ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3520-0918
Rodovia Contorno Vitório Traiano, n° 501, Água Branca, Setor de Licitações.
Caixa postal n° 165.
CEP n° 85.601-270 Francisco Beltrão - PR

ARSS
Licitação
Fls.______
__

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2019
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E MEI
Lei nº 8.666/93 / Lei nº 10.520/02
DATA DA REALIZAÇÃO: 19/03/2019 - HORÁRIO: 13h30min
LOCAL: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Rodovia Contorno Vitório Traiano, n° 501, Água Branca, Setor de licitações, Francisco Beltrão - PR.
1.
PREÂMBULO
A ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE, Estado do Paraná, através de seu
Pregoeiro designado pela Resolução nº. 47/2018 de 18/07/2018, com a devida autorização expedida
pelo seu Coordenador Geral Sr. EDUARDO CARLOS BRORING. Torna público que realizará
Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SOB Nº. 001/2019, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, no dia 19/03/2019 às 13h30min, na sala de Reuniões/Licitações da ARSS - Associação
Regional de Saúde do Sudoeste, sito Rodovia Contorno Vitório Traiano, n° 501, Água Branca, Setor
de licitações, Francisco Beltrão – PR.
1.1
O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002;
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes
e, ainda, pelo estabelecido neste Edital e seus anexos, integrantes do processo em epígrafe.
1.2
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e
seu anexo I, que dele fazem parte integrante. Devendo a forma de apresentação da proposta
estar adequada ao objeto da licitação.
1.3
Os envelopes contendo os documentos de credenciamento, propostas e documentos de
habilitação, serão recebidos no endereço acima mencionado. Concluída a fase de credenciamento os
licitantes deverão entregar ao pregoeiro os envelopes da proposta de preço e dos documentos de
habilitação.
1.4 COTA EXCLUSIVA - ITEM 01, constante do anexo I deste Edital destina-se exclusivamente à
participação de “Microempresa – ME” e ou Empresa de “Pequeno Porte” e que atue no ramo
de atividade referente ao objeto licitado, conforme disposto no inciso I, do art. 48, da LC123/2006, alterada pela LC-147/2014.
1.5 Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Oficial Eletrônico dos
Municípios do Sudoeste do Paraná, Jornal de Beltrão e acessível na página eletrônica da Associação
Regional de Saúde do Sudoeste no seguinte endereço: www.arssparana.com.br
2.
DO OBJETO
2.1 A presente licitação tem como objetivo a Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de
materiais de expediente de uso exclusivo dos setores da Associação Regional de Saúde do
Sudoeste- ARSS, pelo período de 12 (doze) meses.
O Regime de Execução do objeto do presente contrato se dará por Empreitada por Menor Preço
Unitário, Menor Preço por Global, conforme disposto no art. 6º, VIII, alínea “A” da Lei 8.666/2003.
2.2 ITEM
ITEM

QTDA

UNID

DESCRITIVO

01

2080

Horas

Profissional Técnico especializado em
Segurança do Trabalho

VALOR
UNIT
R$ 27,01

VALOR
TOTAL
R$ 56.180,80

Valor máximo estimado para a execução do serviço é de R$ 56.180,80 (cinquenta e seis mil
oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos).
3. LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 Os serviços previstos neste edital deverão ser prestados nas dependências Associação Regional
de Saúde do Sudoeste – ARSS, situado na Rodovia Vitório Traiano, 501, Água Branca, Francisco
Beltrão, CEP 85.601-290, pelo período de 12 (doze) meses, de forma parcelada mediante nota fiscal
e certidões negativas.
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3.2 A prestação do serviço deverá ser iniciada no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data da
assinatura do contrato, ou conforme solicitação ou acordo com o setor de compras do ARSS, que
deverá ser formalizado por escrito.
3.3 O pagamento será efetuado após o adimplemento de cada parcela, com prazo de até 30 dias
após o fornecimento da Nota Fiscal juntamente com a CND – Certidão de Débitos do INSS e FGTS.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar da presente licitação, empresas que estejam regularmente estabelecidas no
País, cujo ramo e finalidade de atuação sejam pertinentes ao objeto licitado por este Edital e que
satisfaçam integralmente às exigências nele estabelecidas.
4.2 Não será admitida a participação de interessados que se encontrem sob as seguintes condições:
a) Estejam constituídos sob a forma de consórcio e cooperativas;
b) Pessoas físicas;
c) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para participarem de licitação, imposta
pela Administração Pública, no âmbito Estadual ou por qualquer órgão da Administração Pública,
motivada pelas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520 de 17 de junho de 2002 e no art. 87, III
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
d) Que tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou
indireta, nas hipóteses do Art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
e) Que estejam em dissolução, liquidação, concordata, processo de falência ou recuperação judicial,
nos termos da nova Lei de Falências (Lei nº 11.101/05, art. 52, II);
f) Não poderão participar, direta ou indiretamente, licitantes que mantenham sociedade ou
participação com servidor (es) ou dirigente(s) que esteja(m) ligado(s) a qualquer um dos órgãos
envolvidos no processo em análise. Considera-se participação indireta e existência de qualquer
vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista.
g) Estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da Administração,
perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.
h) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos do Edital e da sua habilitação sujeitará o
licitante às sanções previstas no item 25 deste Edital.
i) Estejam em situação irregular perante a Justiça do Trabalho – CNDT (Lei 12.440/11).
5. DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (LC nº 123/2006 e LC n° 147/2014)
5.1 As empresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios
concedidos pela Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei
Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, deverá apresentar, no início da sessão a Certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da proponente ou Declaração de que se enquadram como
ME ou EPP, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital.
5.2 A declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante e por
seu contador. A falsidade das declarações prestadas visando obter os benefícios da Lei
Complementar Federal nº 123, de 2006, poderá caracterizar crime de que trata o art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras sanções administrativas, mediante o devido
processo legal, e implicará também na inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante
o trâmite da licitação.
5.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte que não apresentar a documentação descrita no
subitem
5.4 Não poderá usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações
feitas pela LC-147/2014
6. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
6.1 Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, as microempresas e
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, conforme item 11, deste Edital, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
6.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame. Prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, emissão de eventual
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certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Eventual interposição de recurso contra decisão
que declara o vencedor do certame, não suspenderá o prazo supracitado.
6.3 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.2, implicará decadência do
direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 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.
6.4 Será assegurado, como critério de desempate a preferência de contratação pelas microempresas
e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não
seja uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
6.5 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa e empresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que
será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) Não ocorrendo à contratação da microempresa e/ou empresa de pequeno porte, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.4;
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido pelo subitem 6.4, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
6.6 Devido à natureza do presente certame, não farão jus ao direito de desempate as micro ou
empresas de pequeno porte proponentes que não estiverem presentes à sessão de lances.
7. DA RETIRADA DO EDITAL
7.1 Os interessados em participar da presente licitação, poderão obter o edital completo e seus
anexos, inclusive termo de referência e/ou projeto básico junto a sede da ARSS no Setor de
Licitações, no site da ARSS: www.arssparana.org, ou ainda, solicitar via e-mail:
licitacao@arssparana.com.br ou pelo Fone/Fax (46) 3520-0918, em conformidade com o contido o
art. 40, IV, da Lei 8.666/93.
8. DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
8.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer cidadão
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório.
8.2 Os pedidos de esclarecimentos, dúvidas ou informações, deverão ser encaminhados por escrito,
devendo ser protocolados junto ao setor de Licitação da ARSS, deverá constar no documento
endereço residencial e/ ou comercial, número de telefone e fax, para onde devem ser enviados os
esclarecimentos solicitados.
8.3 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas
ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso
do certame.
8.4 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório.
9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro um conjunto de documentos composto por três
elementos:
a) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
b) Envelope contendo a Proposta de Preços;
c) Envelope contendo os Documentos de Habilitação.
9.2 A declaração referida na alínea “a” do item anterior, a ser apresentada em separado, deverá
atestar que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto no artigo 4º,
inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. Para esse fim, poderá a licitante utilizar-se do modelo
constante do Anexo V.
9.3 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e
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identificado com o nome e CNPJ da licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo,
na forma abaixo.
ENVELOPE Nº 1 — PROPOSTA DE PREÇOS
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
LICITANTE:
CNPJ:
E-MAIL:
TELEFONE:
9.4 O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJ da licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo,
na forma abaixo.
ENVELOPE Nº 2 — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019
LICITANTE:
CNPJ:
E-MAIL:
TELEFONE:
9.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados
observando-se um dos seguintes requisitos:
a) Cópia com o original;
b) Cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por servidor público da
Associação Regional de Saúde do Sudoeste;
c) Pela agregação da publicação original em órgão da imprensa oficial onde tenham sido publicados.
9.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma
oficial do Brasil.
9.7 O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.
9.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fax-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou
catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
10. DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1)
10.1 Iniciada a sessão pública do pregão não cabe desistência da proposta, salvo justo motivo
aceito pelo pregoeiro. Após a abertura dos envelopes das propostas não cabe mais desistência,
conforme o art. 124, III da Resolução n° 93/2016 da Associação Regional de Saúde do Sudoeste.
10.2 O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, através do formulário constante do Anexo II deste Edital, ou em formulário próprio contendo,
no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo primeiro, devendo suas folhas ser rubricadas e a
última assinada por quem de direito, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas;
b) Apresentar o preço unitário por item e total, em algarismos arábicos e por extenso, com somente
duas casas decimais;
c) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessários para o
atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de
assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado, constante da proposta;
d) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a
contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver indicação de prazo será
considerado como tal o prazo de 60 (sessenta) dias correntes;
e) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da
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empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fax-símile e
endereço eletrônico (e-mail);
10.3 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais por item, prevalecerão os unitários, e
entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados os por extenso.
10.4 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
10.5 A Proposta de Preço será considerada completa abrangendo todos os custos com a
manutenção dos veículos e serviços necessários para a perfeita prestação dos serviços.
10.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório.
10.7 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
10.8 Não serão permitidas as cotações de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Anexo I,
sob pena de desclassificação da proposta no item em que for detectada essa inconformidade.
10.9 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita
observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.
11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)
11.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo
constante do Anexo III deste Edital, assinado por quem de direito;
b) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso,
insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a
partir de quatorze anos, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, assinada por quem de
direito;
11.2 As licitantes cadastradas ou não em outros órgãos públicos, além de atender ao item 9.1,
deverão apresentar os seguintes documentos:
11.2.1 A documentação relativa à habilitação jurídica, consistirá em:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de
eleição dos seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d) 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.
e)
11.2.2 A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, consistirá em:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão negativa quanto à dívida ativa –
PGFN e certidão negativa de débitos de tributos e contribuições federais – SRF);
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT (Lei nº 12.440/11).
11.2.3 A documentação relativa à regularidade técnica, vide Lei nº 7.410/85, consistirá em:
a) Certidão de comprovação de inscrição junto ao Ministério do Trabalho;
b) Diploma de formação em Tecnólogo ou Bacharel em Segurança do Trabalho;
12. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
12.1 Antes do início da sessão, os representantes das interessadas em participar do certame,
deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de
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documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação de
ofertas e lances verbais.
12.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
12.3 Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
a)
Documento oficial de identidade e CPF;
b)
Documento comprobatório da representação (procuração ou contrato social, este
último no caso de proprietário ou sócio da empresa);
c)
No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, deverá conter Certidão
Simplificada da Junta Comercial da sede da proponente ou Declaração de que se
enquadram como ME ou EPP OU modelo de declaração obrigatória de enquadramento com
ME ou EPP para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas
alterações feitas pela LC-147/2014, constante no Anexo XLIII deste Edital, assinada por
quem de direito.
12.4 No caso de representação por procuração o mandato deverá ser passado preferencialmente por
instrumento público. Sendo particular, o instrumento de procuração deverá conter a assinatura
de seu outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de cópia do ato de investidura
do outorgante com poderes para tal. Em ambos os casos, o mandato deverá conter
expressamente outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.
12.5 No caso de representação por sócio ou diretor da empresa, deverão ser apresentados
documentos que comprovem a capacidade de representação (contrato social, estatutos, ata de
eleição do dirigente ou documentos equivalentes), nos quais estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
12.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro antes do
início da sessão. Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro ou
por servidor público, à vista dos originais.
12.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento
impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmente quanto à oferta de lances e à
interposição de recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
12.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
12.9 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.
13. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
13.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste edital, na presença dos representantes das
licitantes e das demais pessoas que queiram assistir a sessão pública de abertura da licitação. O
Pregoeiro receberá a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e, em envelopes
distintos e devidamente lacrados, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, registrando
em ata a presença dos participantes.
13.2 Depois de recebidos os documentos pelo Pregoeiro e dado início à abertura dos envelopes, não
mais serão admitidas novas licitantes no certame.
13.3 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão
conferidas quanto à sua conformidade e, em seguida, rubricadas pelo Pregoeiro e pela equipe de
apoio.
13.4 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
14. DO JULGAMENTO
14.1 O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas
somente para fins de ordenamento dos trabalhos e obedecerá ao critério do tipo Menor Preço
Unitário”.
14.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação das
propostas das licitantes, classificação das propostas por valor. As propostas classificadas poderão
formular lances verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos lances verbais,
classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada
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quanto ao objeto e valor.
14.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e
Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
“Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta “on-line”,
se necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a adjudicação do objeto
em disputa.
15. DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS
15.1 Serão abertos os envelopes “Proposta de Preço” de todas as licitantes.
15.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de
preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
15.3 O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as
licitantes.
15.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de
menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. No cálculo do limite previsto neste
item, o valor da proposta válida de menor preço, será desprezado os algarismos a partir da terceira
casa decimal.
15.5 Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços nas condições definidas no
item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 3 (três), para que seus
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
escritas.
15.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes
das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes, com variação mínima de R$ 50,00 (cinquenta reais).
15.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas para os lances verbais, a
apresentar, individualmente, seus lances, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço,
prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor.
15.8 Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às
ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
15.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão
da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta
registrada para classificação, no final da etapa competitiva.
15.10 Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
15.11 Declarado encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
15.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.
15.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão.
15.14 Nas situações previstas nos itens 15.11 e 15.12 o Pregoeiro poderá negociar diretamente com
o representante credenciado para que seja obtido preço melhor.
15.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidades constantes do item 24, deste Edital.
15.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço condicionado a prazos, descontos,
vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou
a fundo perdido.
15.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica, prevalecerão as da proposta.
16. DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E
ADJUDICAÇÃO.
16.1 Cumpridos os procedimentos previstos na etapa de Classificação de Preços, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
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"Documentos de Habilitação" desta licitante.
16.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação
na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão
inabilitadas.
16.3 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, à licitante será declarada
vencedora e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-lhe-á o objeto do
certame.
16.4 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor;
16.5 Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os eventuais recursos
interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos
representantes credenciados das licitantes presentes à sessão.
16.6 Os envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação serão mantidos em
poder da Administração pelos prazos legais de arquivamento em autos devidamente instruídos.
16.7 Ao final da etapa competitiva de cada item ou ao final da sessão, na hipótese de inexistência de
recursos, poderá ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada
vencedora do certame. Depois de encerrada a reunião, o processo, devidamente instruído, será
encaminhada a autoridade competente, para homologação e contratação.
17. DOS RECURSOS
17.1 Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente,
a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em
ata, conforme o art. 11 XVII do Decreto Federal nº 3.555/2000. Sendo que a falta de manifestação
imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro;
17.2 Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia
útil subsequente ao do término do prazo do recorrente;
17.3 O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior, serão realizados
pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis;
17.4 Sendo que, a autoridade superior terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso;
17.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
17.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no
departamento de Licitação da Associação Regional de Saúde do Sudoeste.
17.5 Decididos os recursos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor;
17.6 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para
assinar o contrato no prazo de 10 (dez) dias, no caso de não cumprimento com o prazo estabelecido
será aplicada multa no valor de 2% do valor total do contrato.
17.7 Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93,
caberá:
17.7.1 Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata,
nos casos de:
a) Anulação ou revogação da licitação;
b) Rescisão do Contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;
c) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
17.7.2 Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
17.8 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
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
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de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4º do
artigo 109 da Lei nº 8.666/93).
17.9 Os recursos, impugnações e contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
18. DO TERMO ESPECÍFICO DE CONTRATO E DA GARANTIA
18.1 Para todos os itens deste Edital de Licitação, será firmado contrato com o licitante vencedor
que terá suas cláusulas e condições reguladas pela lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002, rescindindo-se
automaticamente após o prazo estipulado ou podendo ser alterado em suas cláusulas através de
Termo Aditivo, com prazo de entrega de 48 (quarenta e oito) horas da solicitação. A licitante
vencedora se obriga a manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da
habilitação.
18.2 A empresa ganhadora que futuramente for convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato sofrerá a sansão do art. 7° da Lei 10.520/02:
Art. 7° Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
18.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular no ato da contratação ou recusar-se
injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, conforme o caso será convocado outra licitante para celebrar o contrato, observado a
ordem de classificação nas mesmas condições da primeira colocada e demais dispositivos deste
edital, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
18.4 O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem na prestação de serviços da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
19. DO PREÇO MÁXIMO
19.1 O preço máximo estimado para os serviços objeto da presente licitação é de R$ 56.180,80
(cinquenta e seis mil oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos).
19.2 O critério utilizado para o levantamento de preços esta baseado nas Cotações de Preços
realizadas pelo ARSS, usando como critério a média entre as empresas que cotaram preços nos itens
solicitados.
19.3 No valor acima 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 ou deslocamento, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, não havendo qualquer valor residual a
ser pago pela CONTRATANTE.
20. DO REAJUSTAMENTO
20.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para
apresentação das propostas.
20.2 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC/IBGE,
acumulado, no período de 12 meses, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.
20.3 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
20.4 A Contratada fica 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.
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20.5 Eventuais supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente instrumento ocorrerão por conta da dotação orçamentária,
conforme segue:
Conta Órgão/Unidade Funcional Programática
Elemento de Despesa
Fonte
690
01001
10.122.0001.2001
33.90.39.00.00
001
22. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO
22.1 A prestação dos serviços objeto da licitação se dará conforme o disposto no artigo 73º, inciso I e
seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93 e com o disposto neste edital e anexos.
22.2 A simples assinatura de servidor de fatura ou conhecimento de transporte implica apenas
recebimento provisório.
22.3 O recebimento definitivo do serviço contratado se dará apenas após a verificação da
conformidade com a especificação, bem como verificação da qualidade e desempenho dos serviços
prestados conforme mencionado em edital.
22.4 O pagamento será efetuado de acordo com autorização dos serviços, com prazo de até 30 dias,
contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.
22.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preço, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ’s, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
22.6 Entregar juntamente com a Nota Fiscal as CND – Certidão de Débitos do INSS e FGTS;
22.7 Somente serão pagos pelo serviços efetivamente executados, respeitadas as demais disposição
do presente Edital e seus anexos.
23. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
23.1.1 Prestar os serviços referentes ao objeto deste contrato nas mesmas condições estabelecidas
no edital e seus anexos.
23.1.2 O contratado deverá manter durante o período de vigência do presente contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação previamente exigidas, quando da fase de habilitação da
licitação que deu origem ao presente contrato.
23.1.3 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente á 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.
23.1.4 A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
23.1.5 Estar executando os serviços na ARSS em até 10 dias úteis após a assinatura do instrumento
contratual, obedecendo todas as exigências do item 3 deste edital.
23.1.6 Obedecer normas internas da ARSS, bem como as determinações de trabalho estabelecidas
pela coordenação.
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, haverá notificação prévia pelo
setor jurídico da entidade, consignando prazo para correção.
24.2 E não havendo a correção dos apontamentos a CONTRATADA estará sujeita às seguintes
penalidades, após defesa prévia, que deverá ser exercida no prazo de cinco dias úteis, dentro de processo
administrativo aberto com esta finalidade, contados do recebimento de notificação para tanto:
24.3 Aplicar Advertência, nas infrações leves em que houver a correção sem prejuízos para a
administração.
24.4 Multas, na seguinte forma:
I. De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, em caso da não prestação do serviço na forma
indicada pela administração, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
II. De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, não especificada na alínea “a” acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
III. De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em se adequar as recomendações da
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CONTRANTANTE, em não corrigir qualquer erro, defeito ou vício apresentado no serviço,
caracterizando-se a recusa e caso a correção não seja efetuada no prazo de 05 (cinco) dias que se
seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
24.5 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
24.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ARSS 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.
24.7 Se o valor da multa não for pago ou depositado no prazo estabelecido, será automaticamente
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
24.8 As sanções previstas nos parágrafos primeiro e terceiro poderão ser aplicadas juntamente com as
multas do parágrafo segundo.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem o
comprometimento da segurança da contratação.
25.2 É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
25.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
25.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.
25.5 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
25.6 No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão,
este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
25.7 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será competente o Foro
da Comarca do Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
25.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
25.9 Este edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta, no Departamento de Licitações da
Associação Regional de Saúde do Sudoeste, nos horários de 08:30 às 11:30 e de 13:30 às 17:00
horas. A cópia integral poderá ser adquirida, nesse mesmo local, ou obtida pela internet, via e-mail no
seguinte endereço: licitacao@arssparana.com.br.
25.10 Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital será objeto de consulta,
por escrito, ao Pregoeiro, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até 1 (um) dia anterior à
data da abertura da licitação, e serão respondidas, igualmente por escrito, a ser encaminhado a todos
os interessados que registrarem a obtenção do Edital.
25.11 Os casos imprevisíveis serão resolvidos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e autoridades
competentes.
26. CONTROLE DE EXECUÇÃO
26.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
26.2 A fiscalização de que trata o subitem anterior não exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos.
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Fazem parte integrante deste edital:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Formulário para apresentação da Proposta de Preços;
Anexo III - Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar;
Anexo IV - Declaração de não utilização de trabalho de menor;
Anexo V - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
Anexo VI - Declaração de Responsabilidade;
Anexo VII - Modelo de declaração obrigatória de enquadramento com ME ou EPP para usufruir dos
benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações feitas pela LC-147/2014.
Anexo VIII - Informe de dados bancários Pessoa Jurídica para fins de pagamento.
Anexo IX - Modelo de Minuta de contrato.

Francisco Beltrão, 28 de maio de 2019.

ALEX GOTARDI
PREGOEIRO/ARSS
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2019
TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I
1 INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.
1.1 A elaboração deste Termo de Referência obedece ao estabelecido nos incisos I e II do artigo 8º e
no inciso II, do artigo 21, do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no DOU de
09/08/2000.
2 OBJETO
2.1 Contratação de empresa para prestação de Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medina do Trabalha (SESMT) para Associação Regional de Saúde do Sudoeste –
ARSS, pelo período de 12 meses, de forma parcelada.
2.2 A prestação de serviço continuada, se dará pelo regime de execução de Menor Preço por Item,
conforme previsto no art. 6, VIII, alínea ‘b’ da Lei nº 8.666/1993.
2.3 Especificações do Objeto:
ITEM
01

QTD
01

HORAS/ANO
2080 horas

DESCRIÇÃO
Profissional Técnico especializado em
Segurança do Trabalho

VALOR TOTAL
R$ 56.180,80

2.4 Dentre as atribuições definidas pela Portaria nº 3.275/89 na NR 27, deverá principalmente:
2.4.1 Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de
acidentes, analisando e implantando projetos de prevenção na ARSS e seus setores.
2.4.2 Inspecionar locais, instalações e equipamentos da ARSS e determinar fatores de riscos de
acidentes.
2.4.3 Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos
equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes.
2.4.4 Inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes,
extintores e equipamentos de proteção contra incêndios. Comunicar os resultados de suas inspeções
elaborando relatórios.
2.4.5 Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para identificar suas
causas e propor as providências cabíveis.
2.4.6 Intermediar junto aos serviços médico e social da instituição, visando facilitar o atendimento
necessário aos acidentados.
2.4.7- Treinar os Servidores da ARSS referente às NRs vigentes, de segurança do trabalho.
2.4.8 Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e
orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de
acidentes.
2.4.9 Implantar e coordenar a CIPA, mantendo permanente relacionamento, valendo-se ao máximo
de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR 5.
2.4.10 Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e
penosas existentes nos setores da ARSS, seus riscos específicos, bem como as medidas e
alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos.
2.4.11 Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este
persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de Proteção IndividualEPI, de acordo com o que determina a NR 6.
2.4.12 Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto,
apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança propostas, para
aperfeiçoar o sistema existente.
2.4.13 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática. Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor,
inerentes à sua função.
2.4.14 As horas da prestação de serviços serão computadas por cartão ponto eletrônico ou manual.
3 MOTIVAÇÃO
3.1 Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS, conta com o apoio de 128 (cento e vinte e
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oito) colaboradores. Conforme o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA, esta instituição
está enquadrada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 86.90-9, com grau de
risco 01 (um) para fins de dimensionamento do Serviço Especializado de Segurança e em Medicina
do Trabalho – SESMT, de acordo com a avaliação in loco, as atividades econômicas principais do
estabelecimento que é de atenção ambulatorial que são executadas por médicos e odontólogo,
correspondem ao grau 3 (três), mediante da classificação atual e da nova classificação considerada
pela inspeção, também conforme a exigência da perícia realizada pelo Ministério Público do Trabalho,
justifica – se a contratação imediata de um Técnico em Segurança do Trabalho – TST, para
desenvolver as atividades relevantes a profissão e demais regularidades solicitadas na perícia que
possam se enquadrar na atividade profissional do TST.
4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
4.1 As empresas podem ser obrigadas a contratar técnicos em segurança do trabalho para integrar o
Serviço Especializado de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT em razão de seu código
na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e conforme o número de empregados.
A obrigação está prevista no artigo 162 da CLT e detalhada na NR 04, aprovada pela Portaria n.º
3.214/78, da extinta Secretaria de Segurança e Medicina do Ministério do Trabalho (atual Secretaria
de Inspeção do Trabalho).
O profissional Técnico em Segurança do Trabalho é regulado pela Lei 7.410 de 27 de novembro
1985, e suas atribuições definidas pela portaria 3.275/89 , na NR 27.
5 LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
5.1 O serviço constante neste termo de referência deverá ser prestado na Associação Regional de
Saúde do Sudoeste - ARSS, localizado na Rodovia Vitorio Traiano, 501, Água Branca, Francisco
Beltrão - PR, 85604-240.
6 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 O critério de avaliação das propostas será o de menor preço item.
7. DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1O pagamento estará vinculado à quantia de horas que a CONTRATADA prestou o serviço.
Destaca-se que a computação das horas será por cartão ponto eletrônico ou manual, conforme a
disponibilidade do setor que a CONTRATADA irá prestar o serviço.
7.2 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com cópia do
cartão ponto fornecida pelo Setor RH - Recursos Humanos
7.3 O pagamento dar-se-á mediante apresentação de nota fiscal referente aos serviços prestados no
mês, até 30 (trinta) dias após a entrega no setor de faturamento. O recebimento não exclui a
responsabilidade da contratada pelo perfeito desempenho dos serviços fornecidos, cabendo-lhe
sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de sua utilização;
7.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preço, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ’s, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
7.5 Entregar juntamente com a Nota Fiscal as CND – Certidão de Débitos do INSS, FGTS, Estadual e
Municipal;
8 CONDIÇÕES GERAIS
8.1 O contrato de prestação de serviços, a ser firmado com a vencedora da licitação, será fiscalizado
através dos funcionários da ARSS e do presente Termo de Referência, visando garantir o
cumprimento das disposições contidas no presente Termo de Referência.
8.2 A empresa vencedora do processo licitatório deverá obrigatoriamente obedecer aos itens
previstos neste termo.
9. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n°
10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.
Francisco Beltrão/PR, 10 de dezembro de 2018.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2019
PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO II
Identificação da licitante proponente
Razão social da licitante

CNPJ nº

Endereço:
Pessoa p/ contato

Telefone

e-mail
Descrição dos produtos/itens
ITEM

QTDA

UNID

DESCRITIVO

01

2080

Horas

Profissional Técnico especializado em
Segurança do Trabalho

VALOR
UNIT

VALOR TOTAL

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Forma de pagamento: mensalmente.
(local/data)..........................................., ......... de ................................... de....................
________________________________________________
(nome e assinatura do Representante Legal)
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2019
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR
ANEXO III

....................................................., inscrita no CNPJ sob nº ........................., sediada na
..........................................................................., nº .............., bairro ...................................., na cidade
de ............................................, estado do .............................................., declara, sob as penas da Lei,
que não está impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. Declara inclusive que está, obrigada a
informar a Contratante os fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, quando de sua
ocorrência, conforme determina o artigo 32º da Lei Federal nº 8.666/93.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

.........................................., .............. de ................... de ..............

..........................................................
Rep. Legal
RG nº:
CPF:
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2019

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENORES
ANEXO IV

....................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ................................., sediada
na .......................................... nº ..............................., bairro .................................................., na cidade
de ......................................, Estado ..........................................., declara sob as penas da Lei, e para
os fins previstos no artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, que cumpre o disposto no inciso
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores de 18
(dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis)
anos executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima, durante a vigência do contrato,
acarretará a sua rescisão.

......................................., .................. de .................. de ...................

......................................................
Rep. Legal
RG nº:
CPF n°:
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2019

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
ANEXO V

......................................................................................,
inscrita
no
CNPJ
sob
nº
........
............................., sediada na Rua ........................................ nº ............, Bairro ..............................
................., na cidade de ......................................, estado ..........................................., declara, para
fins de participação no Pregão Presencial Nº 001/2019, e sob as penas da Lei, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no artigo 4º, inciso
VII, da Lei nº 10.520, de 17 de novembro de 2002.
Que recebemos todas as cópias da referida Licitação, bem como todas as informações necessárias
que possibilitem a entrega da proposta, em conformidade com as Leis nº 10.520/02 e 8.666/93,
concordando com os termos da presente licitação.
Ainda, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

.........................................., ........ de ...................... de ............

...............................................
Rep. Legal
R.G n°:
CPF n°:
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2019

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
ANEXO VI
Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a
modalidade de Pregão Presencial nº 001/2019, instaurado pela Associação Regional de Saúde do
Sudoeste, que:
1. Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários;
2. Comprometemo-nos a prestar os serviços contratados, nas quantidades, prazos e condições
estabelecidas no edital;
3. Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4. Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do
Consumidor, bem como, ao Edital e anexos do Pregão Presencial nº 001/2019, realizado pela
Associação Regional de Saúde do Sudoeste.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cidade, Data.
Licitante:

......................................................
Rep. Legal
RG nº:
CPF n°:
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2019

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP PARA
FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006
A empresa __________________, com sede em ______________, Estado _______, na Rua
______________, nº ___, Bairro _______, inscrita no CNPJ/MF, através de seu representante legal,
Sr. _________________, inscrito no CPF/MF nº __________, RG nº _________/___ (órgão
expedidor), e de seu contador, Sr. ___________________, CRC nº ______, inscrito no CPF/MF nº
________, DECLARA, para os fins da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e sob as penas do art.
299 do Código Penal, que esta empresa enquadra-se na presente data como:
( )
MICROEMPRESA, conforme art. 3º, I, da LC nº 123/2006; ou
( )
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme art. 3º, II, da LC nº 123/2006.
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações do § 4º do art. 3º da LC nº 123/2006.
Por ser esta expressão da verdade, firmamos o presente.
Local e data.
________________________
Assinatura do representante legal

__________________________
Assinatura do Contador
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2019
CADASTRO DE DADOS BANCÁRIOS PARA FINS DE PAGAMENTOS
ANEXO VIII

Razão Social:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço da Empresa:
Telefone:
Email:
Banco:
Agência nº:
Conta Corrente PJ nº:
Representante Legal:
Cargo:
Carteira de Identidade R.G nº:
CPF nº:
Endereço Representante Legal:
Procuração registrada com o n°: (se for o caso).
Obs.: Preferencialmente indicar conta Pessoa Jurídica do Banco do Brasil.

......................................................
Rep. Legal
RG nº:
CPF n°:
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2019
CONTRATAÇÃO DE TECNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHO
CONTRATO Nº ______/2019
Anexo IX
Por este instrumento de contrato administrativo, que entre si fazem, de
um lado a ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rodovia Vitorio
Traiano, 501, Água Branca, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do
Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 00.333.678/0001-96,
neste ato representado por seu Presidente, o Sr. HELTON PEDRO
PFEIFER, brasileiro, maior, casado, portador do CPF. nº 896.866.83968 e RG. Nº 5.234.641-0 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de
Salgado Filho/PR, aqui denominado CONTRATANTE, e de outro lado
_________________________, pessoa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ nº ______________________,
representado
por
seu
sócio-administrador,
o
Sr(a).
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão),
titular do RG. nº ___________-SSP- ___., inscrito no CPF/MF nº
_______________, residente e domiciliado na cidade de ___________,
Estado de(o) _____________, aqui denominado de CONTRATADA,
com respaldo na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, na Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e no procedimento licitatório
mencionado em epígrafe, tem ajustado as seguintes cláusulas e
condições.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O objeto do presente termo de contrato é Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de
materiais de expediente de uso exclusivo dos setores da Associação Regional de Saúde do SudoesteARSS, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
procedimento licitatório identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independentemente de transcrição, em conformidade com o art. 55, inciso XI da LLCA.
1.2 Descrição dos serviços:
ITEM

QTDA

UNID

DESCRITIVO

01

2080

Horas

Profissional Técnico especializado em
Segurança do Trabalho

VALOR
UNIT

VALOR TOTAL

Valor máximo estimado para a execução do serviço é de R$
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1 Todos os serviços constantes deste edital serão prestados na Associação Regional de Saúde,
situada na Rodovia Vitório Traiano, 501, Água Branca, Francisco Beltrão-PR, CEP 85.605-290, Fone
46- 3520 0918,
2.2 O Regime de Execução do objeto do presente contrato se dará por Empreitada por menor preço
unitário, menor preço por global, conforme disposto no art. 6º, VIII, alínea “A” da Lei 8.666/2003.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1 O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, com início em____/____/_____, e
término em ___/___/___.
4. CLÁUSULA QUARTA – ENTREGA E PAGAMENTO
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4.1 Os serviços deverão ser iniciados 10 (dez) dias após assinatura do contrato.
4.2 Somente serão pagos pelo serviços efetivamente executados após a verificação e aceitação por
parte da fiscalização da ARSS, respeitadas as demais disposição do presente Edital e seus anexos.
4.3 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o fornecimento da Nota Fiscal juntamente
com a CND – Certidão de Débitos do INSS, FGTS, Estadual e Municpal no setor de compras da
ARSS.
5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 As despesas decorrentes do presente instrumento ocorrerão por conta da dotação orçamentária,
conforme segue:
Conta
Órgão/Unidade
Funcional Programática
Elemento de Despesa
Fonte
1231

01002

10.302.0002.2002

33.90.39.00.00

494

6. CLÁUSULA SEXTA – DOS REAJUSTES E ALTERAÇÕES
6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para apresentação
das propostas.
6.2 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC/IBGE,
acumulado, no período de 12 meses, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.
6.3 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.4 A Contratada fica 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.
6.5 Eventuais supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
7.1 Caberá ao Contratado, a partir da assinatura do Contrato, além daquelas determinadas por leis,
decretos, regulamentos e demais dispositivos legais o cumprimento das obrigações constantes no
Edital de licitação e seus Anexos e, também, das seguintes:
7.2 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da
ARSS;
7.3 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da ARSS, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pela ARSS.
7.4 Ressarcir o Contratante quando o Contratado, através de seus empregados, durante a execução
dos serviços, provocar danos ao patrimônio do Contratante por imperícia, imprudência e/ou má fé.
7.5 Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade que constatar e prestar os esclarecimentos
que forem solicitados.
7.6 Manter, durante o período de contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
7.7 O Contratado deverá, ainda, assumir a responsabilidade por:
7.7.1 Todos os encargos fiscais, comerciais e por todas as despesas decorrentes desta contratação.
7.7.2 Todas as obrigações trabalhistas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos,
indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas
pelo Poder Público.
7.7.3 Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício com a ARSS.
7.7.4 Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando forem vítimas os seus empregados durante a execução do Contrato, ainda que
acontecido nas dependências da ARSS;
7.7.5 Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do
Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
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7.7.6 Transporte e deslocamento interno e externo de todo o material e equipamentos necessários à
execução dos serviços.
7.8 Sem prejuízo das responsabilidades ora elencadas, o Contratado obriga-se a:
7.8.1 Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo objeto contratado, não podendo,
sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas oriundos desta
contratação.
7.8.2 Prestar os serviços em conformidade com as especificações constantes no Edital e em seus
Anexos.
7.8.3 Utilizar pessoal próprio, devidamente treinado e qualificado para a fiel execução contratual.
7.8.4 Dispor de pessoal necessário para garantir a execução do objeto no regime desta contratação
sem interrupção da prestação dos serviços, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença
médica, falta ao serviço, greve, demissão e outros motivos análogos, obedecidas as disposições da
legislação trabalhista vigente.
7.8.5 Assegurar que todo trabalhador do Contratado que cometer falta disciplinar não será mantido nas
dependências do Contratante.
7.8.6 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu
empregado que, eventualmente, se acidentar ou sofrer com mal súbito durante a execução dos
serviços.
7.8.7 Durante a permanência nas instalações da ARSS, manter os trabalhadores devidamente
identificados para o desempenho de suas funções, portando crachá de identificação com foto recente.
7.8.8 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não
serem confundidos com similares de propriedade da administração.
7.9 São ainda, responsabilidades referentes à prestação do serviço, dentre as atribuições
definidas pela Portaria nº 3.275/89 na NR 27, deverá principalmente:
7.9.1 Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de
acidentes, analisando e implantando projetos de prevenção na ARSS e seus setores.
7.9.2 Inspecionar locais, instalações e equipamentos da ARSS e determinar fatores de riscos de
acidentes.
7.9.3 Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos
equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes.
7.9.4 Inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, extintores
e equipamentos de proteção contra incêndios. Comunicar os resultados de suas inspeções elaborando
relatórios.
7.9.5 Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para identificar suas
causas e propor as providências cabíveis.
7.9.6 Intermediar junto aos serviços médico e social da instituição, visando facilitar o atendimento
necessário aos acidentados.
7.9.7- Treinar os Servidores da ARSS referente às NRs vigentes, de segurança do trabalho.
7.9.8 Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e
orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de
acidentes.
7.9.9 Implantar e coordenar a CIPA, mantendo permanente relacionamento, valendo-se ao máximo de
suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR 5.
7.9.10 Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas
existentes nos setores da ARSS, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de
eliminação ou neutralização dos mesmos.
7.9.11 Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este
persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de Proteção Individual-EPI,
de acordo com o que determina a NR 6.
7.9.12 Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto,
apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança propostas, para
aperfeiçoar o sistema existente.
7.9.13 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática. Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes
à sua função.
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7.9.14 As horas da prestação de serviços serão computadas por cartão ponto eletrônico ou manual.
8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, o
Contratante obrigar-se-á a:
8.2 Permitir o acesso dos empregados do Contratado às dependências da ARSS para realização dos
serviços.
8.3 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante do Contratado.
8.4 Exercer a fiscalização dos serviços por pessoas especialmente designadas.
8.5 Indicar, formalmente, o Gestor e o Fiscal para acompanhamento da execução contratual.
8.6 Solicitar a substituição dos serviços prestados inadequadamente ou que não atenderem às
especificações do objeto constantes no Termo de Referência e Especificações Técnicas, do Edital.
8.7 Solicitar a substituição de pessoas não qualificadas ou entendidas como inadequadas para a
prestação dos serviços.
8.8 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
8.9 Realizar o recebimento e efetuar o pagamento pelos serviços prestados nos prazos e condições
estabelecidos.
8.10 Não praticar atos de ingerência na administração do Contratado, tais como:
8.11 Exercer poder de mando sobre os empregados do Contratado, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ele indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o
atendimento direto, no caso de serviços de apoio;
8.12 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
8.13 Promover ou aceitar o desvio de funções dos empregados do Contratado, mediante a utilização
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função
específica para a qual o empregado foi contratado;
9 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS
9.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, haverá notificação prévia
pelo setor jurídico da entidade, consignando prazo para correção.
9.2 E não havendo a correção dos apontamentos a CONTRATADA estará sujeita às seguintes
penalidades, após defesa prévia, que deverá ser exercida no prazo de cinco dias úteis, dentro de
processo administrativo aberto com esta finalidade, contados do recebimento de notificação para tanto:
9.3 Aplicar Advertência, nas infrações leves em que houver a correção sem prejuízos para a
administração.
9.4 Multas, na seguinte forma:
IV. De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por
ocorrência;
V. De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, não especificada na alínea “a” acima, e aplicada em dobro na sua
reincidência;
VI. De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito ou
vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa e caso a correção não seja efetuada no prazo de
05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
9.5 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
9.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ARSS 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.
9.7 Se o valor da multa não for pago ou depositado no prazo estabelecido, será automaticamente
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
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9.8 As sanções previstas nos parágrafos primeiro e terceiro poderão ser aplicadas juntamente com as
multas do parágrafo segundo.
10 CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente termo de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções
aplicáveis.
10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA
o direito à prévia e ampla defesa.
10.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11 CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
11.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
12 CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
12.1 Para dirimir eventuais dúvidas e resolver os conflitos oriundos deste contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E, por estarem de comum acordo, assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas abaixo, que também o firma.

Francisco Beltrão/PR, ________ de _______ de 2018.

CONTRATANTE
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO
SUDOESTE

CONTRATADO
EMPRESA CONTRATADA

HELTON PEDRO PFEIFER
PRESIDENTE DA ARSS

NOME DO REPRESENTANTE
REPRESENTANTE LEGAL
RG. nº
CPF/MF nº

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA
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