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EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 01/2015 
 

Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada em Prestação de Serviços 
de Limpeza. 

  
CISA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do 

Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ nº 
02.231.696/0001-92, por seu Presidente José Francisco Teixeira Cândido, no uso 
de suas atribuições legais e de conformidade com o Estatuto Social da Entidade, 
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 11.107/2005, Decreto nº 6.017/2007 e 
disposições análogas, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados 
que às 14 horas do dia 26 de fevereiro de 2015, na sede do CISA, sito à 
Avenida Davi José Martins, 489, reunir-se-á a Comissão de Licitações, com a 
finalidade de receber os envelopes contendo os documentos de habilitação e 
propostas para a aquisição do objeto abaixo descrito: 
 
1 - DO OBJETO 

 
“Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 

limpeza, manutenção e conservação, das dependências do CISA e do CEO, 
de acordo com os dados de identificação dispostos no Anexo I deste Edital, 
sendo: 

 

ITEM SERVIÇOS LOCAL 
Nº DE 

DIAS/SEMANA/turnos 

01 Prestação de serviços de 
manutenção, limpeza em 
geral e conservação da 
totalidade das salas e 
bens móveis existentes, 
junto ao CISA. 

Avenida Davi 
José Martins, nº 
489, em Ijuí/RS 

De segunda à sexta-
feira/ 

Turnos manhã e tarde 
(horário comercial do 

CISA). 

02 Prestação de serviços de 
manutenção, limpeza em 
geral e conservação da 
totalidade das salas e 
bens móveis existentes, 
junto ao CEO – Centro de 
Especialidades 
Odontológicas – CISA. 

Rua Theodorico 
Fricke, s/nº, 
Bairro São 
Geraldo, anexo 
às novas 
unidades do 
Hospital Bom 
Pastor, em 
Ijuí/RS. 

De segunda à sexta-
feira/ 

Turnos manhã e tarde 
(horário comercial do 

CEO). 

 
 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 – Somente poderão participar desta licitação as empresas do ramo 

pertinente ao objeto da licitação que satisfaçam as condições contidas neste 
Edital. 
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2.2 – Não poderão participar desta licitação: 
2.2.1 – Empresas sob processo de falência ou concordata; 
2.2.2 – Empresas que, na data designada para a apresentação da 

documentação e das propostas, estejam suspensas de participar de licitações 
e/ou impedidas de contratar com a Administração Pública em qualquer esfera, ou 
tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, 
não tendo sido ainda reabilitadas. 
 
3 – DA HABILITAÇÃO 

3.1 - Para fins de participação no processo de licitação os interessados 
deverão apresentar, até às 14 horas do dia 26 de fevereiro de 2015, os 
seguintes documentos: 

3.1.1 - Habilitação Jurídica 
I - Se representante da empresa Carta de Credenciamento; 
II - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
III – Última alteração do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições dos 
seus administradores; 

IV - Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
3.1.2 - Regularidade Fiscal 
I - Certidão Negativa de débito junto ao INSS; 
II - Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 
III - Certidão Negativa para com a Fazenda Federal; 
IV – Certidão Negativa para com a Fazenda Estadual; 
V - Certidão Negativa para com a Fazenda Municipal, sendo esta do 

domicilio ou sede do licitante; 
3.1.3 - Regularidade Trabalhista 
I - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
3.1.4 - Comprovação de Qualificação Técnica 
I - Declaração de que a empresa não emprega menores, atendendo ao 

disposto no art. 7º XXXIII, da Constituição Federal e Decreto nº 4.358/2002; 
II - Declaração de Idoneidade; 
  
3.1.5 – Comprovação da Qualificação Econômico-financeira 
3.1.5.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, com data de 

emissão não superior a 30 (trinta) dias, da data designada para a apresentação 
do documento; 

3.1.5.2 – Certidão Negativa de Protesto de Títulos, com data de emissão 
não superior a 30 (trinta) dias, da data designada para a apresentação do 
documento; 
 
4 – DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

Os documentos de habilitação e as propostas serão recebidos pela 
Comissão de Licitações no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 
envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados respectivamente 
como de nº 01 e nº 02, para que se sugere a seguinte inscrição: 
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AO CISA 
CARTA CONVITE Nº 01/2015 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
AO CISA 
CARTA CONVITE Nº 01/2015 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
4.1- O envelope nº 01 deverá conter: 
a) Documentação de habilitação prevista no Edital; 
b) Se o proponente for representado por procurador deverá juntar 

procuração com poderes para decidir a respeito dos atos constantes da presente 
licitação; 

4.2 - O envelope nº 02 deverá conter: 
a) Proposta financeira nos termos do presente Edital; 
b) O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias 

a contar da abertura das propostas; 
c) A proposta descrita com nome da empresa, identificando os itens 

conforme planilha orçamentária especificando os itens, valor unitário e total, sem 
emendas e rasuras. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 
todas as despesas e custos, como, transporte, encargos sociais, taxas, impostos 
de qualquer natureza e todas as despesas; 

d) Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no 
preço até, no máximo, 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo 
desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. 

e) Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos 
preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título; 

f) Qualquer vantagem adicional oferecida, não prevista neste 
procedimento, será desconsiderada para efeito de classificação. No entanto, tal 
vantagem obrigará o proponente nos termos de sua proposta. 
 
5 - DO JULGAMENTO 

5.1 - O julgamento será realizado pela Comissão de Licitações no dia 26 
de fevereiro de 2015, levando em consideração o menor preço ofertado. 

5.2 –Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado o 
sorteio para definição de vencedor. 
 
6 - DO CONTRATO E SUAS ALTERAÇÕES 

6.1 – Após a homologação da licitação fica o(a) proponente vencedor(a) 
obrigado(a) a assinar o contrato em até 05 (cinco) dias sob pena de decair no 
direito a contratação. 

6.2 - O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e terá validade 
por 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado 
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por igual(is) período(s) desde que solicitado pelo(a) Contratado(a) e aceito pelo 
CISA. 
 
7 - DO PRAZO DE ENTREGA 

7.1 - Após assinatura do contrato e emissão do Termo de Autorização para 
início das atividades, pelo CISA, o(a) proponente vencedor(a) deverá iniciar de 
forma imediata à data prevista pela autoridade licitante no instrumento do 
contrato. 

7.2 – O CISA  se reserva no direito de definir outra forma de entrega, desde 
que seja acordado entre as partes. 

 
8 – DO RECEBIMENTO 

8.2 - Em caso da não aceitação dos bens, fica o(a) Contratado(a) 
obrigado(a) a retirar os mesmos e proceder na troca ou realizar as adequações 
necessárias para o fiel cumprimento do objeto contratado, no prazo a ser 
estabelecido pela CISA, sem qualquer tipo de custo para tal. 

 
9 – CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

9.1 – O contrato firmado com base na presente Licitação poderá sofrer 
reajuste após 12 (doze) meses da data do contrato, ou mediante a ocorrência de 
fator externo que altere o equilíbrio contratual, mediante termo aditivo e parecer 
técnico e jurídico devidamente justificado. Para fins de reajuste, aplicar-se-á o 
IPCA ou outro índice que vier a substituir. 
 
10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 – Mediante o fornecimento de documento fiscal, mensal, deverá ser 
obrigatoriamente entregue ao CISA, sito à Avenida Davi José Martins, 489, m 
Ijuí/RS, sem qualquer tipo de custo adicional. 

10.2 - Os pagamentos serão realizados em até 05 dias úteis do mês 
subsequente ao vencido, após a entrega do documento fiscal e a consequente 
prévia liquidação pela autoridade contratante, atestando a realização dos serviços 
de forma adequada. 

10.3 - Somente serão liberados os pagamentos quando conferidos e 
aceitos os serviços pelo CISA. 

10.4 – Em caso de devolução do documento fiscal para correção, o prazo 
para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 
 
11 – DAS DOTAÇÕES 

Os recursos financeiros utilizados para pagamento do objeto desta 
licitação correrão à conta da Rubrica Pagamento a Pessoas Jurídicas, recursos 
próprios. 
 
12 – ATRIBUIÇÕES DA COMMISSÃO DE LICITAÇÕES 

12.1 - Caberá a Comissão de Licitações: 
12.1.1 - Receber os envelopes de “Documentação nº01” e “Proposta nº 

02” na forma estabelecida neste Edital. 
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12.1.2 - Proceder à abertura dos envelopes contendo a “Documentação”, 
que será rubricada por todos os presentes, folha por folha. 

12.1.3 - Examinar a documentação nos termos deste Edital, rejeitando a 
apresentada de maneira deficiente ou incompleta.  

12.1.4 - Lavrar atas circunstanciadas das sessões da licitação, que serão 
assinadas pelos membros da comissão de licitações e membros partícipes do ato 
(sessão pública). 

12.1.5 - A comissão de licitações, em qualquer fase, poderá promover 
diligência, visando esclarecer ou completar a instrução do processo. 

12.1.6 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista 
neste edital, baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
 
13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender 
quaisquer das disposições do presente Edital. 

13.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação 
de documentação e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião 
de recebimento. 

13.3 – O CISA reserva-se no direito de fornecer cadastro para participar 
desta Carta Convite somente aos licitantes que se submeterem a uma previa 
avaliação.  

13.4 - A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento 
licitatório importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

13.5 – Ao CISA fica assegurado o direito de no interesse da Entidade 
revogar ou anular a presente licitação, mediante despacho fundamentado. 

13.6 - Quaisquer dúvidas oriundas da contratação a ser realizada, será 
dirimida no Foro da Comarca de Ijuí/RS. 

13.7 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário 
das 08h30min. às 12horas e das 13horas ás 17horas, na sede do CISA, sito a 
Avenida Davi José Martins, nº 489, município de Ijuí/RS ou pelo fone  (55) 3331-
7900 ou pelo site: www.cisaijui.com.br . 
 
14 – ANEXOS DO EDITAL 

I - Relação dos Itens 
II - Minuta de Contrato 
III – Termos de Declarações  

 
 

   Ijuí/RS, 19 de Fevereiro de 2015. 
 
 
 
 

JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA CÂNDIDO 
PRESIDENTE DO CISA
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ANEXO I 
 

RELAÇÃO DOS ITENS 
PROPOSTA FINANECEIRA 

   Modelo 
 
Nome do Proponente: 
 
Endereço: 
 
CNPJ: 

 
 

Carta Convite nº 01/2015 
 

Item  Discriminação Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 Prestação de serviços de 
manutenção, limpeza em geral e 
conservação da totalidade das 
salas e bens móveis existentes, 
junto ao CISA. 

Avenida Davi José 
Martins, nº 489, em 
Ijuí/RS. 

  

2 Prestação de serviços de 
manutenção, limpeza em geral e 
conservação da totalidade das 
salas e bens móveis existentes, 
junto ao CEO – Centro de 
Especialidades Odontológicas – 
CISA. 

Rua Theodorico 
Fricke, s/nº, Bairro 
São Geraldo, anexo 
às novas unidades 
do Hospital Bom 
Pastor, em Ijuí/RS. 

  

(Valor por extenso) 
 
Validade da proposta 
    
 

   Data dd/mm/aaaa. 
 
 
 
 

Carimbo e assinatura do proponente 
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ANEXO II 
 
 

MINUTA DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE __________________ 

Contrato nº ___/____ 
  
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA SOB FORMA DE 
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Que celebram o CISA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e a 
empresa........................................................... 

 
 

CONTRATANTE CISA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do 
estado do Rio Grande do Sul, pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 
02.231.696/0001-92, com sede na Av. Davi José Martins, nº 489, em Ijuí-RS. 
 
CONTRATADA:  
 

O presente Contrato rege-se pelas Disposições legais da Lei de Licitações, 
Lei Federal n°666/93 e Lei Federal n°11.107/2005 e disposições posteriores, em 
especial por conta de Processo de Licitação – Modalidade Carta Convite nº 
001/2015. 
 
SEGUNDA: DO OBJETO – Constitui objeto do presente contrato a prestação dos 
serviços contínuos de manutenção e limpeza/conservação, em todas as 
dependências da sede da contratante do CISA e na sede do CEO, de acordo com 
o Anexo I do presente contrato, compreendendo: 
 
I- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS: 
O serviço de manutenção refere-se á mão de obra. Quaisquer matérias, 
equipamentos, acessórios, etc. necessários á execução de eventual serviço serão 
de responsabilidade da CONTRATANTE. A Contratada deverá disponibilizar mão 
de obra á CONTRATANTE para os serviços de manutenção no prédio, visando 
mantê-lo em bom estado de conservação e funcionamento no que se refere 
principalmente aos serviços abaixo: 
 

a) SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, compreendendo: 

LIMPEZA DIÁRIA - Executar todos os serviços de limpeza necessários, 

de modo que a sede da contratante esteja sempre limpa, tais como: 
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a) Remover, com pano úmido, o pó das mesas, cadeiras, armários, 

arquivos, prateleiras, móveis, aparelhos telefônicos, equipamentos, 

etc...; 

b) Varrimento de pisos (área interna e externa) e ,se necessário, 

passar pano (área interna) e lavação (área externa), de modo que 

os mesmos estejam sempre limpos e isentos de manchas; 

c) Aspirar carpete e retirar manchas, se houver; 

d) Limpeza dos banheiros (azuleijos, vasos sanitários, pias, piso, etc); 

e) Coleta e acondicionamento do lixo em sacos plásticos, duas vezes 

ao dia, removendo-os ao local a ser instruído pela contratante; 

f) Lavar a cozinha; 

g) Vistoriar os banheiros para verificação quanto ao abastecimento de 

papel higiênico, toalha e sabonete, abastecendo-os quando se fizer 

necessário; 

h) Limpeza das escadas; 

 
II-LIMPEZA SEMANAL: Faxina geral semanal procedendo, principalmente: 
 

a) Limpeza de paredes, divisórias, tetos, luminárias, metais e ferragens 

de acabamento; 

b) Limpeza de todos os vidros e esquadrias em geral (interno e 

externo), em conformidade com as normas de segurança do 

trabalho, com aplicação de produtos anti - embaçantes nos vidros; 

c) Faxina nos banheiros, incluindo lavação de azuleijos. 

 
TERCEIRA - JORNADA DE TRABALHO: 
Os serviços serão prestados em horário diurno, no horário comercial de 
funcionamento da sede da contratante, tanto no CEO quanto no CISA, de 
segunda às sextas-feiras. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 Os serviços, na sede da Contratante, serão executados de forma 
ininterrupta, devendo o licitante apresentar á contratante, quando do recebimento 
da ordem de serviço, o escalonamento de serventes no intuito de atender á 
exigência legal, com relação ao intervalo para almoço. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 A CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, poderá alterar o horário para a 
prestação dos serviços com aviso prévio de, no mínimo, trinta dias, com correção 
do valor contratual, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 



 

 

Av. David José Martins, 489, Ijuí/RS – CEP: 98.700-000 – CNPJ: 02.231.696/0001-92 Fone: (55) 3331-7900 

E-mail: cisaijui@cisaijui.com.br – Caixa Postal: 1021. 

 Os profissionais a serem disponibilizados deverão trajar uniformes e portar 
crachá de identificação funcional. 
 
 
QUARTA – EQUIPAMENTOS/MATERIAL DE LIMPEZA 
Todos os equipamentos, escadas e produtos de limpeza necessários á prestação 
dos serviços de limpeza/conservação, material de higiene em geral (papel 
higiênico, papel toalha e sabonete, serão de inteira responsabilidade e ônus da 
contratante). 
 
QUINTA: DO PREÇO – O valor global mensal proposto pela contratada é de R$ 
____________________ (___________________________________________), 
divididos e pagos em 12 (doze) parcelas de R$ ______________ 
(__________________________________) cada, até o 5º dia útil de cada mês. 
 
SEXTA: VIGIGÊNCIA – A vigência do presente contrato será 12 (dose) meses, a 
contar da assinatura do presente instrumento contratual, podendo ser aditivado 
por iguais e sucessivos períodos, mediante termos aditivos. 
 
SÉTIMA: REAJUSTAMENTO- O valor disposto no presente contrato sofrerá 
reajuste somente após 12 (doze) meses da data da contratação, com a aplicação 
do IPCA. 
 
OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Efetuar regularmente os pagamentos de seus empregados, de acordo com 

a legislação própria. 

b) Fornecer a cada empregado, uniformes completos crachá de identificação. 

c) Substituir, imediatamente, qualquer empregado considerado inconveniente. 

d) Manter uma equipe de plantão para eventuais substituições. 

e) Indenizar a contratante quanto a prejuízos advindos de erros ou equivoco 

de sua parte ou de seus empregados. 

f) Os empregados da contratada que estiverem a serviço da contratante, em 

nenhuma hipótese, terão vinculo empregatício com a contratante, uma vez 

que sempre, por todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, 

quaisquer acidentes (terceiros ou seus empregados), prejuízos por lês 

causados a terceiros ou contra qualquer bem patrimonial da contratante, 

enfim quaisquer despesas incidentes direta ou indiretamente na prestação 

dos serviços. 

g) A contratada responderá diretamente por qualquer dano causado á 

contratante, em razão de dolo, ação, omissão ou negligência de quaisquer 

de seus empregados, em especial quanto ao desaparecimento de bens do 

patrimônio da contratante, desde que comprovada a culpabilidade dos 

mesmos, através de apuração a ser feita pela contratante. 
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NONA: PENALIDADES – Pelo descumprimento total ou parcial deste 
contrato, sem prejuízo das demais sanções e a critério da Contratante, o (a) 
Contratado (a) sujeitar-se-á às sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e no 
processo de dispensa de licitação. 
 
DÉCIMA: Todos os tributos e obrigações impostos pela legislação trabalhista 
e previdenciária  pertinentes ao pessoal contratado, que decorrerem do 
presente contrato ou atividades que constituam seu objeto, deverão ser pagos, 
regularmente pela Contratada. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO – O presente contrato poderá ser 
rescindido, por conveniência das partes, mediante prévio aviso com 
antecedência mínima de 20(vinte) dias ou pelo descumprimento total ou 
parcial das obrigações assumidas pela Contratada e constantes do edital e 
deste contrato, caso em que arcará a Contratada com as sanções previstas na 
Lei Federal n° 8.666/93. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: Aplicam-se a este contrato as normas da lei 8.666/93, e 
fica fazendo parte integrante deste a proposta da Contratada. 
 
DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO – As partes elegem o foro da Comarca de 
Ijuí/RS para solução de qualquer pendência oriunda deste contrato. 
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 02 
(duas) vias, de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo. 
 
     Ijuí-RS, 19 de Fevereiro de 2015. 

 
 
 

CISA- CONSÓRCIO Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul CONTRATANTE 

 
 
 

EMPRESA CONTRATADA 
 
 

1 - _____________________________________ 
 
2 - _____________________________________ 
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DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 

 

AO CISA- IJUÍ/RS 

Comissão de Licitações 

Carta Convite nº 001/2015 

 

______________________________________(nome da empresa), inscrita no 

CNPJ sob nº _______________, por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº _________________  Órgão expedidor _______  e do C.P.F nº 

________________, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

 

Local e data) __________________, ____ de __________________ de 
200__. 

 
 
 
    ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Av. David José Martins, 489, Ijuí/RS – CEP: 98.700-000 – CNPJ: 02.231.696/0001-92 Fone: (55) 3331-7900 

E-mail: cisaijui@cisaijui.com.br – Caixa Postal: 1021. 

 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

AO CISA- IJUÍ/RS 

Comissão de Licitações 

Carta Convite nº 001/2015 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 

_________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor 

ou Representante Legal, (Nome/CI), declara, sob as penas da Lei, que: 

 

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública; 

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos 

serviços, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 

(cinco) anos;  

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal 

nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

_________________, em _______ de _____________ de 20__. 

 

 

 [ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: Razão Social e Carimbo do CNPJ ] 


