
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Rua Barão do Rio Branco, 121 – Ijuí – RS – CEP: 98700-000 – CNPJ: 02.231.696/0001-92 - Fone: (55) 3332-8760 

Fax: (55) 3333 - 5461– E-mail: cisaijui@cisaijui.com.br 
 

1

 
 
LICITAÇÃO N.º 004/2012 
CARTA CONVITE  N.º 001/2012 
Menor Preço Para o Objeto. 
 
 
  O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com as leis n.º 8.666/93 e 8.883/94, torna público para 
conhecimento dos interessados que até as 10:00 horas do dia 06 de 
dezembro de 2012, o Consórcio estará recebendo e protocolando em 
envelopes separados propostas e documentos,  PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EXERÍCIO 
PROFISSIONAL UM (A) SECRETÁRIO (A), DOIS AUXILIARES DE 
CONSULTORIO DENTÁRIO E DOIS AUXLIARES ADMINISTRATIVOS 
PARA ATENDIMENTO NO CENTRO ESPECILALIZADO DE 
ODONTOLOGIA – CEO, REGIONAL, SITUADO NA CIDADE DE IJUI 
RS.  
  
1.- DO OBJETO: 
 
            O objeto do presente edital refere-se à contratação de uma empresa de 
prestação de serviços para o fornecimento de mão-de-obra profissional de um 
(a) secretário (a), de duas auxiliares de consultório dentário – ACD e de dois 
auxiliares administrativos com carga horária de 8 (oito) horas, de segundas às 
sextas-feiras, junto ao Centro de Especialidade Odontológica – CEO, na 
cidade de Ijui RS. 
  
2.- DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL: 
 
2.1) Os envelopes serão abertos a partir das 11:00 horas do dia 06 de 
dezembro de 2012, na sala de reuniões do Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - CISA, sito à Rua Barão do Rio 
Branco, n° 121, na cidade de Ijui/RS, pela comissão permanente de licitação. 
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2.2)-Os envelopes ( 1 )documentos ( 2 )propostas deverão ser entregues na 
sede do CISA sito à Rua Barão do Rio Branco, nº 121, na cidade de Ijui/RS, 
até às 10:30 horas do dia 06 de dezembro de 2012, em envelopes separados, 
lacrados e identificados. 
 
3.- DA REPRESENTAÇÃO LEGAL: 
 
As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um 
representante legal, portador de procuração que confere poderes para intervir 
nas fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo exiba o documento 
que o identifique como representante da licitante. 
 
4.- DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS:  
 
4.-1.- NO ENVELOPE N° 01, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, NA 
PARTE EXTERNA DEVERÁ CONSTAR: AO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL – CISA. LICITAÇÃO N° 004/2012, CARTA CONVITE 
N° 001/2012. NOME DO LICITANTE. DOCUMENTOS. 
 
4.2.- NO ENVELOPE N° 02, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO DEVERÁ 
CONSTAR NA PARTE EXTERNA: AO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL – CISA. LICITAÇÃO N° 004/2012. CARTA CONVITE 
N° 001/2012. NOME DO LICITANTE. PROPOSTA.  
 
4.3.- NO ENVELOPE N° 01, REFERENTE AOS DOCUMENTOS, A 
EMPRESA PROPONENTE DEVERÁ INCLUIR: 
* XEROX DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS C/INSS; 
* XEROX DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL C/FGTS; 
*XEROX DA CERTIDÃO NEGATIVA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E  
CONTRIBUIÇÃO   ESTADUAL; 
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*XEROX DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS COM O 
MUNICÍPIO; 
 
 
 
 
 
* XEROX DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA PARA 
COMPROVAR O RAMO DE ATIVIDADE E QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO; 
*XEROX DA CERTIDÃO NEGATIVA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA 
ATIVA DA PROCURADORIA DA UNIÃO EM CONJUNTO COM A 
RECEITA FEDERAL; 
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 
* CERTIFICADO DO CADASTRO NO MUNICÍPIO. 
 
5.- DA PROPOSTA: 
 
5.1 - Proposta financeira datilografada, datada e rubricada em todas as 
páginas, e assinada na última pelo representante legal da empresa, sem 
emendas ou rasuras, mencionando o preço global para execução dos serviços 
objetos desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos relativos 
aos serviços profissionais mensais de um (a) secretário (a), de duas auxiliares 
de consultório dentário e de dois auxiliares administrativos. 
 
5.2- O prazo de validade da proposta deve ser obrigatoriamente de no mínimo 
60 dias ; 
5.3 – Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão ditas como inexistentes, aproveitando-
se a proposta no que for conflitante como o instrumento convocatório. 
 
5.4.- As propostas deverão constar, ainda, o nome, razão social, endereço e 
CNPJ da empresa proponente, bem como o número da licitação e da carta 
convite. 
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6.- DO JULGAMENTO: 
 
6.1- Esta licitação é do tipo menor preço e será julgado pela Comissão 
Permanente de Licitações, levando em consideração o menor preço mensal  
para execução do objeto, ora licitado. 
 
 
 
6.2 – Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos 
artigos 31, 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93. 
6.3 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como 
critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de 
todos os licitantes.  
 
7.-     DOS RECURSOS: 
 
 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas 
previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
8.-     DOS PRAZOS: 
  
8.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo 
máximo de 02 (dois) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
 
8.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, 
pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 
 
8.3 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a 
Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, 
sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% 
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(dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
por prazo de 02 (dois) anos. 
 
8.4 - O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a 
anuência da contratada, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.° 8.666-93. 
 
 
9.-  DAS PENALIDADES: 
 
                  O atraso não justificado na obrigação assumida e, após notificação 
pelo contratante da data do início dos sobre o valor contratado serviços, 
sujeitará o contratado a multa de 0,50%(meio por cento), sobre cada dia de 
atraso. 
 
10.- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
          O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do 
mês subseqüente ao serviço prestado, mediante a apresentação da respectiva 
nota fiscal e formação do empenho. 

 
11.- DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO 
REAJUSTE: 
 
11.1 - Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da 
Lei n.°8.666-93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, 
de forma documental, o desequilíbrio contratual. 
 
11.2 -   No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) 
meses, será concedido reajuste ao preço proposto, deduzido eventual 
antecipação concedida a título de reequilibrio econômico-financeiro, tendo 
como indexador o INPC. 
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12.-  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
 
  As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação 
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: serviços técnicos 
profissionais – CEO 3.3.90.39.05.0100. 
 
13.- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
13.1 -  Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer 
das disposições do presente edital. 
13.2 - Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas 
fora do prazo e local estabelecidos neste edital. 
 
 
13.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou 
substituições das propostas ou quaisquer outros documentos. 
 
13.4 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus 
representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora. 
 
Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre 
matéria objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos 
de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n.° 8.666-
93). 
13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não 
serão admitidos à licitação os participantes retardatários. 
13.6 - Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação 
constarão as cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de 
rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 
8.666/93. 
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13.7 - Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:          
               
 
 
ANEXO I  - MINUTA DO CONTRATO 
              
    O Edital  e informações poderão ser obtidos na sede do CISA sito à rua 
Barão do Rio Branco, nº 121, na cidade de Ijui, nos seguintes horários: Das  
08h:30min às 11h30min e das 13h30minàs 17:00horas, no Setor de Compras, 
ou pelo fone-fax 055-3332-8760. A integra do edital e anexos está lançada no 
seguinte endereço eletrônico: www.cisaijui.com.br;. 
 

                                                                      Ijui 30 de novembro de 2012. 
 

                                                                                      
EVOLI NEVES DA SILVA 

             Presidente  
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                 
                                       

MINUTA 
 

 CONTRATO DE PRESTAÇÃO PROFISSIONAIS      
       LICITAÇÃO N° 004/2012 – CARTA CONVITE N° 001/2012.                             

                      
Que fazem de um lado, O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
associação pública de direito público, inscrita no CNPJ nº 02.231.696/0001-
92, com sede e administração à Rua Barão do Rio Branco, n° 121, na cidade 
de Ijui, RS, neste ato representado por seu Presidente Prefeito Evoli Neves da 
Silva, brasileiro, casado, residente  e domiciliado na cidade de Inhacorá RS, 
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inscrito no CPF n.º ,........., doravante denominado de CONTRATANTE, e, 
de outro lado, a empresa  ......................................., inscrita no CNPJ sob nº 
....................., com sede à Rua............. na cidade de ................ neste ato 
representada pelo sr.(a) .........................., brasileiro (a), ........, ......., inscrito (a) 
no CPF sob nº .........., carteira de identidade nº ..........., doravante denominada 
de CONTRATADA, têm justo e acordado o presente instrumento, conforme 
cláusulas e condições a seguir:  

    
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO: 
 
   Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços para o 
fornecimento de mão-de-obra profissional de um (a) secretário (a), de duas 
auxiliares de consultório dentário – ACD e de dois auxiliares administrativos 
em turno de 8 (oito) horas diárias, de segundas às sextas-feiras junto ao 
Centro de Especialidade Odontológica – CEO, na cidade de Ijui RS.. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: 
 
 Os profissionais designados ficarão à disposição do Centro de 
Especialidades Odontológicas – CEO, na cidade de Ijui RS, com carga horária 
de 8 (oito) horas, de segundas às sextas-feiras. 
 
 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: 
 
  A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da 
assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado, a critério da Administração e 
com a anuência da contratada, nos termos do 57, II da Lei Federal 8.666/93. 
 
CLAUSULA QUARTA:  
 
 O preço certo e ajustado pelas partes, conforme processo de licitação 
onde a Contratada sagrou-se vencedora, é de R$............, mensalmente, a ser 
pago até o quinto dia útil do mês subseqüente aos serviços efetivamente 
prestados. 
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CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS  ORÇAMENTÁRIOS: 
 

As despesas  decorrentes do presente contrato, correrão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias: serviços técnicos profissionais – CEO 
3.3.90.39.05.0100. 
 
CLAUSULA SEXTA -DAS PENALIDADES E MULTA: 
 
 O atraso não justificado na obrigação assumida e, após notificação pelo 
Contratante da data do início dos serviços, sujeitará a Contratada a multa de 
0,50%(meio por cento), sobre cada dia de atraso, sobre o valor contratado.  

 
CLAUSULA SÉTIMA – DO GESTOR DO CONTRATO: 
 
 O Contratante designará um funcionário para fiscalizar e acompanhar o 
cumprimento  deste instrumento, tendo o mesmo poderes para exigir a 
qualquer momento documentação que por ventura venham a vencer no 
decorrer da vigência do presente instrumento, além o de cumprimento de 
horário e fiscalização de empenho profissional dos profissionais colocados 
aos serviços objeto do presente contrato. 
 
CLAUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Contratante poderá, 
garantindo prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

 
1. Advertência; 
2. multa na forma prevista na Lei 8.666/93; 
3. rescisão do contrato; 
4. suspensão do direito de participar em licitações do 

Consórcio; 
5. declaração de inidoneidade para contratar com o 

Consórcio. 
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CLAUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO: 
 
 Em caso de inexecução parcial ou total do presente contrato, após uma 
advertência, fica o mesmo rescindido de pleno direito, sem aviso, 
interpelação ou notificação, com fulcro no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, 
sem prejuízo das sanções e cobrança de indenizações. 
 
CLAUSULA DÉCIMA: 
 
 O Presente instrumento fica vinculado à Carta Convite n° 001/2012, 
edital de licitação publicado com o fim específico de contratar os serviços 
previstos na cláusula primeira retro. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
 
 A Contratada isenta o Consórcio Contratante de indenizações 
decorrentes de relações trabalhistas, previdenciárias e/ou fiscais oriundas 
desta contratação, as quais ficam a cargo e responsabilidade exclusiva da 
primeira. 
  
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
 
 A Contratada declara aceitar todas as condições e exigências do 
presente contrato e ter conhecimento de que os serviços profissionais serão 
executados junto ao Centro de Especialidade Odontológica – CEO na cidade 
de Ijui RS, de forma regionalizada. 
 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
  
 A legislação aplicável à execução do contrato é a lei n° 8.666/93, sendo 
os casos omissos do presente instrumento resolvidos à luz desta lei. 
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: 
  
 Fica eleito o Foro da Comarca de Ijui/RS, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que se apresente, visando dirimir eventuais  
controvérsias na aplicação deste Contrato. 
 
 E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 
duas vias de igual teor e termos, na presença de duas testemunhas. 

                                                                       

Ijui........., de novembro de 2012. 
 
 
 CONTRATANTE            CONTRATADA                                                                         
 
Testemunhas:  
 
____________________________        _________________________ 
 


