedida nos termos da legislação local; 
5.3.2.3.3. Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o Governo do Município, emitida 
pela Prefeitura Municipal da sede da licitante; 
5.3.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF < https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf > e 
5.3.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 < 
http://www.tst.jus.br/certidao/ >. 
5.3.3. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em: 
5.3.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida por todos os cartórios distribuidores 
que tenham atribuição de distribuição de falências e concordatas da sede da pessoa jurídica; 
5.3.4. Deverá apresentar as seguintes declarações, conforme disposto no modelo constante do 
anexo V deste edital, de que: 
5.3.4.1. Não se encontra com o Direito de Licitar suspenso, bem como não encontra-se declarado 
inidôneo por órgão ou entidade em qualquer das esferas do Governo; 
5.3.4.2. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
5.3.4.3. Não possui, no seu Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Art. 7º, XXXIII da 
Constituição Federal de 1988;  
5.3.4.4. Os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de 
parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com SERVIDORES EFETIVOS 
INVESTIDOS DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, OU EXERÇAM FUNÇÃO 
GRATIFICADA E AINDA QUE FAÇAM PARTE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, SEJA PREGOEIRO E OU MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO, E DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONSÓRCIO CIS5ªRS OU QUE EXERÇAM FUNÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ORIUNDO DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, 
AGENTES POLÍTICOS, PRESIDENTE E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO DO CONSÓRCIO 
CIS5ªRS BEM COMO SEUS CÔNJUGE, COMPANHEIRO E COM GRAU DE PARENTESCO EM LINHA RETA 
E COLATERAL, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das 
informações contidas nesta Declaração. 
5.3.5. Quando for o caso, para comprovação nos termos do item 3.3.1.1, declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Modelo constante 
do Anexo IV deste edital, sob pena de desclassificação do certame. 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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5.3.6. Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove que a licitante forneceu/fornece materiais pertinentes e 
compatíveis com o objeto desta licitação ou com o item pertinente ao objeto desta licitação. 
5.3.6.1. Para atender o disposto acima é necessário que o Atestado permita a identificação da 
pessoa que o está emitindo, portanto, deverá ser apresentado em papel timbrado do emitente ou 
conter razão social, CNPJ, endereço, telefone e com identificação do signatário e assinatura do 
responsável legal;  
5.3.6.2. No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados 
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 
proponente;  
5.3.6.2.1. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo 
menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa proponente. 
5.3.6.3. Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessários e suficientes para a 
comprovação da qualificação técnica exigida e, se possível, indicar os itens que comprovarão as 
exigências; 
5.3.7. Deve constar nas embalagens, em conformidade com o que a legislação, a qual a data limite 
que o material se mantém em condição de utilização; 
5.3.7.1. No ato da entrega dos materiais, os mesmos só serão aceitos se estiverem com no máximo 
1/3 de comprometimento de sua validade, contados da data de sua fabricação. 
5.3.8. Qualificação Técnica consistirá em: 
5.3.8.1. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado que comprove ter a licitante: 
5.3.8.1.1. Aptidão para desempenho de atividades compatíveis em características e quantidades 
com o objeto da licitação, demonstrando que a licitante elabora ou elaborou os programas 
relacionados. 
5.3.8.2. A licitante deverá disponibilizar de todas as informações necessárias a comprovação da 
legitimidade do atestado solicitado, apresentando cópia do contrato autenticada que deu suporte 
a contratação, endereço atual da contratante e local de que foram prestados os serviços; 
5.3.8.3. Apresentar a certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA; 
5.3.8.4. Declaração indicando pelo menos um responsável técnico com Registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), para validar aos serviços, deverá ser informado os 
dados mínimos necessários, tais como: nome completo, nº do CPF, Nº do RG e vínculo contratual 
com a licitante; 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, DA FASE DE LANCES E NEGOCIAÇÃO E DA HABILITAÇÃO 

6.1. Iniciada a sessão pública nos termos do item 1.4 deste edital, o Pregoeiro efetuará a verificação 
das Propostas de Preços cadastradas, quanto a sua aceitação nos termos do item 4.1.1 e subitens 
deste edital e no que couber em relação ao item 4.3 e subitens, de modo que as que não forem 
aceitáveis serão desclassificadas e não participarão da etapa de lances. 
6.1.1. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado 
em tempo real por todos os participantes. 
6.1.2. Nenhum licitante será identificado até o encerramento da disputa por lances, sendo que as 
informações de identificação dos mesmos somente serão exibidas ao pregoeiro e demais 
interessados quando os respectivos lotes constarem da etapa de habilitação e posteriores no 
sistema. 
6.1.3. Lotes que por ventura não contiverem propostas registradas serão declarados desertos. 
6.1.4. Lotes que por ventura tenham todas as suas propostas desclassificadas serão declarados 
frustrados/fracassados. 



 

  

6.1.5. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não 
haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de 
que tratam os itens 6.4 ao 6.6 deste edital. 
6.2. Concluídos os procedimentos relativos ao item 6.1 o pregoeiro dará início à fase competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico. 
6.2.1. Independente da diferença de valores ou do número de licitantes, todas as propostas 
consideradas classificadas pelo pregoeiro participarão da fase competitiva de lances; 
6.2.1.1. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado 
no registro; 
6.2.1.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura 
da sessão pública e as regras estabelecidas no edital; 
6.2.1.3. Os lances ocorrerão de forma desordenada visando a obtenção do Menor Preço com 
julgamento Por Lote; 
6.2.1.4. Os licitantes somente poderão oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 
registrado pelo sistema; 
6.2.1.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro, ressalvado o eventual registro de proposta inicial com valores equivalentes. 
6.2.1.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
6.3. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto e fechado, 
quando os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado; 
6.3.1. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o item 6.3, a etapa de envio de lances da 
sessão pública terá duração de quinze minutos. 
6.3.2. Encerrado o prazo previsto no item 6.3.1, o sistema encaminhará o aviso de fechamento 
iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a 
recepção de lances será automaticamente encerrada. 
6.3.3. Encerrado o prazo de que trata o item 6.3.2, o sistema abrirá a oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior 
àquela que possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
6.3.3.1. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o 6.3.3, os autores dos 
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão ofertar 
um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
6.3.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 6.3.3 e 6.3.3.1, o sistema ordenará os lances 
em ordem crescente de vantajosidade; 
6.3.4.1. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 6.3.3 e 6.3.3.1, 
haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem 
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso 
até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 5.3.4. 
6.4. Encerrada a disputa nos termos do item 6.3 e respectivos subitens, o pregoeiro, com auxílio 
do sistema, procederá eventuais desempates definidos como preferência de contratação e 
Prioridade de Contratação: 
6.4.1. Para efeitos da Preferência de contratação que trata o item 6.4, o pregoeiro verificará, 
somente para os lotes de ampla concorrência e de cota principal (conforme classificação do lote 
no termo de referência (Anexo I) em que a melhor oferta válida não houver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, a ocorrência de empate técnico. 



 

  

6.4.1.1. Entende-se por empate técnico para efeitos da Preferência de contratação aquelas 
situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada quando esta 
tiver sido apresenta por empresa não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
6.4.1.2. A preferência de que trata o item 6.4.1 será concedida da seguinte forma: 
6.4.1.2.1. Ocorrendo o empate técnico que se refere o item 6.4.1.1, a microempresa ou a empresa 
de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor, 
ressalvada a verificação do atendimento aos requisitos de habilitação e o julgamento de eventuais 
recursos apresentados pelas licitantes. 
6.4.1.2.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte que estiver exercendo o direito previsto 
no item 6.4.1.2.1, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão do direito. 
6.4.1.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem em situação de empate, o sistema realizará sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
6.4.1.2.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do item 6.4.1.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação 
de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
6.4.2. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 6.4.1, mesmo que não haja 
envio de lances após o início da fase competitiva. 
6.4.2.1. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas. 
6.4.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 
6.4.3.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
6.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 6.4 respectivos subitens deste 
edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, 
ressalvada a verificação do atendimento aos requisitos de habilitação e o julgamento de eventuais 
recursos apresentados pelas licitantes. 
6.6. O Pregoeiro verificará a ocorrência de uma mesma empresa vencer as cotas principal e 
reservada de um mesmo serviço, conforme a classificação dos lotes no termo de referência (anexo 
I), situação na qual o pregoeiro informará ao interessado que a contratação deverá ocorrer pelo 
menor preço, e solicitará que o mesmo ajuste o lance da cota com o maior preço para o valor da 
cota com menor preço, em funcionalidade específica do sistema. 
6.6.1. Ao recusar-se a realizar o ajuste que trata o item 6.6 deste edital, o licitante será Inabilitado 
de ambas as cotas. 
6.7. Após a conclusão dos procedimentos previstos nos itens 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 e respectivos 
subitens, o pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva de lances e ordenará as propostas 
em ordem crescente de preços, elegendo a proposta de menor preço e realizará o seguinte 
procedimento em relação à detentora da melhor proposta do lote: 
6.7.1. Convocará para que a mesma anexe, no campo documentos complementares do sistema, a 
proposta de preços nos termos do item 4.1.2 e respectivos subitens, no prazo máximo de 2 (duas) 
horas; 



 

  

6.7.2. Verificará se apresentam restrições ao direito de licitar e contratar com órgãos públicos, de 
modo que o Pregoeiro fará constar da ata as consultas realizadas junto aos seguintes bancos de 
dados: 
6.7.2.1. Cadastro de Impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) < 
https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx >; 
6.7.2.2. Sistema Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU) < 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0: >; e  
6.7.2.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União < http://www.portaltransparenci 
a.gov.br/sancoes/ceis >; 
6.7.2.4. Mesmo que as consultas relacionadas nos itens 6.7.2.1 à 6.7.2.3 não retornem informações 
de impedimento dos licitantes, o pregoeiro não deve ignorar apontamentos de consultas a outros 
sistemas nos quais constem restrições, devendo neste caso promover adequada diligência. 
6.7.3. Convocará a apresentação de demais documentos complementares à proposta e a 
habilitação, quando necessários para a confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, 
que serão anexados pelo licitante convocado no prazo máximo de 2 (duas) horas. 
6.7.4. Procederá a inabilitação das licitantes que incorrerem nas seguintes situações: 
6.7.4.1. Deixem de cumprir com o item 6.7.1; 
6.7.4.2. Apresentem restrições ao direito de licitar e contratar com órgãos públicos nos termos do 
item 6.7.2; 
6.7.4.3. Deixem de cumprir com o item 6.7.3, ressalvadas as disposições do item 6.7.5 e respectivos 
subitens, relativo à regularidade fiscal e trabalhista das licitantes enquadradas como 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 
6.7.5. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
6.7.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 
débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
6.7.5.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 6.7.5.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
6.7.6. No caso da ocorrência da hipótese do item 6.7.4, procederá o item 6.7.1 e seguintes à 
próxima licitante na ordem de classificação até a apuração de uma que não incorra na sua 
inabilitação, ou até que não restem mais licitantes classificados, ressalvado o disposto no item 
6.7.5.1. 
6.7.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às 
exigências para habilitação, o pregoeiro poderá auxiliado pela equipe de apoio, mediante 
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada aos licitantes remanescentes, nos termos do 
disposto no item 6.3.4.1. 
6.7.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
o pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que as inabilitaram ou 
desclassificaram, facultada, quando de comum acordo entre o pregoeiro e os licitantes, a redução 
deste prazo para um que seja mais conveniente. 
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6.8. Encerrados os procedimentos relativos à habilitação das empresas nos termos do item 5, o 
pregoeiro procederá com o recebimento de eventuais intenções de recursos nos termos do item 
12 do edital. 
6.9. Vencida a etapa que trata o item 6.8, será promovida a adjudicação do objeto que observará o 
seguinte: 
6.9.1. O objeto será adjudicado pelo pregoeiro ao vencedor quando não houver recurso ou a 
eventual recurso for dado provimento pelo próprio pregoeiro, devendo, após, encaminhar à 
autoridade competente propondo sua homologação. 
6.9.2. O objeto será adjudicado ao vencedor pela autoridade competente quando houver recurso 
e o pregoeiro não tiver dado provimento ao mesmo. 
6.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, exceto se verificado erro grosseiro de 
digitação, quando o pregoeiro procederá o cancelamento do lance enviado pelo licitante e desde 
que devidamente justificado, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes 
neste Edital; 
6.11. As cláusulas deste edital, que fazem menção a procedimentos relacionados a lotes de ampla 
concorrência, Cota principal, Cota reservada e exclusivo para microempresas e empresas de 
pequeno porte, terão sua aplicação condicionadas a sua existência conforme classificação dos 
mesmos no termo de referência (anexo I) deste edital. 
6.12. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de 
envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão 
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
6.12.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas 
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7. DA HOMOLOGAÇÃO 

7.1. Concluído o julgamento, com a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, a autoridade 
superior competente promoverá a homologação do resultado. 
7.1.1. Não havendo vencedor para algum dos lotes, seja por resultar frustrado ou por restar 
deserto, o processo será remetido à assessoria jurídica para parecer quanto a possibilidade de sua 
homologação. 
7.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª 
Região de Saúde do Paraná firmará Contrato com o PROPONENTE VENCEDOR visando à execução 
do objeto desta licitação nos termos da Minuta que integra este Edital. 
7.2.1. Sendo a licitação homologada como deserta ou frustrada na íntegra, ou seja, quando não 
houver vencedor para qualquer dos lotes, será promovido o arquivamento do processo apenas. 

8. DA CONTRATAÇÃO 

8.1. A contratação com os fornecedores será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
8.1.1. Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização de compra", "ordem de 
execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 
da Lei Federal nº 8.666/1993. 
8.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
8.2.1. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do 
contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
8.3. O contrato resultante deste certame terá a vigência pelo período de 12 (doze) meses. 



 

  

8.4. A partir de comunicado formal emitido pelo Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região do 
Paraná, a licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecer no Departamento 
de Licitações e Contratos do Consórcio, para proceder assinatura do instrumento contratual ou para 
encaminhar o mesmo assinado por correios ou transportadora. 
8.4.1. O prazo que trata o item 9.4 poderá, quando solicitado e justificado pelo proponente, ser 
prorrogado uma vez por igual período. 
8.4.2. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será aplicada a 
regra estabelecida no item 12.1 e procedida a convocação do próximo classificado nos termos do 
item 9.2.1 deste edital. 
8.5. Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresentação das propostas, sem a 
comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
8.6. Durante a vigência do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 
exigidas para Habilitação e classificação da proposta. 
8.7. O licitante vencedor obriga-se a apresentar documentação complementar que vier a ser exigida 
pelo Consórcio para efeito de celebração do instrumento contratual. 
8.8. Durante a vigência do Contrato o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor 
público designado para esse fim.  
8.8.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão 
ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
8.9. O início do fornecimento ocorrerá a partir da solicitação do departamento competente, 
mediante emissão do respectivo empenho e comunicação à contratada, devendo ser atendidas 
todas as condições detalhadas no termo de referência (Anexo I) deste edital. 
8.9.1. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
8.9.2. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
8.9.3. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 
8.10. Demais condições contratuais constam na íntegra da Minuta de contrato anexa a este Edital 
(Anexo III). 

9. DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS 

9.1. As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo, devidamente 
justificadas pela Diretoria Executiva, analisadas pela assessoria jurídica e autorizadas pelo 
Departamento de Compras e Licitações. 
9.2. Os contratos regidos a partir do presente processo licitatório poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos: 
9.2.1. Unilateralmente pela Administração: 
9.2.1.1. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei; 
9.2.2. Por acordo das partes: 
9.2.2.1. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação 
de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 



 

  

9.2.2.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do objeto, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.  
9.3. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato para os seus acréscimos. 
9.4. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por 
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 

10. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. O pagamento pertinente será efetuado mediante emissão da Nota Fiscal pertinente em 
nome do Consórcio CIS5ªRS e verificação da conformidade dos serviços prestados. 

10.2. A prestação de serviço conforme a necessidade dos CIS5ªRS deverá iniciar no prazo máximo 

de 30 dias corridos após a requisição de compra. 
10.3. O pagamento será creditado exclusivamente a favor da contratada vencedora do certame, 
em ordem bancária, creditada na conta corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar 
explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 
efetivado o crédito. 
10.4. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente 
no Consórcio CIS5ªRS em favor do FORNECEDOR. Caso o mesmo seja superior ao crédito 
eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se 
necessário. 
10.5. A dotação orçamentária que proverá o pagamento das obrigações do Consórcio, será a 
Seguinte: 

Fonte de 
Recursos 

Natureza  
Despesa 

Descrição da  
natureza 

001 3.3.9.0.39.39 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

001 3.3.1.0.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

10.5.1. As dotações indicadas estão sujeitas a alterações conforme as necessidades da 
Administração Pública. 
10.6. A Contratada e a Contratante sujeitam-se ao disposto no art. 40, inc. XIV, al. d, da Lei Federal 
8.666/93, sendo observado o percentual de 0,1% para sua aplicação, mediante provocação da parte 
interessada. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital ou no contrato, e das demais cominações 
legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade 
de sua proposta ou da vigência do Contrato, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, conforme o caso: 
11.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido em edital; 
11.1.2. Não entregar a documentação exigida para assinatura do contrato; 



 

  

11.1.3. Apresentar documentação falsa; 
11.1.4. Causar o retardamento na execução do certame; 
11.1.5. Causar o atraso na execução do objeto; 
11.1.6. Não mantiver a proposta; 
11.1.7. Não efetuar a apresentação para verificação da conformidade do sistema no prazo 
estabelecido; 
11.1.8. Falhar na execução do contrato; 
11.1.9. Fraudar a execução do contrato; 
11.1.10. Comportar-se de modo inidôneo; 
11.1.11. Declarar informações falsas; e 
11.1.12. Cometer fraude fiscal. 
11.2. As sanções serão registradas e publicadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União e no Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal 
de Contas do Estado. 
11.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora e 
compensatória, na seguinte forma: 
11.3.1. 0,5% (meio por cento) por dia de atraso limitando-se a 15 (quinze) dias, na entrega dos 
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 
11.3.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Proposta, devidamente atualizado, pela 
inexecução parcial ou total do Contrato, ou infringência de qualquer das cláusulas contratuais 
celebradas e/ou proposta apresentada, exceto prazo de entrega. 
11.3.3. As multas mencionadas nos itens 12.3.1 e 12.3.2, serão descontadas do pagamento a que a 
CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, 
judicialmente, quando for o caso. 
11.3.4. Caso a CONTRATADA não possua crédito junto ao CONSÓRCIO CIS5ªRS, será regularmente 
intimada a efetuar o pagamento mediante transferência bancária. 
11.4. As multas aludidas pelo item 12.3 e subitens não impedem que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em Lei, ficando a licitante ou 
contratada sujeita às seguintes penalidades: 
11.4.1. Advertência; 
11.4.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
11.5. As sanções previstas nos itens 12.1, 12.4.1, 12.4.2 poderão ser aplicadas juntamente com a 
do item 12.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 
11.6. A sanção estabelecida no item 12.4.2 é de competência exclusiva do Diretor Administrativo, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
11.7. As sanções previstas nos itens 12.3 e 12.4.2 poderão também ser aplicadas às empresas ou 
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este edital: 
11.7.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
11.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 
11.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 



 

  

11.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
ampla do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 

12. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

12.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, 
até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, 
através da funcionalidade específica no sistema empregado ou através do e-mail < 
licitacaoguarapuava@gmail.com > 
12.1.1. O pregoeiro deverá receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de 
esclarecimentos ao edital e aos anexos no prazo de dois dias úteis, além de poder requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos e demais constantes da 
fase interna do processo. 
12.1.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo portal da transparência 
e sistema empregado para realização do pregão eletrônico, e vincularão os participantes e a 
administração. 
12.1.3. Quando não for possível ao pregoeiro efetuar a resposta ao pedido de esclarecimento no 
prazo definido no item 13.1.1, o processo deverá ser suspenso ou sua data de abertura de sessão 
pública prorrogada, conforme conveniência para a administração, observado o prazo mínimo de 
oito dias úteis a serem computados antes da nova data definida. 
12.2. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na 
forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
12.2.1. A impugnação não possui efeito suspensivo, ressalvado o disposto no 13.1.3 deste edital, e 
caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos podendo 
ainda requisitar subsídios formais à assessoria jurídica, decidir sobre a impugnação no máximo até 
o dia útil anterior à data prevista para o certame. 
12.2.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
12.2.3. Acolhida a impugnação contra o edital, o mesmo será retificado e será definida e publicada 
nova data para realização do certame, exceto quando: 
12.2.3.1. A alteração inquestionavelmente não alterar a formulação de propostas; ou.  
12.2.3.2. A alteração ocorrer em prazo superior aos oito dias úteis anteriores a data de abertura 
inicialmente prevista. 
12.3. Alterações no edital poderão ser promovidas de ofício pelo órgão ou entidade licitante, 
situação em que deverá ser observado o disposto no 13.2.3. 

13. DOS RECURSOS CONTRA AS DECISÕES DO PREGOEIRO 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão 
pública, que será de no máximo 30 (trinta) minutos, de forma imediata e motivada em campo 
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
13.1.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita individualmente por lote, após a 
constatação da habilitação de licitante, com o início de etapa específica; 
13.1.2. Os memoriais de razões do recurso de que trata o item 14.1 poderão ser apresentadas no 
prazo de até três dias úteis; 
13.1.3. Os recursos apresentados serão disponibilizados para vistas dos outros licitantes que ficarão 
intimados desde logo, para se desejarem, apresentarem suas contrarrazões, no prazo de até três 
dias úteis, contados da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses; 
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13.1.4. Os memoriais relativos às razões e às contrarrazões de eventuais recursos interpostos 
deverão anexados em funcionalidade própria do sistema, e nos prazos que forem fixados em sessão 
pública pelo pregoeiro; 
13.1.5. Deverá compor a petição a identificação do interessado, a comprovação de poderes para 
representá-lo quando for o caso, e ainda, informações de contato (telefone e e-mail) da mesma, 
salvo se já constarem do processo. 
13.1.6. O recurso será dirigido ao Chefe de Divisão de Compras e Licitações, por intermédio do 
Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 
13.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
nos termos do disposto no item 14.1 importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará 
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor; 
13.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não puderem ser 
aproveitados.  
13.4. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo e devolutivo. 
13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação; 
13.5.1. Os interessados serão cientificados das decisões através do próprio sistema empregado. 

14. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

14.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e 
de execução do objeto contratual. 
14.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
14.1.1.1. Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução de contrato; 
14.1.1.2. Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 
14.1.1.3. Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
14.1.1.4. Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 
afetar a execução do contrato; 
14.1.1.5. Prática obstrutiva:  
14.1.1.5.1. Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente 
a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; 
14.1.1.5.2. Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 



 

  

14.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a 
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
14.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros à 
licitação e à execução do contrato. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Da sessão, com auxílio do sistema, será elaborada ata circunstanciada, na qual estarão 
registrados todos os atos, procedimentos e ocorrências relevantes, a qual será assinada pelo 
Pregoeiro e equipe de apoio. 
15.1.1. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os 
licitantes. 
15.2. Constam do Termo de Referência (Anexo I) deste edital, as justificativas pertinentes ao 
processo, detalhamento das características e garantias exigidas para o objeto, condições, forma e 
local de entrega e forma de pagamento. 
15.3. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Consórcio 
CIS5ªRS revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente comprovado ou, anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante ato escrito e fundamentado.  
15.4. O Consórcio CIS5ªRS poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 
das propostas e/ou para abertura dos envelopes, nunca podendo antecipá-la. 
15.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
15.5.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis. 
15.6. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer a instrução do processo; 
15.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
15.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação; 
15.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
15.10. Os casos omissos, deste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 
pertinente. 



 

  

15.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, considerado aquele a que está vinculado o 
Pregoeiro. 

 

Guarapuava, 08 de setembro de 2022. 

 

 

Rafael Vieira Federle 
Chefe de Divisão de Compras e Licitações 

Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
1. UNIDADE REQUISITANTE  

Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná – CIS5ªRS. 

2. DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CHAMADO 
TÉCNICO, A SER EXECUTADO EM 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA DE FABRICAÇÃO CUMMINS, 
MODELO C500 D6, 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUP LINHA FDN 
DESTINAÇÃO COMERCIAL, 129 (CENTO E VITE E NOVE) UNIDADES CLIMATIZADORAS QUE 
INCLUEM, ARES- CONDICIONADOS, CONDENSADORAS E VENTILADORES, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO CIS5ªRS. 

3. DO TIPO DE LICITAÇÃO 

A presente licitação será realizada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço 
por lote; 

3.1. Os lotes e itens do edital será da seguinte forma: 

LOTE ITEM QTD   UND DESCRIÇÃO 

01 01 12 MÊS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE 
ENERGIA STAMFORD MODELO/SÉRIE M16C133516, ACIONADO POR 
MOTOR A COMBUSTÃO MARCA CUMMINS ELETRÔNICO MODELO 
QSX15-G9 (79932333) CONTROLADO POR QUADRO DE COMANDO, COM 
POTÊNCIA STAND BY EM 625 KVA E PRIME EM 569 KVA, COM INCLUSÃO 
DE LUBRIFICANTES, GRAXAS, LÍQUIDOS, FILTROS E ÓLEO DIESEL, E SEM 
LIMITE DE CHAMADOS, COM REALIZAÇÃO DE GESTÃO DE 
EQUIPAMENTOS, RESPEITANDO A PERIODICIDADE, ASSIM COMO 
DEMAIS ITENS PERTINENTES DEVEM SER APONTADOS PELA 
CONTRATADA, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE A ANÁLISE E 
INDICAÇÃO DE ITENS E DEFEITOS OU PROBLEMAS APRESENTADOS EM 
TODA QUALQUER PARTE DO EQUIPAMENTO, MEDIANTE 
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO. LUBRIFICANTES, LÍQUIDOS E FILTROS 
DEVEM SER TODOS ORIGINAIS E SEREM INCLUÍDOS NO SERVIÇO, ASSIM 
COMO DESCARTE DOS MESMOS. DEMAIS PEÇAS DEVEM SER RELATADAS 
QUANTO À ESPECIFICAÇÃO E URGÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO AO 
RESPONSÁVEL DA UNIDADE CIS5ªRS,   E PARA QUE A CONTRATADA 
EFETUE A TROCA E/OU REPARO, SENDO ESTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO 
DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS JÁ INCLUÍDO PELA PRESTADORA. A 
PRESTADORA DEVERÁ OFERECER SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL A 
QUALQUER MOMENTO PARA SANAR ANOMALIAS. 

02 01 12 MÊS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 (DOIS) 
ELEVADORES MARCA THYSSENKRUPP COM CAPACIDADE DE 1.200 KG 
CADA, VELOCIDADE DE (60.00/MIN), PARA REPARAR, CORRIGIR OU 
SUBSTITUIR, INCLUINDO LUBRIFICANTES, GRAXAS, ENTRE OUTROS 
NECESSÁRIOS, SEM LIMITE DE CHAMADOS, COM REALIZAÇÃO DE 
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS, TRATANDO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
COM RELATÓRIO DETALHADO DOS ITENS VERIFICADOS COM HISTÓRICO 
DE MANUTENÇÃO E ESTATÍSTICAS, LISTA DE PEÇAS REPOSTAS E 
AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEMAIS ITENS RELEVANTES QUE 
DEVEM SER INDICADOS PELA CONTRATADA. PEÇAS QUE SOFREM 
DESGASTE NATURAL E COM VIDA ÚTIL ESTIPULADA PELO FABRICANTE 
DEVEM RELATADAS FORMALMENTE PARA SEREM SUBSTITUÍDAS 
CONFORME SUA PERIODICIDADE OU NECESSIDADE. DEVERÁ OFERECER 
SUPORTE TÉCNICO A QUALQUER MOMENTO PARA SANAR ANOMALIAS. 
TODOS OS ITENS QUE COMPÕEM O EQUIPAMENTO DEVEM SER 
REVISADOS COM APLICAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.  



 

  

03 01 12  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 129 
UNIDADES DE CLIMATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SEM 
LIMITE DE CHAMADOS, COM REALIZAÇÃO DE GESTÃO DE 
EQUIPAMENTOS, TRATANDO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS COM 
RELATÓRIO DETALHADO DOS ITENS VERIFICADOS COM HISTÓRICO DE 
MANUTENÇÃO E ESTATÍSTICAS, LISTA DE PEÇAS REPOSTAS E AVALIAÇÃO 
DO EQUIPAMENTO, DEMAIS ITENS RELEVANTES QUE DEVEM SER 
INDICADOS PELA CONTRATADA. PEÇAS QUE SOFREM DESGASTE 
NATURAL E COM VIDA ÚTIL ESTIPULADA PELO FABRICANTE DEVEM 
RELATADAS FORMALMENTE PARA SEREM SUBSTITUÍDAS CONFORME 
SUA PERIODICIDADE OU NECESSIDADE. DEVERÁ OFERECER SUPORTE 
TÉCNICO A QUALQUER MOMENTO PARA SANAR ANOMALIAS. TODOS OS 
ITENS QUE COMPÕEM O EQUIPAMENTO DEVEM SER REVISADOS COM 
APLICAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. 

 

NÃO É OBJETO DE 

DISPUTA 

Valor anual Provisionado para ressarcimento de 

peças de manutenção do Gerador 
R$ 35.200,00 

 

NÃO É OBJETO DE 

DISPUTA 

Valor anual Provisionado para 

ressarcimento de peças de manutenção 

dos Elevadores 

R$ 35.200,00 

 

NÃO É OBJETO DE 

DISPUTA 

Valor anual Provisionado para 

ressarcimento de peças de manutenção 

dos ares-condicionados 

R$ 35.200,00 

 
 

 

4. DA JUSTIFICATIVA  

O Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná – CIS5ªRS, trata-se de 
um consórcio público com 20 (vinte) entes consorciados, que oferece serviços especializados 
de saúde nas áreas de consultas médicas, exames e procedimentos.  
O objetivo do presente consórcio é a cooperação técnica entre os entes consorciados, visando 
a prestação de serviços ambulatoriais especializados de média e alta complexidade, serviços 
de urgência e emergência pré-hospitalar, serviços em ambulatórios especializados como 
Centro de Especialidades Odontológicas – CEOs, Serviços de Saúde Mental, dentre outros 
serviços relacionadas à saúde, conforme Protocolo de Intenções e Estatuto Social. 
A presente justificativa tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM 
CHAMADO TÉCNICO, A SER EXECUTADO EM 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA DE FABRICAÇÃO 
CUMMINS, MODELO C500 D6, 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUP LINHA FDN 
DESTINAÇÃO COMERCIAL, 129 (CENTO E VITE E NOVE) UNIDADES CLIMATIZADORAS QUE 



 

  

INCLUEM, ARES- CONDICIONADOS, CONDENSADORAS E VENTILADORES, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO CIS5ªRS”.  
Partindo do princípio de que os bens relacionados no objeto da presente licitação possuem 
um alto fluxo de utilização e que o perfeito funcionamento é imprescindível. 
O consorcio possui equipamentos que são fundamentais para atendimento de pacientes e 
estes, necessitam de energia elétrica de forma contínua e ininterrupta, onde havendo um 
amplo intervalo de tempo sem energia elétrica, pode haver grande prejuízo a saúde dos 
pacientes. 
Já no que diz respeito aos ares-condicionados a Lei federal 13.589/2018 dispõe sobre a 
manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes, sendo 
assim, existe uma exigência legal relativo à manutenção de sistemas de climatização.  
Por fim tendo em vista a facilidade de acesso e locomoção a portadores de deficiência, idosos, 
equipes de servidores e pacientes em geral que necessitem circular pelo prédio, os elevadores 
demandam de funcionamento contínuo e correto e para isto se faz necessário sua 
manutenção preventiva e corretiva. 
Portanto, entende-se como essenciais os serviços de manutenção preventiva e corretiva como 
sendo necessários para um bom atendimento à saúde pública. 
Prever todas as peças que apresentarão defeito é impossível (a manutenção preventiva pode 
prever algumas, mas todas é impossível, pois trata-se de evento aleatório). Além disso, mesmo 
equipamentos simples (que não é o caso dos objetos desta licitação) podem ter centenas de 
peças, e ainda considerando que há diferentes equipamentos, marcas e modelos cada um com 
peças diferentes e incompatíveis, dificultando ainda mais o problema. Assim pretende-se 
adquirir as peças posteriormente ao seu defeito, visto as impossibilidades apresentadas. 
Justifica-se a opção pela modalidade e critérios de julgamento, em vistas à Lei Federal n.º 
10.520/2002 que estabelece a utilização do pregão, para Entes Públicos ou Privados, nas 
contratações de bens e serviços comuns, e o Decreto n.º 10.024/2019 que regulamenta a 
licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica. Já no que diz respeito ao tipo 
escolhido, partimos do que atenderá em totalidade a administração, bem como trará 
economia de tempo e trabalho, e que em uma análise com cautela, razoabilidade e 
proporcionalidade identificando inclusive as regras de mercado para a comercialização dos 
referidos serviços, de modo a manter a competitividade necessária à disputa, portanto opta-
se pela utilização de MENOR PREÇO POR LOTE. 
Informa-se ainda que os valores que constam no presente processo licitatório foram definidos 
através de média de preço mediante aos orçamentos coletados pelo departamento 
competente. 
Diante do exposto se faz necessária a presente contratação. 

5. DO LOCAL  

O serviço será executado na unidade da AME GUARAPUAVA CIS5ªRS na rua Brigadeiro Rocha, 
901, Trianon, Guarapuava. 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS E TÉCNICAS 

6.1. ESPECIFICAÇÕES SOBRE O SERVIÇO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS: 
6.1.1. Deverá ser realizado serviço de gestão de equipamentos, sendo que este se trata de 
informações técnicas e relatórios necessários para auxiliar a CONTRATANTE na tomada de 
decisão. Estando compreendido nisto: histórico do equipamento, estatísticas de manutenção, 



 

  

lista de peças de reposição, pareceres técnicos e avaliações de obsolescência. 
6.1.2. Deverá realizar, de forma contínua, os seguintes serviços de gestão de equipamentos: 
6.1.2.1. Elaborar histórico dos equipamentos o qual é responsabilidade da CONTRATADA 
manter este sempre atualizado; 
6.1.2.2. Elaborar estatísticas de manutenção, que devem ser apresentados com todos os 
indicadores comuns à área (Tempo de resposta, índice de quebra, tempo médio entre falhas 
etc.); 
6.1.2.3. Acompanhar e orientar a rotina de utilização dos equipamentos, sugerir rotinas para 
aumentar sua vida útil, aperfeiçoar a confiabilidade de seu desempenho e minimizar os danos 
aos equipamentos decorrentes de defeito ou mau uso. As orientações deverão ser feitas por 
escrito; 
6.1.3. Deverá ser realizado sempre que solicitado pela CONTRATANTE, ou informar quando 
necessário: 
6.1.3.1. Emitir pareceres técnicos relacionados a eventos adversos ocorridos nos 
equipamentos; 
6.1.3.2. Efetuar a avaliação da obsolescência dos equipamentos e peças, e sugerir novas 
peças a serem substituídas. Essa avaliação deve ser devidamente justificada, por meio de 
prova documental, a inviabilidade do uso daquele equipamento ou peças; 
6.1.3.3. Elaborar relatórios técnicos e laudos que contribuam na avaliação dos equipamentos, 
além das condições ambientais para os equipamentos (aterramento (se aplicável), 
refrigeração, climatização, iluminação etc.). Estes deverão estar devidamente assinados por 
profissional técnico responsável pela empresa, descrevendo o problema encontrado, e a 
solução a ser adotada. Caso solicitado pela CONTRATANTE, medições deverão ser feitas, para 
comprovar o que está no laudo, que caso estas não sejam realizadas considera-se o laudo sem 
efeito. Os equipamentos para medição deverão estar devidamente calibrados e o laudo 
entregue com este. Os laudos poderão passar por averiguação, e caso se comprovem 
improcedentes, o profissional e a CONTRATADA poderão ser responsabilizados; 
6.1.3.4. Elaborar lista de peças/acessórios ordinários de reposição a serem adquirido pela 
CONTRATANTE, com base e demonstrada por índices de falha das referidas peças. Estes 
poderão ou não ser aceitos pela CONTRATANTE, a qual poderá solicitar alteração nos métodos 
usados para estimativa. A lista deverá conter as quantidades sugeridas com descrição técnica 
e comercial; 
6.1.3.5. Lista de peças de reposição de manutenção corretiva e respectivo orçamento. 
6.1.4. Deverá ser realizado sob sugestão e concordância entre CONTRATANTE e da 
CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE: 
6.1.4.1. Elaborar treinamentos operacionais para os usuários/operadores (servidores) dos 
equipamentos, tendo como escopo itens como instruções operacionais e princípios de 
funcionamento. 
6.1.5. O histórico de equipamentos deverá conter: 
6.1.5.1. Modelo, marca e potência dos equipamentos; 
6.1.5.2. Data e Local; 
6.1.5.3. Identificação da empresa; 
6.1.5.4. Data e descrição das manutenções corretivas e preventivas; 
6.1.5.5. Serviços realizados; 
6.1.5.6. Componentes e acessórios substituídos; 



 

  

6.1.5.7. Treinamentos oferecidos e orientações técnicas aos usuários; 
6.1.5.8. Orçamentos emitidos; 
6.2. ESPECIFICAÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: 
6.2.1. GENERALIDADES DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA 

6.2.1.1. Definições: 
6.2.1.1.1. Manutenção corretiva: Serviço de reparo do equipamento após defeito ou falha; 
6.2.1.1.2. Manutenção preventiva: Serviço periódico para reduzir falhas, melhorar 
desempenho e substituição de peças e outros com vida útil vencida; 
6.2.1.1.3. Defeito: Funcionamento parcial ou fora dos padrões esperados (inclui-se também 
equipamento que não foi aprovado em qualquer teste de funcionamento e funcionalidades, 
realizados por servidores da CONTRATANTE ou empresa contratada para tal finalidade; 
6.2.1.1.4. Falha: Paralisação total no funcionamento do equipamento; 
6.2.1.1.5. Responsável na unidade: Fiscal, ou servidor por ele formalmente indicado; 
6.2.1.1.6. Relatório de manutenção: Descrição formal dos serviços realizados em visita 
técnica; 
6.2.1.1.7. Elevadores, gerador e elevador: Descrição dos equipamentos que estão inclusos; 
6.2.1.2. Relativo ao serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos 
relacionado a dever da CONTRATADA: 
6.2.1.2.1. Fornecer toda a mão de obra, inclusive em chamadas de emergência e troca de 
peças, sem ônus adicional para a CONTRATANTE; 
6.2.1.2.2. Sempre que possível, seguir as recomendações do fabricante tanto na corretiva 
(métodos e técnicas), quanto na preventiva (métodos, técnicas e periodicidade de troca de 
peças), ou conforme normas técnicas e orientações da ABNT; 
6.2.1.2.3. Diagnosticar falhas e/ou defeitos que imponham a necessidade de substituição de 
peças e/ou reparos diversos, com a devida anotação no relatório de manutenção, 
apresentação de formulário próprio de requisição de peças (com nome e descrição de peça a 
ser adquirida), e demais procedimentos; 
6.2.1.2.4. Sempre apresentar relatório de manutenção ao finalizar quaisquer serviços de 
manutenção, e/ou chamados; 
6.2.1.2.5. Realizar manutenção nos equipamentos e todos os acessórios. 
6.2.1.3. Para visita técnica de manutenção preventiva e/ou corretiva, deve-se: 
6.2.1.3.1. Informar ao responsável do consórcio sobre data e hora aproximada da visita, com 
antecedência, por meio de e-mail, sendo que o responsável da unidade poderá solicitar para 
alterar a data, que esta deve ser escolhida em comum acordo entre as partes; 
6.2.1.3.2. O técnico deve informar o responsável de sua chegada antes do início da realização 
dos serviços e tempo estimado; 
6.2.1.3.3. Realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme o caso, 
sempre informando e solicitando informações com o responsável da unidade, caso necessário; 
6.2.1.3.4. Informar ao responsável sobre a finalização da realização dos serviços, informar 
quais as condições dos equipamentos, (se está em funcionamento ou não, troca de peças etc.), 
entregar cópia do relatório de manutenção vedada a entrega a posteriori, a cópia deve ser 
fornecida pela CONTRATADA, e outros documentos que se fizerem necessários. 
6.2.1.4. O relatório de manutenção corretiva e/ou preventiva deverá conter: 
6.2.1.4.1. Identificação do equipamento (modelo, marca e número de patrimônio); 
6.2.1.4.2. Data; 



 

  

6.2.1.4.3. Descrição dos problemas encontrados (se houver); 
6.2.1.4.4. Descrição dos serviços/procedimentos realizados; 
6.2.1.4.5. Descrição das peças trocadas (se houver); 
6.2.1.4.6. Nome, assinatura e número do registro no conselho do profissional técnico que 
realizou o serviço; 
6.2.1.4.7. Campo para nome e assinatura do responsável na unidade; 
6.2.1.5. Os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva deverão ser realizados: 
6.2.1.5.1. Preferencialmente nas dependências da unidade onde o equipamento estiver 
instalado; 
6.2.1.5.2. Caso não seja possível a realização do serviço de manutenção "em campo" (in loco) 
a CONTRATADA deverá encaminhar documento solicitando ao CONTRATANTE autorização 
para remoção do equipamento e/ou peça para local adequado para que sejam realizados os 
serviços, acompanhado de justificativa técnica. Sendo que as despesas da remoção e 
realocação do equipamento são de responsabilidade da CONTRATADA. A contratada deverá 
executar os serviços de manutenção acima previsto em no máximo 7 dias úteis, salvo por 
motivo de força maior a ser justificado junto ao CONTRATANTE; 
6.2.1.5.3. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a prestação de garantia total de no 
mínimo 03 (três) meses para toda e qualquer peça ou acessório aplicado e para todo e 
qualquer serviço especializado, aplicado para a execução da manutenção objeto deste Termo 
de Referência, a contar da data de entrega da peça/acessório ou da data final de serviço 
especializado; 
6.2.2. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: 
6.2.2.1. Relativo ao serviço de manutenção corretiva a CONTRATADA deverá: 
6.2.2.1.1. Executar todos os serviços necessários para diagnóstico e reparo do equipamento, 
sendo que este deverá voltar às suas condições adequadas e originais de funcionamento, após 
defeito e/ou falha; 
6.2.2.1.2. Proceder mediante chamada ou quando for observado defeito durante a 
manutenção preventiva e não puder ser realizado o reparo no momento; 
6.2.2.1.3. Numerar as chamadas preferencialmente no formato número/ano. A numeração 
deverá ser sequencial na ordem que ocorrerem as chamadas, com a numeração sendo zerada 
ao início de cada ano. A numeração e a descrição deverão ser informadas ao CONTRATANTE, 
por escrito, assim que seja solicitada a chamada; 
6.2.2.1.4. A contratada deverá manter-se sobreaviso para atender eventuais chamados, 
técnicos emergências, e demais que se fizerem necessários, fora do horário de prestação de 
serviço; 
6.2.2.1.5. A contratada deverá disponibilizar um número de celular para acionamento do 
sobreaviso pela contratante; 
6.2.2.2.  O procedimento para manutenção corretiva deverá ser na ordem descrita a seguir: 
6.2.2.2.1. Assim que o equipamento apresentar qualquer falha e/ou defeito, a CONTRATANTE 
comunicará a CONTRATADA, por escrito, preferencialmente por e-mail. Caso o defeito seja 
constatado durante a manutenção preventiva a CONTRATADA, deverá responsabilizar-se pela 
abertura do chamado (caso necessário), assim como anotação no relatório de manutenção 
preventiva; 
6.2.2.2.2. A equipe da CONTRATADA deverá ir até a sede do consórcio, informando 
previamente a data, dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas em caso de defeito, 



 

  

ou 3 (três) horas no caso de falta de energia e ocorra falha no equipamento, para realizar o 
conserto do equipamento, ou realizar diagnóstico e elaborar lista de peças para aquisição das 
mesmas; 
6.2.2.2.3. A aquisição das peças que se fizerem necessárias será conforme item 6.2.4, ou 
processo próprio da CONTRATANTE; 
6.2.2.2.4. Após a aquisição das peças, o contratado deve realizar nova visita para o reparo, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a convocação. Na ocasião dos serviços deve-
se entregar relatório de manutenção corretiva realizado. 
6.2.2.2.5. A autorização para fechamento da ordem de serviço deverá ser por escrito pelo 
departamento responsável; 
6.2.2.2.6. Fornecer dentre os itens, lubrificantes e graxas para os elevadores e graxas, 
lubrificantes, líquidos, filtros e óleo diesel para o Gerador de energia como parte integrante e 
incluso no serviço. 
6.2.3. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: 
6.2.3.1. Relativo ao serviço de manutenção preventiva a CONTRATADA deverá: 
6.2.3.1.1. Executar todos e quaisquer serviços periódicos (Mensalmente) necessários de 
vistoria, inspeção, testes e troca de peças, para diminuir falhas, ampliar a vida útil e melhorar 
desempenho, sendo que estes deverão manter as suas condições originais e adequadas de 
funcionamento do equipamento; 
6.2.3.1.2. Realizar visitas técnicas periódicas (Mensalmente) no consórcio para realizar 
manutenção preventiva, sem a necessidade de a CONTRATANTE realizar nenhum tipo de 
chamado; 
6.2.3.1.3. No início do contrato e sempre que necessário deverá ser realizado uma avaliação 
técnica e com autorização da direção do consórcio, para realização de um planejamento de 
manutenções preventivas dos equipamentos listados; 
6.2.3.1.4. Fornecer e fixar uma etiqueta adesiva no equipamento no caso dos elevadores, 
check list para o Gerador e relatório para os ares-condicionados, que deverão constar a data 
da última e da próxima manutenção preventiva nos equipamentos, bem como check list da 
referida manutenção; 
6.2.3.1.5. Realizar as visitas técnicas de segunda a sexta-feira e horário comercial, salvo por 
autorização e/ou solicitação da CONTRATANTE, em casos excepcionais devidamente 
justificados; 
6.2.3.1.6. Realizar troca de peças e outros com vida útil vencida; 
6.2.3.1.7. Realizar visitas técnicas com periodicidade; 
6.2.3.1.8. Seguir todas e quaisquer manutenções preventivas indicadas pelo fabricante do 
equipamento ou normas, respeitando a periodicidade mínima. 
6.2.3.1.9. Fornecer dentro os itens, lubrificantes e graxas para os elevadores e graxas, 
lubrificantes, líquidos e óleo diesel para o gerador de energia como parte integrante incluso 
no serviço. 
6.2.4. AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 
6.2.4.1. O custo da eventual prestação dos serviços de orçamento e troca das peças 
defeituosas estão incluídos no valor total do contrato, não sendo possível a cobrança no 
momento da prestação. O valor das peças será feito pela CONTRATANTE seguindo o 
procedimento a seguir: 
6.2.4.1.1. A CONTRATADA apresentará orçamento detalhado das peças a serem trocadas, que 



 

  

caso haja apenas fornecedor único (Tabela de Fabricante do componente), deverá ser 
informado por escrito junto com o orçamento; 
6.2.4.1.2. A CONTRATANTE providenciará outros 2 orçamentos, dispensados em caso de 
fornecedor único devidamente justificado a assinado por servidor que realizou a pesquisa, 
assim como nome das empresas que foi realizada a pesquisa; 
6.2.4.1.3. A CONTRATANTE comunicará à CONTRATADA o valor a ser pago pelas peças com 
base nos 3 (três) orçamentos realizados (2 (dois) obtidos pela CONTRATANTE e 1 (um) obtido 
pela CONTRATADA), que autoriza a troca das peças, pelo menor valor; 
6.2.4.1.4. A CONTRATADA ao aceitar o valor deverá realizar a troca das peças; 
6.2.4.1.5. As peças defeituosas que forem substituídas pela CONTRATADA, serão entregues a 
CONTRATANTE, caso não haja interesse nas mesmas, mas preferencialmente estas serão 
recolhidas pela CONTRATADA para envio a fábrica ou destinação legal, para evitar seu 
reaproveitamento em qualquer situação que seja, bem como para fins de controle de 
processo e análise de qualidade; 
6.2.4.1.6. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo valor informado, mediante 
apresentação de cópia de nota fiscal de compra da peça substituída; 
6.2.4.1.7. A aquisição de peças nos moldes acima fica limitada ao valor limite permitido para 
dispensa de licitação por baixo valor no caso aquisição de bens, como exemplo podemos citar 
o PE1802/2016 – TCE e o PE1304/2021 – SESA. 
6.2.4.1.8. No caso de peças com valor superior ao limite de dispensa de licitação por baixo 
valor, ou em qualquer caso que seja vantajoso para a CONTRATANTE, esta realizará processo 
próprio de aquisição. 
6.2.4.1.9. Independente da forma de aquisição da peça é responsabilidade da CONTRATADA 
a prestação de serviço de troca de peça sem custo extra. 
6.2.5. EQUIPE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 
6.2.5.1. Os serviços somente poderão ser realizados por profissionais técnicos com 
habilitação no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou no CFT - Conselho 
Federal dos Técnicos Industriais ou equivalente para realização dos respectivos serviços de 
manutenção nos equipamentos. Além disso, deverá possuir cursos de Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, compatível com o equipamento que estiver 
executando a manutenção, e estar com equipamentos de Proteção individual e Coletivo - EPI 
e EPC, compatíveis com o serviço a ser realizado; 
6.2.5.2. Possuir responsável(is) técnico(s), com atribuição na área de: Engenharia Elétrica - 
com ênfase em Eletrotécnica ou Engenharia Eletrotécnica e Engenharia Mecânica ou 
compatível para direção e coordenação, que deverá também se responsabilizar pelos serviços 
de manutenção realizados através de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em nome 
do(s) profissional(is) que atuará(ão) como responsável(is) na execução dos serviços, principal 
e de Corresponsabilidade conforme a necessidade e competências curriculares. 
6.2.5.3. A empresa para participar do certame deverá: 

6.2.5.3.1. Apresentar Certidão de Registro de Regularidade de Situação junta ao CREA ou 
órgão referente, da licitante e dos profissionais de seu quadro, que não estejam relacionados 
na Certidão da Pessoa Jurídica, envolvidos diretamente na presente Licitação; 
6.2.5.3.1.1. Não serão aceitas certidões positivas; 
6.2.5.3.1.2. O licitante deverá comprovar experiência por meio de um ou mais atestados de 
execução e conclusão bem-sucedida (atestado de capacidade técnica), emitidos em seu nome, 



 

  

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em quantidades iguais ou 
similares do lote pretendido da presente licitação, para de serviços de manutenção corretiva 
e preventiva; 
6.2.5.3.2. Comprovação de Capacidade Técnica Profissional - Experiência Profissional; 
6.2.5.3.2.1. A Proponente deverá comprovar que possui em seu quadro funcional, na data 
estipulada para a entrega desta documentação, um ou mais profissionais de nível superior, 
com registro no órgão profissional competente; 
6.2.5.3.3. A comprovação do vínculo do profissional competente com a Proponente, deverá 
estar vigente e se dar através de um dos seguintes documentos: 
Carteira de Trabalho (contendo as seguintes folhas: número de registro, qualificação civil, 
contrato de trabalho), ou Contrato de prestação de serviço (se por prazo determinado, o 
mesmo deverá abranger o período de execução dos serviços objeto desta contratação). 
6.2.5.3.3.1. Declaração de disponibilidade técnica; 
6.2.5.3.4. Não será permitido apresentar comprovação de vínculo empregatício de um 
mesmo profissional, em mais de uma Proponente, sob pena de inabilitação de ambas as 
empresas; 
6.2.5.3.5. Quando o profissional detentor do acervo for sócio da empresa, a comprovação do 
vínculo poderá ser feita pela Certidão da Junta Comercial, pelo Contrato Social vigente, pelo 
Estatuto Social ou pelo Ato Constitutivo da Sociedade; 
6.2.5.3.6.  O(s) profissional(ais) apontado(s) na proposta como detentor(es) do acervo técnico 
deverá(ão) ser indicado(s) como responsável(eis) técnico(s) e deverá(ão) obrigatoriamente 
participar do objeto desta Licitação; 
6.2.5.3.7.  No que se refere à apresentação de atestados constantes deste Edital, as 
Proponentes, quando se tratar de atestados inespecíficos, deverão destacar as referências 
inerentes às exigências obrigadas pelo Edital; 

7. DAS ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR DE ENERGIA 

7.1.  O equipamento é um Gerador de energia marca STAMFORD MODELO/SÉRIE 
M16C133516, ACIONADO POR MOTOR A COMBUSTÃO A DIESEL MARCA CUMMINS 
ELETRÔNICO MODELO QSX15-G9 (79932333) CONTROLADO POR QUADRO DE COMANDO, 
COM POTÊNCIA STAND BY EM 625 KVA E PRIME EM 569 KVA, tanque de combustível, chassi, 
gerador trifásico, painel de controle, quadro de transferência, entre outros. 

7.2. Trata-se de serviços de manutenção preventiva e corretiva no gerador de energia. 

7.3. Executar os serviços conforme especificações exigidas pelo fabricante entre outros, sendo 
de responsabilidade do contratado observar todos os itens relevantes, além de fornecer os 
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios inerentes a execução dos serviços, 
reparando, corrigindo, removendo ou substituindo, às suas expensas, no total ou em parte, 
os serviços que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados. 

7.4. Os serviços deverão ser executados de forma programada no prazo de acordo com 
calendário de manutenção, conforme periodicidade estipulada para este equipamento, sendo 
a cada 30 dias e com cronograma definido ou por chamado técnico sendo observado qualquer 
anomalia, 

7.5. Itens mínimos a serem verificados na manutenção preventiva: 



 

  

7.5.1. Óleo lubrificante – verificar nível, completar se necessário; 
7.5.2. Fluido do radiador - verificar nível e aditivo, completar se necessário; 
7.5.3. Correias - verificação desgaste, ajustar ou substituir se necessário; 
7.5.4. Pré aquecimento - verificar, ajustar ou substituir se necessário; 
7.5.5. Mangueiras, braçadeiras e conexões- verificar estado, reapertar; 
7.5.6. Filtro separador – drenar ou substituir se necessário; 
7.5.7. Baterias – verificar nível de eletrólito, cabos e terminais das baterias; 
7.5.8. Filtro de ar – verificar, limpar ou substituir se necessário; 
7.5.9. Bomba de elevação de combustível – verificar; 
7.5.10. Alternador de recarga da bateria – medir tensão em operação, substituir se necessário; 
7.5.11. Motor de partida – verificar, substituir se necessário; 
7.5.12. Módulo de controle do grupo gerador – verificar, substituir se necessário (mesma 
peça); 
7.5.13. Módulo de controle do QTA – verificar, substituir se necessário (mesma peça); 
7.5.14. Instrumentos de medição – verificar, substituir se necessário (mesma peça); 
7.5.15. Sinalizações – verificar, substituir se necessário (mesma peça); 
7.5.16. Regulador de tensão – Medir tensão do gerador, ajustar, substituir se necessário; 
7.5.17. Regulador de velocidade – medir frequência, ajustar e substituir se necessário; 
7.5.18. Fusíveis, elementos de comando – verificar, substituir se necessário; 
7.5.19. Bomba e bicos injetores – verificar; 
7.5.20. Radiador – verificar aletas, tampa e ventoinha, limpar; 
7.5.21. Turbo compressor – verificar quanto a ruídos e vazamentos; 
7.5.22. Sistema de escape de gases - verificar quanto a restrição, vazamento e fumaça escura; 
7.5.23. Vazamentos - corrigir se possível ou relatar para orçamento; 
7.5.24. Circuitos de força e comando – verificar mau contatos e aquecimentos; 
7.5.25. Base, coxins amortecedores – verificar; 
7.5.26. Tanque de combustível - verificar nível, drenar, limpar e abastecer se necessário; 
7.5.27. Sistema de atenuação de ruídos – verificar quanto a restrições e partes soltas; 
7.5.28. Limpeza geral a seco do equipamento (externa); 
7.5.29. Teste de funcionamento do grupo gerador - manual e automático; 
7.5.30. Teste de funcionamento do Quadro de Transferência Automático – manual e 
automático; 
7.5.31. Sistema de paralelismo e rampa – verificar equilíbrio de carga e estabilidade; 
7.5.32. Óleo lubrificante – substituir; 
7.5.33. Filtros de óleo lubrificante – substituir; 
7.5.34. Filtros de combustível – substituir; 
7.5.35. Pressostato de proteção por baixa pressão do óleo – testar, substituir se necessário; 
7.5.36. Termostato de proteção por alta temperatura da água – testar, substituir se 
necessário; 

8. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ELEVADORES 

8.1. Os equipamentos são, 2 (dois) elevadores da marca Thyssenkrup com capacidade de 
1200 kg com duas paradas, velocidade 60,00/min. 
8.2. Trata-se de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores. 

8.3. Executar os serviços conforme especificações exigidas pelo fabricante entre outros sendo 
de responsabilidade do contratado observar todos os itens relevantes, além de fornecer os 



 

  

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios inerentes a execução dos serviços, 
reparando, corrigindo, removendo ou substituindo, às suas expensas, no total ou em parte, 
os serviços que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados. 

8.4. Os serviços deverão ser executados de forma programada no prazo de acordo com 
calendário de manutenção conforme periodicidade estipulada para estes equipamentos, 
sendo a cada 30 dias e com cronograma definido ou por chamado técnico sendo observada 
qualquer anomalia. 

8.5. Itens mínimos a serem verificados na manutenção preventiva: 

8.5.1. Verificar painel de operação; 
8.5.2. Portas, corrediças e rég. Seg.; 
8.5.3. Teste iluminação de emergência/nobre; 
8.5.4. Fechos eletromecânicos e Hidráulicos; 
8.5.5. itens gerais de casa de máquina; 
8.5.6. Conjunto de freio; 
8.5.7. Comando sobe/desce; 
8.5.8. Guias, suportes e placas; 
8.5.9. Portas de pavimentos; 
8.5.10. Sistema de amortecimento. (mola / pistão); 
8.5.11. Conjunto polia tensora; 
8.5.12. Alarme ou intercomunicador; 
8.5.13. Sinalização de Conforto e Estado geral da Cabine; 
8.5.14. Sinalização geral; 
8.5.15. Regulador de tração; 
8.5.16. Máquina de tração; 
8.5.17. Suspensão dos cabos de tração; 
8.5.18. Operador e portas de cabine; 
8.5.19. Cabo regulador; 
8.5.20. Conjunto chave geral e suportes; 
8.5.21. Conj. correntes I cabo de compensação; 

9. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ARES-CONDICIONADOS 

9.1. Relação de equipamentos: 
EQUIPAMENTOS CENTRO DE ESPECIALIDADE GUARAPUAVA/PR CAPACIDADE UNIDADE QUANTIDADE  MARCA 

UNIDADE TERMINAL EVAPORADORA VRV HI WALL, CAPACIDADE 7.800BTU/H 7.800 BTU/H PÇ 40 MIDEA 

UNIDADE TERMINAL EVAPORADORA VRV HI WALL, CAPACIDADE 9.900BTU/H 9.900 BTU/H PÇ 10 MIDEA 

UNIDADE TERMINAL EVAPORADORA VRV HI WALL, CAPACIDADE 12.600BTU/H 12.600 BTU/H PÇ 7 MIDEA 

UNIDADE TERMINAL EVAPORADORA VRV HI WALL, CAPACIDADE 16.000BTU/H 16.000 BTU/H PÇ 8 MIDEA 

UNIDADE TERMINAL EVAPORADORA VRV HI WALL, CAPACIDADE 19.800BTU/H 19.800 BTU/H PÇ 1 MIDEA 

UNIDADE TERMINAL EVAPORADORA VRV HI WALL, CAPACIDADE 24.900BTU/H 24.900 BTU/H PÇ 4 MIDEA 

UNIDADE TERMINAL EVAPORADORA VRV CASSETE, CAPACIDADE 16.000BTU/H 16.BTU/H PÇ 14 MIDEA 

UNIDADE TERMINAL EVAPORADORA VRV CASSETE, CAPACIDADE 19.800BTU/H 19.BTU/H PÇ 6 MIDEA 

UNIDADE TERMINAL EVAPORADORA VRV CASSETE, CAPACIDADE 24.900BTU/H 24.BTU/H PÇ 10 MIDEA 

UNIDADE TERMINAL EVAPORADORA VRV CASSETE, CAPACIDADE 31.700BTU/H 31.BTU/H PÇ 3 MIDEA 

UNIDADE CONDENSADORA VRV, CAPACIDADE 307.000BTU/H 307.BTU/H PÇ 1 MIDEA 

UNIDADE CONDENSADORA VRV, CAPACIDADE 338.000BTU/H 338.BTU/H PÇ 1 MIDEA 

UNIDADE CONDENSADORA VRV, CAPACIDADE 454.000BTU/H 454.BTU/H PÇ 1 MIDEA 



 

  

UNIDADE CONDENSADORA VRV, CAPACIDADE 474.000BTU/H 474.BTU/H PÇ 1 MIDEA 

UNIDADE CONDENSADORA VRV, CAPACIDADE 510.000BTU/H 510.BTU/H PÇ 1 MIDEA 

CONDICIONADOR TIPO SPLIT PARA DUTOS, INVERTER, CAPACIDADE 
48.000BTU/H 48.000 BTU/H PÇ 2 MIDEA 

VENTILADOR IN LINE, VAZÃO 150m3/h m3/h PÇ 17 MIDEA 

VENTILADOR CENTRÍFUGO, LIMIT LOAD, COM GABINETE, VAZÃO 1,800m3/h 
PRESSÃO 90mmca 

PRESSÃO 
90mmca PÇ 2 MIDEA 

 

9.2. Trata-se de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas unidades de climatização. 
9.3. A CONTRATADA deverá executar os serviços conforme especificações exigidas pelo 
fabricante entre outros, sendo de sua responsabilidade observar todos os itens relevantes, 
além de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios inerentes a execução 
dos serviços, reparando, corrigindo, removendo ou substituindo, às suas expensas, no total 
ou em parte, os serviços que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados. 
9.4. Conforme a Lei Federal 13.589/2018, que dispõe sobre a manutenção de instalações e 
equipamentos de sistemas de climatização de ambientes, sendo assim, existe uma exigência 
legal relativo à manutenção de sistemas de climatização.  
9.5. Os serviços deverão ser executados de forma programada no prazo de acordo com 
calendário de manutenção conforme periodicidade estipulada para estes equipamentos, 
sendo a cada 30 dias e com cronograma definido ou por chamado técnico sendo observada 
qualquer anomalia. 
9.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar, operar e manter sistema informático de gestão de 
manutenção de equipamentos (gestão com banco de dados), mantido sem ônus extra para a 
CONTRATANTE. Sendo que o sistema deverá contemplar, no mínimo, as seguintes 
características (similar ao “Arkmeds” ou equivalente): 

9.6.1. Cadastramento dos equipamentos do contrato; 
9.6.2. Funcionamento em rede (internet); 
9.6.3. Abertura de chamadas e registro pelo sistema; 
9.6.4. Registro dos serviços de manutenção prestados (preventiva e corretiva), registrados 
preferencialmente pelo técnico que realizou os serviços in loco, (em campo) e consequente 
registro no histórico de cada equipamento; 
9.6.5. Geração de relatório de manutenção (a partir dos dados prestados no item anterior); 
9.6.6. Inclusão de cronograma de manutenção preventiva (data da próxima visita) de forma a 
ficar disponível para cada fiscal na unidade; 
9.6.7. Atualização do histórico e cadastro dos equipamentos automaticamente;  
9.6.8. Geração de histórico sempre atualizado de manutenção dos equipamentos; 
Disponibilizar login de acesso de no mínimo um login para unidade CIS5ªRS que permita 
acompanhamento de todos os dados aqui relatados;  
9.6.9. Geração de alertas para: Chamados em aberto, Realização de preventivas e/ou 
calibrações;  
9.6.10. Geração de relatórios gerenciais (sempre atualizado), contemplando os itens abaixo e 
outros que se fizerem necessários:  
9.6.10.1. Percentual de disponibilidade do parque tecnológico por Unidade e setor;  
9.6.10.2. Ordem de serviço por tipo de pendência;  
9.6.10.3. Ordens de Serviço por tipo do serviço executado;  



 

  

9.6.10.4. Histórico dos equipamentos;  
9.6.10.5. Custos mensais com peças por setor, por equipamento e por período;  
9.6.10.6. Gráficos e tabelas correlatas;  
9.6.10.7. Tempo Médio entre Falhas;  
9.6.10.8. Tempo Médio de Resposta; 
9.6.10.9. Tempo Médio de Reparo; 
9.6.10.10. Tempo de paralisação dos equipamentos;  
9.6.10.11. Percentual de Obsolescência do Parque tecnológico;  
9.6.10.12. Ordens de Serviço por setor;  
9.6.10.13. Ordens de Serviço por período;  
9.6.10.14. Ordens de Serviço por equipamento;  
9.6.10.15. Ordens de Serviço por técnico;  
9.6.10.16. Ordens de Serviço encerradas;   
9.6.11. Ao final do contrato, a CONTRATADA deverá fornecer um dump do banco de dados do 
sistema (arquivo da estrutura e dados do sistema) em open source (banco de dados gratuito), 
e um diagrama de entidade relacional, o qual deverá conter toda a informação do sistema;  
9.6.12. O Banco de dados dos equipamentos da CONTRATANTE deverá ser separado de 
eventuais outros clientes da contratada; 
9.6.13. O acesso às informações do parque tecnológico, e operação do sistema deverá ser 
permitida apenas aos funcionários da CONTRATADA diretamente envolvidos e aos 
funcionários da CONTRATANTE; 
9.6.14. Permitir pesquisa de equipamentos, ordem de serviços e por local; 
9.6.15. Permitir consulta de cronograma de manutenção e de serviços realizados no mês;  

9.7. O histórico de equipamentos deverá conter:  

9.7.1. Modelo, marca e potência dos equipamentos; 
9.7.2. Data e Local; 
9.7.3. Identificação da empresa; 
9.7.4. Data e descrição das manutenções corretivas e preventivas; 
9.7.5. Serviços realizados; 
9.7.6. Componentes e acessórios substituídos; 
9.7.7. Treinamentos oferecidos e orientações técnicas aos usuários; 
9.7.8. Orçamentos emitidos; 

9.8. Itens mínimos a serem verificados na manutenção preventiva: 

9.8.1. Verificação e teste de funcionamento; 
9.8.2. Verificações de ruídos e alterações; 
9.8.3. Verificação de pintura (Se aplicável), amassados e eventual correção;  
9.8.4. Verificação de gabinete externo e interno e seus componentes;  
9.8.5. Verificar o escoamento da água condensada pelos drenos inclusive o sifão, que em caso 
de obstrução deverá ser removido e limpo com ar comprimido e água corrente;  
9.8.6. Teste de funções do equipamento; 
9.8.7. Teste dos Alarmes e Dispositivos de Segurança do equipamento;  
9.8.8. Teste e verificação de vedações; 
9.8.9. Verificar as temperaturas e pressões da linha de refrigerante;  
9.8.10. Verificar as temperaturas da tubulação e água; 
9.8.11. Verificar isolamento da linha refrigerante;  



 

  

9.8.12. Verificação de folgas e desgastes em engrenagens, tubulações, junções, válvulas, 
parafusos e emendas mecânicas com reaperto, ajuste ou troca conforme o caso, se 
necessário;  
9.8.13. Verificação geral do estado da parte elétrica e eletrônica geral (cabo, placas de circuito 
impresso, lâmpadas, contatores, bornes, sensores etc.) indicando troca ou realizando os 
reparos necessários; 
9.8.14. Verificação de bornes, contatos, conectores, plugues elétricos com limpeza, ajustes ou 
troca de bornes conforme o caso, se necessário;  
9.8.15. Verificação dos níveis de óleo e/ou fluídos, verificação da necessidade de troca ou 
reposição se for o caso; 
9.8.16. Lubrificação de rolamentos (Se aplicável); 
9.8.17. Substituição de filtros, partes, peças e acessório que apresentarem defeito ou vida útil 
vencida; 
9.8.18. Aferição corrente e tensão elétrica;  
9.8.19. Aferição de temperatura do retorno e insuflamento com padrão calibrado; 
9.8.20. Ajuste e lubrificação geral de peças/ acessórios móveis, se necessário; 
9.8.21. Limpeza da condensadora e evaporadora;  
9.8.22. Verificação de qualquer outra anomalia no equipamento (umidade na parte elétrica, 
vazamentos de gás e óleo, congelamento nas evaporadoras/tubulação, etc.);  
9.8.23. Medir e registrar o superaquecimento do sistema;  
9.8.24. Medir e registrar o sub-resfriamento do sistema;  
9.8.25. Inspeção e desobstrução de dreno, bomba de dreno;  
9.8.26. Verificar isolamento de tubulações e vazamentos;  
9.8.27. Limpeza interna e externa no equipamento;  
9.8.28. Limpeza da serpentina da condensadora e evaporadora;  
9.8.29. Limpeza hélice ventilador do condensador e do evaporador; 
9.8.30.  Limpar o condensador sempre que necessário;  
9.8.31. Demais itens da RE nº 9 ANVISA e Portaria nº 3.525/GM; 
9.8.32. Análise de qualidade do Ar conforme RE nº 9 ANVISA;  

10. DOS REQUISITOS MÍNIMOS 

10.1. Entregar os serviços nos termos e condições da proposta vencedora; 

10.2. Atender todas as especificações constantes neste anexo; 

10.3. Fornecer todas as ferramentas necessárias para a execução e realização dos serviços; 

10.4. Fornecer assistência ao contratante em todos os assuntos pertinentes a este processo; 

10.5. Estar sempre disponível para eventuais intercorrências que demandem de seus serviços; 

10.6. Prestar os serviços com excelência para que os equipamentos possuam sua vida útil 
prolongada e seu funcionamento sempre correto.  

 

Rafael Vieira Federle 
Chefe de Divisão de Compra e Licitações 

CIS5ªRS 
 

 



 

  

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº XXX/2022. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERGESTORES DE 

SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE E A EMPRESA 

XXXXXX, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

011/2022. 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviços, sem vínculo 

empregatício, de um lado o CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE DO 

PARANÁ - CIS5RS, pessoa jurídica de direito público, com sede a Rua Brigadeiro Rocha, 901, 

Trianon, Estado do Paraná, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 36.330.988/0001-02, neste ato 

representado pelo Presidente do Consórcio CIS5ªRS, Sr. Celso Goes a seguir denominado 

CONTRATANTE. 

De outro lado a Empresa XXX, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº XXX, com sede na Rua XXX, nº XXX, Município de XXX, Estado XX, CEP XXX, 

telefone XX, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) XXX inscrito no CPF n.º XXX, residente e 

domiciliado em XXX, doravante denominada CONTRATADA. 

As partes vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecidas às 

condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022, 

de acordo com a Requisição Preliminar nº 014/2022, emitida pela Diretoria Executiva e proposta 

de preços apresentada pela vencedora do certame, que fazem parte integrante deste instrumento, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. É objeto da presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CHAMADO TÉCNICO, A 
SER EXECUTADO EM 1 (UM) GERADOR DE ENERGIA DE FABRICAÇÃO CUMMINS, MODELO 
C500 D6, 2 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUP LINHA FDN DESTINAÇÃO 
COMERCIAL, 129 (CENTO E VITE E NOVE) UNIDADES CLIMATIZADORAS QUE INCLUEM, 
ARES- CONDICIONADOS, CONDENSADORAS E VENTILADORES, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO CIS5ªRS, conforme detalhamento constante abaixo. 



 

  

LOTE ITEM QTD   UND DESCRIÇÃO 

01 01 12 MÊS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GERADOR DE ENERGIA 
STAMFORD MODELO/SÉRIE M16C133516, ACIONADO POR MOTOR A COMBUSTÃO 
MARCA CUMMINS ELETRÔNICO MODELO QSX15-G9 (79932333) CONTROLADO POR 
QUADRO DE COMANDO, COM POTÊNCIA STAND BY EM 625 KVA E PRIME EM 569 
KVA, COM INCLUSÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXAS, LÍQUIDOS, FILTROS E ÓLEO 
DIESEL, E SEM LIMITE DE CHAMADOS, COM REALIZAÇÃO DE GESTÃO DE 
EQUIPAMENTOS, RESPEITANDO A PERIODICIDADE, ASSIM COMO DEMAIS ITENS 
PERTINENTES DEVEM SER APONTADOS PELA CONTRATADA, SENDO DE SUA 
RESPONSABILIDADE A ANÁLISE E INDICAÇÃO DE ITENS E DEFEITOS OU PROBLEMAS 
APRESENTADOS EM TODA QUALQUER PARTE DO EQUIPAMENTO, MEDIANTE 
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO. LUBRIFICANTES, LÍQUIDOS E FILTROS DEVEM SER 
TODOS ORIGINAIS E SEREM INCLUÍDOS NO SERVIÇO, ASSIM COMO DESCARTE DOS 
MESMOS. DEMAIS PEÇAS DEVEM SER RELATADAS QUANTO À ESPECIFICAÇÃO E 
URGÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO AO RESPONSÁVEL DA UNIDADE CIS5ªRS,   E PARA QUE 
A CONTRATADA EFETUE A TROCA E/OU REPARO, SENDO ESTE SERVIÇO DE 
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS JÁ INCLUÍDO PELA PRESTADORA. A 
PRESTADORA DEVERÁ OFERECER SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL A QUALQUER 
MOMENTO PARA SANAR ANOMALIAS. 

02 01 12 MÊS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 (DOIS) ELEVADORES 
MARCA THYSSENKRUPP COM CAPACIDADE DE 1.200 KG CADA, VELOCIDADE DE 
(60.00/MIN), PARA REPARAR, CORRIGIR OU SUBSTITUIR, INCLUINDO 
LUBRIFICANTES, GRAXAS, ENTRE OUTROS NECESSÁRIOS, SEM LIMITE DE 
CHAMADOS, COM REALIZAÇÃO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS, TRATANDO DE 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS COM RELATÓRIO DETALHADO DOS ITENS VERIFICADOS 
COM HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO E ESTATÍSTICAS, LISTA DE PEÇAS REPOSTAS E 
AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEMAIS ITENS RELEVANTES QUE DEVEM SER 
INDICADOS PELA CONTRATADA. PEÇAS QUE SOFREM DESGASTE NATURAL E COM 
VIDA ÚTIL ESTIPULADA PELO FABRICANTE DEVEM RELATADAS FORMALMENTE PARA 
SEREM SUBSTITUÍDAS CONFORME SUA PERIODICIDADE OU NECESSIDADE. DEVERÁ 
OFERECER SUPORTE TÉCNICO A QUALQUER MOMENTO PARA SANAR ANOMALIAS. 
TODOS OS ITENS QUE COMPÕEM O EQUIPAMENTO DEVEM SER REVISADOS COM 
APLICAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.  

03 01 12 MÊS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 129 UNIDADES DE 
CLIMATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SEM LIMITE DE CHAMADOS, COM 
REALIZAÇÃO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS, TRATANDO DE INFORMAÇÕES 
TÉCNICAS COM RELATÓRIO DETALHADO DOS ITENS VERIFICADOS COM HISTÓRICO 
DE MANUTENÇÃO E ESTATÍSTICAS, LISTA DE PEÇAS REPOSTAS E AVALIAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO, DEMAIS ITENS RELEVANTES QUE DEVEM SER INDICADOS PELA 
CONTRATADA. PEÇAS QUE SOFREM DESGASTE NATURAL E COM VIDA ÚTIL 
ESTIPULADA PELO FABRICANTE DEVEM RELATADAS FORMALMENTE PARA SEREM 
SUBSTITUÍDAS CONFORME SUA PERIODICIDADE OU NECESSIDADE. DEVERÁ 
OFERECER SUPORTE TÉCNICO A QUALQUER MOMENTO PARA SANAR ANOMALIAS. 
TODOS OS ITENS QUE COMPÕEM O EQUIPAMENTO DEVEM SER REVISADOS COM 
APLICAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. 

 
 

NÃO É OBJETO DE 

DISPUTA 

Valor anual Provisionado para ressarcimento de 

peças de manutenção do Gerador 
R$ 35.200,00 

 



 

  

NÃO É OBJETO DE 

DISPUTA 

Valor anual Provisionado para 

ressarcimento de peças de manutenção 

dos Elevadores 

R$ 35.200,00 

 

NÃO É OBJETO DE 

DISPUTA 

Valor anual Provisionado para 

ressarcimento de peças de manutenção 

dos ares-condicionados 

R$ 35.200,00 

1.2. O regime de execução adotado para o presente contrato, conforme previsto em edital é o de 
contratação por lote. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL  

2.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ x,xx (xxx), de acordo com a 
proposta descrita no item 2.3 deste Contrato e somente ao receber todos os itens deste contrato; 
2.2. Nos preços contratados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
2.3. O CONTRATADO será remunerado conforme preços unitários oferecidos em sessão de licitação 
conforme a seguir: 

Lote Item Qtd. Unid. Descrição  V. Unit. V. Total 

       

3. CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA 

3.1. Os serviços serão prestados ao Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do 
Paraná - CIS5ªRS. 
1.1. O objeto contratado deverá ser realizado após a solicitação do departamento competente, 
mediante requisição de compras, e no prazo máximo de 15 (Quinze) dias. 
3.2. Fica a CONTRATADA comprometida com os prazos, rigorosamente de acordo com os dispostos 
neste contrato. 
3.3. Reserva-se ao Consórcio o direito de recusar aqueles serviços em desacordo com o pedido, ou 
fora dos padrões de qualidade estabelecidos, podendo exigir novo fornecimento para atender ao 
pedido solicitado de maneira satisfatória, sem ônus adicional para o Consórcio, sendo que o ato do 
recebimento não importará na sua aceitação. 
3.4. O objeto deverá ser executado mediante apresentação de Nota Fiscal, que deverá ser assinada 
pelo responsável do recebimento dos produtos. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. O pagamento será efetuado mediante emissão da Nota Fiscal pertinente em nome do 
Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná e verificação da conformidade 
dos produtos requisitados. 
4.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, na ordem bancária, creditada na conta 
corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, 
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 



 

  

4.3. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente 
no Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná em favor do FORNECEDOR. 
Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
4.4. A dotação orçamentária que proverá o pagamento das obrigações do consórcio, será a 
Seguinte: 

Fonte de Recursos Natureza Despesa Descrição da natureza 
001 3.3.9.0.39.99 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

001 3.3.1.0.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

4.4.1. As dotações indicadas estão sujeitas a alterações conforme as necessidades da 
Administração. 
4.5. A Contratada e a Contratante sujeitam-se ao disposto no art. 40, inc. XIV, al. d, da Lei Federal 
8.666/93, sendo observado o percentual de 0,1% para sua aplicação, mediante provocação da parte 
interessada. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

5.1. A vigência do Contrato terá seu termo inicial na data de sua assinatura, depois de cumpridas 
as formalidades legais, perdurando por 12 (doze) meses, desde que constatado sempre, o total 
cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, podendo, a critério do CONTRATANTE, 
mediante termo aditivo, ser alterado, pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem 
inconvenientes o prosseguimento do ajuste, ou prorrogado conforme a necessidade do 
CONTRATANTE, desde que haja interesse público e conveniência administrativa, obedecendo à 
legislação pertinente. 
5.2. A prorrogação e as alterações contratuais poderão ser admitidas nos termos do Art. 57 da Lei 
nº 8666/93, consolidada mediante prévia justificativa da Diretoria Executiva, devendo ser 
precedida de análise pela assessoria jurídica do Consórcio e autorizadas pelo Departamento de 
Compras e Licitações.  
5.3. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
5.3.1. Unilateralmente pela Administração: 
5.3.1.1. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei; 
5.4. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
5.4.1. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
5.4.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes não poderão 
exceder o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

6.1. Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato nas condições 
avençadas, e da CONTRATADA, receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
6.2. Obriga-se a CONTRATADA a: 
6.2.1. Cumprir integralmente todos os itens constantes do presente Contrato; 



 

  

6.2.2. Assumir total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos que venham a fornecer 
os objetos decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE não terá nenhuma 
relação ou vínculo contratual de natureza trabalhista, cuja responsabilidade será tão somente da 
CONTRATADA, sendo esta titular e responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, 
pagamento dos salários e demais ônus, recolhimento de todos os encargos sociais e tributos 
pertinentes, indenização por quaisquer acidentes que seus empregados possam ser vítimas ou 
derem causa, quando em serviço, na forma como é expressa e considerada nos arts. 3º e 6º do 
Regulamento de Seguro de Acidente de Trabalho, aprovado pelo Decreto n.º 61.784/67; 
6.2.3. Responsabilizar-se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por 
seus sucessores e representantes, no fornecimento dos produtos ora contratados, isentando o 
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; 
6.2.4. Dar cumprimento às obrigações de natureza trabalhista, fiscais, previdenciárias e outras que 
lhe são correlatas; 
6.2.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.2.6. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em 
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
6.2.7. Estar à disposição do CONTRATANTE sempre que solicitado. 
6.2.8. Cumprir todas as exigências contidas no Edital que originou este Contrato. 
6.2.9. Arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais, incluindo, despesas referentes a 
transporte aéreo, marítimo ou terrestre, traslados, hospedagens, alimentação e pagamento de 
diárias, dentre outros afins, no atendimento a execução dos serviços descritos neste termo, durante 
toda a vigência contratual;  
6.2.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem prévia 
e expressa anuência da CONTRATANTE; 
6.2.11. Manter os servidores da CONTRATANTE, encarregados de acompanhar as instalações, a par 
do andamento do projeto, prestando-lhes as informações necessárias; 
6.2.12. Comunicar imediatamente, por escrito, a impossibilidade de execução de qualquer 
obrigação contratual para adoção das providências cabíveis; 
6.3. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
6.3.1. Supervisionar e fiscalizar a qualidade dos serviços ora fornecidos por meio deste contrato; 
6.3.2. Efetuar pontualmente os pagamentos de acordo com o ora pactuado. 
6.3.3. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao fornecimento dos produtos 
contratados;  
6.3.4. Documentar e notificar, por meio de comunicação impressa ou eletrônica, à CONTRATADA, 
ocorrência de eventuais imperfeições ou irregularidades nos produtos, fixando prazo para a sua 
correção ou regularização;  
6.3.5. Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados e 
uniformizados, aos locais em que devam ser instalados os produtos;  
6.3.6. Realizar rigorosa conferência das especificações do objeto licitado pela comissão de 
recebimento designada, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a 
entrega total, fiel e correta dos bens a que se referirem;  
6.3.7. Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato sob todos os aspectos, inclusive, quanto ao 
fiel cumprimento das obrigações previdenciárias, sociais e trabalhistas da CONTRATADA, relatando 
as irregularidades, quando for o caso; 
6.3.8. Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer, em 
função dos bens; 



 

  

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL 

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital ou no contrato, e das demais cominações 
legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade 
de sua proposta ou da vigência do Contrato, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, conforme o caso: 
7.1.1. Não assinar o contrato no prazo estabelecido em edital; 
7.1.2. Não entregar a documentação exigida para assinatura do contrato; 
7.1.3. Apresentar documentação falsa; 
7.1.4. Causar o retardamento na execução do certame; 
7.1.5. Causar o atraso na entrega do objeto; 
7.1.6. Não mantiver a proposta; 
7.1.7. Falhar na execução do contrato; 
7.1.8. Fraudar a execução do contrato; 
7.1.9. Comportar-se de modo inidôneo; 
7.1.10. Declarar informações falsas; e 
7.1.11. Cometer fraude fiscal. 
7.2. As sanções serão registradas e publicadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União e no Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal 
de Contas do Estado. 
7.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora e 
compensatória, na seguinte forma: 
7.3.1. 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, na entrega dos serviços contratados, calculado sobre 
o valor correspondente à parte inadimplida; 
7.3.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Proposta, devidamente atualizado, pela 
inexecução parcial ou total do Contrato, ou infringência de qualquer das cláusulas contratuais 
celebradas e/ou proposta apresentada, exceto prazo de entrega. 
7.3.3. As multas mencionadas nos itens 7.3.1 e 7.3.2, serão descontadas do pagamento a que a 
CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, 
judicialmente, quando for o caso. 
7.3.4. Caso a CONTRATADA não possua crédito junto ao CIS5ªRS, será regularmente intimada a 
efetuar o pagamento mediante transferência bancária. 
7.4. As multas aludidas pelo item 7.3 e subitens não impedem que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em Lei, ficando a licitante ou 
contratada sujeita às seguintes penalidades: 
7.4.1. Advertência; 
7.4.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
7.5. As sanções previstas nos itens 7.1, 7.3.1, 7.3.2 poderão ser aplicadas juntamente com a do 
item 7.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 



 

  

7.6. A sanção estabelecida no item 7.4.2 é de competência exclusiva do Diretor Executivo, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
7.7. As sanções previstas nos itens 7.3 e 7.4.2 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 
profissionais que, em razão dos contratos regidos por este edital: 
7.7.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
7.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 
7.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
7.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
ampla do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos arrolados no 
artigo 78 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93. 
8.1.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa, conforme previsão contida no artigo 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

9. CLÁUSULA NONA – DO GESTOR E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Fica nomeado como Gestor deste Contrato, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento 
dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93; 
9.1.1. Agente Administrativo: Sra. MARCIA REGINA DE OLIVEIRA, conforme PORTARIA Nº 
41/202;  
9.2. Fica nomeado como Fiscal Geral deste Contrato, a quem caberá a fiscalização do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, o Sr.: 
9.2.1.  Agente Administrativo: Sra. THAIS DE LIMA CARNEIRO, conforme PORTARIA Nº 41/202;  
9.3. Caberá ao gestor e fiscal o recebimento e acompanhamento das instalações dos bens. 
9.4. A CONTRATADA deverá exercer fiscalização própria, durante a execução dos trabalhos, de 
seus funcionários e prepostos.  
9.5. O Consórcio CIS5ªRS poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos bens, 
reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios.  
9.6. A fiscalização, por parte do Consórcio, não eximirá ou reduzirá as responsabilidades da 
CONTRATADA por danos que vier a causar diretamente à Administração e/ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, seja por atos seus, de seus empregados 
ou preposto. 
9.7. Verificando-se ainda irregularidades no fornecimento dos bens, ao Consórcio caberá aplicar 
as penalidades cabíveis previstas em Lei. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

10.1. O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores, o mais alto padrão de 
ética durante todo o processo de execução do objeto contratual. 
10.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
10.1.1.1. Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na execução de contrato; 



 

  

10.1.1.2. Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de execução de contrato; 
10.1.1.3. Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
10.1.1.4. Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando afetar a execução do contrato; 
10.1.1.5. Prática obstrutiva: 
10.1.1.5.1. Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas 
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente 
a apuração de alegações de prática prevista, do edital a que se vincula o presente instrumento;  
10.1.1.5.2. Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 
10.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a 
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas da execução contrato financiado pelo organismo. 
10.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado, concorda e autoriza que, na 
hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos 
os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E 
ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS 

11.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
Federal nº 8666/93, na Lei Federal nº 10.520/2002, e demais normas Federais de Licitações e 
Contratos Administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 
8078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava – Paraná, como único e competente para dirimir 
eventuais dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de quaisquer outros, por mais 
privilegiados que sejam, com o que concordam expressamente as partes contratantes.  

 E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para um mesmo fim, perante as testemunhas abaixo, que também as 
subscrevem. 

Guarapuava, xx de xx de 2022. 

NOME 
Cargo 

 

XXX 
Contratada 
XXX 
Representante legal 

Testemunha 1: 
NOME:___________________________ 
RG/CPF: 

Testemunha 2: 
NOME:______________________________ 
RG/CPF: 



 

  

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICRO OU PEQUENA EMPRESA 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). 

DECLARAÇÃO 

Ao 

Pregoeiro e equipe de apoio da Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do 

Paraná - CIS5RS 

 

A empresa xxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º xx por intermédio de seu Representante Legal, 

Sr.(a) xx , portador(a) da Carteira de Identidade n.º xx, inscrito no CPF/MF sob o nº xx, DECLARA, 

para fins do disposto no Edital de Pregão Eletrônico Nº 011/2022, sob as penas da lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada: 

OBS:1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

1. ( )  MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006; 

2. ( )  EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006; 

Caso assinalada a opção (1) ou (2), DECLARA ainda, que a empresa está excluída das 

vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º. 123, de 14 de dezembro 

de 2006. 

local e data 

 

__________________________ 

Representante Legal  

Importante: 

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e implicará no 

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste Edital, bem como, às demais 

sanções penais cabíveis. 

 



 

  

ANEXO IV – MODELO DE CARTA PROPOSTA 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). 

Ao 

Pregoeiro e equipe de apoio da Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do 

Paraná - CIS5RS 

PROPOSTA DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme 

ANEXO I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

Razão social da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço completo, telefone 

e endereço eletrônico (e-mail) para contato, número da conta corrente, agência e respectivo Banco. 

Dados do responsável pela elaboração da proposta e que assinará o instrumento 

Contratual, compreendendo Nome, CPF e RG; 

PROPOSTA 

Lote Item Qtd. Unid. Descrição  V. Unit. V. Total 

       

DECLARAÇÕES: 

Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações, e execução do objeto da licitação e na concordância com todos os 

termos deste edital, inclusive em relação ao constante do anexo I do edital e no seguinte: 

Que a proposta de preços terá validade de no mínimo 60 dias corridos contados da data de 

sua apresentação. 

Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) bem como seus 

prazos e condições de entrega. 

Que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

LOCAL E DATA 

 

__________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  



 

  

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA HABILITAÇÃO 

(Preferencialmente em papel timbrado da empresa). 

Ao 

Pregoeiro e equipe de apoio da Consórcio Intergestores de Saúde da 5ª Região de Saúde do 

Paraná - CIS5RS 

DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa XXX, inscrita no CNPJ sob o número XXX, sediada XXX, através de seu 

representante, Sr(a). XXX, CPF número XXX, RG número XXX na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2022, instaurado pelo Consórcio 

CIS5ªRS, declara sob as penas da lei que: 

- Não se encontra com o Direito de Licitar suspenso perante o Consórcio CIS5ªRS, bem como 

não encontra-se declarado inidôneo por órgão ou entidade em qualquer das esferas do Governo; 

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 

processo licitatório ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

- Não possui, no seu Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Art. 7º, XXXIII da 

Constituição Federal de 1988; 

- Os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de 

parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com SERVIDORES EFETIVOS 

INVESTIDOS DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, OU EXERÇAM FUNÇÃO 

GRATIFICADA E AINDA QUE FAÇAM PARTE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 

CONTRATOS, SEJA PREGOEIRO E OU MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO, E DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONSÓRCIO CIS5ªRS OU QUE EXERÇAM FUNÇÃO DE 

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS ORIUNDO DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, 

AGENTES POLÍTICOS, PRESIDENTE E OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO DO CONSÓRCIO 

CIS5ªRS BEM COMO SEUS CÔNJUGE, COMPANHEIRO E COM GRAU DE PARENTESCO EM LINHA RETA 

E COLATERAL, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das 

informações contidas nesta Declaração. 

LOCAL E DATA 

 

 

__________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO VI – MODELOS DE CHECK LIST PARA MANUTENÇÕES 

 

Modelo de Check List de verificação na manutenção preventiva do 
Gerador de Energia (Itens mínimos a serem verificados): 

Situação: Obs: 

Óleo lubrificante – verificar nível, completar se necessário;     

Fluido do radiador - verificar nível e aditivo, completar se 
necessário;     

Correias - verificação desgaste, ajustar ou substituir se necessário;     

Pré aquecimento - verificar, ajustar ou substituir se necessário;     

Mangueiras, braçadeiras e conexões- verificar estado, reapertar;     

Filtro separador – drenar ou substituir se necessário;     

Baterias – verificar nível de eletrólito, cabos e terminais das 
baterias;     

Filtro de ar – verificar, limpar ou substituir se necessário;     

Bomba de elevação de combustível – verificar;     

Alternador de recarga da bateria – medir tensão em operação, 
substituir se necessário;     

Motor de partida – verificar, substituir se necessário;     

Módulo de controle do grupo gerador – verificar, substituir se 
necessário (mesma peça);     

Módulo de controle do QTA – verificar, substituir se necessário 
(mesma peça);     

Instrumentos de medição – verificar, substituir se necessário 
(mesma peça);     

Sinalizações – verificar, substituir se necessário (mesma peça);     

Regulador de tensão – Medir tensão do gerador, ajustar, substituir 
se necessário;     

Regulador de velocidade – medir frequência, ajustar e substituir se 
necessário;     

Fusíveis, elementos de comando – verificar, substituir se 
necessário;     

Bomba e bicos injetores – verificar;     

Radiador – verificar aletas, tampa e ventoinha, limpar;     

Turbo compressor – verificar quanto a ruídos e vazamentos;     

Sistema de escape de gases - verificar quanto a restrição, 
vazamento e fumaça escura;     

Vazamentos - corrigir se possível ou relatar para orçamento;     

Circuitos de força e comando – verificar mau contatos e 
aquecimentos;     

Base, coxins amortecedores – verificar;     



 

  

Tanque de combustível - verificar nível, drenar, limpar e abastecer 
se necessário;     

Sistema de atenuação de ruídos – verificar quanto a restrições e 
partes soltas;     

Limpeza geral a seco do equipamento (externa);     

Teste de funcionamento do grupo gerador - manual e automático;     

Teste de funcionamento do Quadro de Transferência Automático – 
manual e automático;     

Sistema de paralelismo e rampa – verificar equilíbrio de carga e 
estabilidade;     

Óleo lubrificante – substituir;     

Filtros de óleo lubrificante – substituir;     

Filtros de combustível – substituir;     

Pressostato de proteção por baixa pressão do óleo – testar, 
substituir se necessário;     

Termostato de proteção por alta temperatura da água – testar, 
substituir se necessário;     

 

Modelo de Check List de verificação na manutenção preventiva dos 
Elevadores (Itens mínimos a serem verificados): 

Situação: Obs: 

Verificar painel de operação;     

Portas, corrediças e rég. Seg.;     

Teste iluminação de emergência/nobre;     

Fechos eletromecânicos e Hidráulicos;     

itens gerais de casa de máquina;     

Conjunto de freio;     

Comando sobe/desce;     

Guias, suportes e placas;     

Portas de pavimentos;     

Sistema de amortecimento. (mola / pistão);     

Conjunto polia tensora;     

Alarme ou intercomunicador;     

Sinalização de Conforto e Estado geral da Cabine;     

Sinalização geral;     

Regulador de tração;     

Máquina de tração;     

Suspensão dos cabos de tração;     

Operador e portas de cabine;     

Cabo regulador;     

Conjunto chave geral e suportes;     

Conj. correntes I cabo de compensação;     



 

  

Modelo de Check List de verificação na manutenção preventiva 
dos Ares-condicionados (Itens mínimos a serem verificados): Situação: Obs: 

Verificação e teste de funcionamento;     

Verificações de ruídos e alterações;     

Verificação de pintura (Se aplicável), amassados e eventual 
correção;      

Verificação de gabinete externo e interno e seus componentes;      

Verificar o escoamento da água condensada pelos drenos inclusive 
o sifão, que em caso de obstrução deverá ser removido e limpo 
com ar comprimido e água corrente;      

Teste de funções do equipamento;     

Teste dos Alarmes e Dispositivos de Segurança do equipamento;      

Teste e verificação de vedações;     

Verificar as temperaturas e pressões da linha de refrigerante;      

Verificar as temperaturas da tubulação e água;     

Verificar isolamento da linha refrigerante;      

Verificação de folgas e desgastes em engrenagens, tubulações, 
junções, válvulas, parafusos e emendas mecânicas com reaperto, 
ajuste ou troca conforme o caso, se necessário;      

Verificação geral do estado da parte elétrica e eletrônica geral 
(cabo, placas de circuito impresso, lâmpadas, contatores, bornes, 
sensores etc.) indicando troca ou realizando os reparos 
necessários;     

Verificação de bornes, contatos, conectores, plugues elétricos com 
limpeza, ajustes ou troca de bornes conforme o caso, se 
necessário;      

Verificação dos níveis de óleo e/ou fluídos, verificação da 
necessidade de troca ou reposição se for o caso;     

Lubrificação de rolamentos (Se aplicável);     

Substituição de filtros, partes, peças e acessório que apresentarem 
defeito ou vida útil vencida;     

Aferição corrente e tensão elétrica;      

Aferição de temperatura do retorno e insuflamento com padrão 
calibrado;     

Ajuste e lubrificação geral de peças/ acessórios móveis, se 
necessário;     

Limpeza da condensadora e evaporadora;      

Verificação de qualquer outra anomalia no equipamento (umidade 
na parte elétrica, vazamentos de gás e óleo, congelamento nas 
evaporadoras/tubulação, etc.);      

Medir e registrar o superaquecimento do sistema;      

Medir e registrar o sub-resfriamento do sistema;      

Inspeção e desobstrução de dreno, bomba de dreno;      



 

  

Verificar isolamento de tubulações e vazamentos;      

Limpeza interna e externa no equipamento;      

Limpeza da serpentina da condensadora e evaporadora;      

Limpeza hélice ventilador do condensador e do evaporador;     

Limpar o condensador sempre que necessário;      

Análise de qualidade do Ar conforme RE nº 9 ANVISA;      

 


