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CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2017 

 

O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE (CIPS), de acordo com 

seu Estatuto Social e Resolução no 19/2016 que nomeia como pregoeiro Júlio 

Cezar Woehl, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – 

INTERNET, torna público para conhecimento dos interessados que na data, 

horário e local abaixo indicado, em obediência ao disposto na Lei no 10.520, de 

17/07/2002, nos Decretos Federais no 3.555/00, no 5.450/05; no Acordo de 

Cooperação Técnica para Utilização de Sistema Informatizado de Licitações 

firmado entre o Consórcio Intergestores Paraná Saúde e o Banco do Brasil S/A, 

subsidiariamente, às Leis Federais no 8.078/90 (CDC), no 8.666/93, no 

9.784/99 e suas alterações e demais legislações complementares e Lei 

Estadual nº 15.608/07, fará realizar Licitação, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo menor preço por lote, para fins de Contratação de 

empresa especializada em fornecimento de link dedicado para prover acesso à 

internet de alta velocidade na sede do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, 

conforme especificações no Anexo I, nas formas e datas abaixo: 

 

ABERTURA E DIVULGAÇÃO DE PROPOSTAS: 9:00h DO DIA 27/11/2017 

 

INÍCIO DA SESSÃO/DISPUTA DE LANCES: 9:30h DO DIA 27/11/2017 

 

1.1 - DO OBJETO 

 

1.1 - Fornecimento de link dedicado para prover acesso à internet de alta 

velocidade na sede do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, consoante 

especificações deste Edital e seus Anexos. 
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2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - 

em todas as suas fases. 

 

2.2 - Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do CIPS, denominado 

Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica 

bb.com.br, através do link licitações. 

 

3 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  

 

3.1- As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta nº 

01.01.01.2.001– Elemento de Despesa 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07. 

 

4 – DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

  

4.1 - Observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas por e-

mail (julio@consorcioparanasaude.com.br) ou fone/fax (41-3323-7829/ 41-

3324-8944), ou no endereço: Rua Voluntários da Pátria, 400 – 17º andar – conj. 

1702 – CEP – 80.020-000 - Centro – Curitiba – Paraná, no horário das 9:00 às 

12:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas. 

 

5 – DO ACOLHIMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO 

PREGÃO 

 

5.1 - O Fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos 

para acolhimento e abertura das propostas, atentando, também, para a data e 

horário do início da disputa, no site www.bb.com.br. 
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5.2 - As propostas dos fornecedores poderão ser enviadas, substituídas e 

excluídas até a data e hora definidas em edital e replicadas no Sistema para a 

abertura das propostas. 

 

5.3 - Após o prazo previsto para acolhimento, o Sistema não aceitará a 

inclusão ou alteração de propostas. 

 

5.4 - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a 

desclassificação da proposta. 

 

5.5 - Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

5.6 - Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências do 

presente Edital e de seus Anexos, for omissa ou apresentar irregularidades 

insanáveis.  

 

5.7 - O envio da proposta implica a plena aceitação, por parte da proponente, 

às condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

 

5.8 - A proposta de preços escrita, contendo as especificações detalhadas do 

objeto ofertado, deverá ser formulada e enviada juntamente com os 

documentos dispostos no Item 8 deste Edital, com os valores unitários e totais 

atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados e 

contendo os seguintes requisitos: 

 

5.8.1 - Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone/fax, endereço 

eletrônico, e-mail, (se houver), número e nome do banco, número e nome da 

agência, conta-corrente e praça de pagamento, com data e assinatura de que 

tenha poderes para esse fim. 

 

5.8.2 - Indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da abertura da sessão pública. 



 

 

4 

    

5.8.3 - Indicação de que os preços cotados, serão absolutamente líquidos, já 

incluídos todos os custos diretos ou indiretos, inerente ao objeto (salários, 

tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.).  

 

5.8.4 - Indicação dos preços em moeda corrente nacional, R$, pelo preço 

mensal e total do item. 

 

6 - DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

6.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão 

Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, 

serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 

certame. 

 

7 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

 

7.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os 

interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo 

Consórcio, ou ainda pela Administração direta do Estado do Paraná, incluindo 

os municípios deste Estado, nos termos do artigo 87, III da Lei Federal nº 

8.666/93; 

c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo, nos termos do 

artigo 87, IV da Lei Federal nº 8.666/93, e ainda, tendo penalidade imposta por 

qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas 

no artigo 88 da Lei no. 8.666/93; 
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d) estejam sob falência, recuperação judicial/extrajudicial, dissolução ou 

liquidação; 

e) as hipóteses previstas no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

f) estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, 

Estadual, INSS e FGTS. 

 

7.3 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, quando do 

cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar 

seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. 

(artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006).  

 

8- DA HABILITAÇÃO  

 

A(s) empresa(s) arrematante(s) da disputa de lances deverá(ão) apresentar os 

documentos abaixo discriminados, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o 

encerramento da disputa do Pregão:  

 

8.1 - Contratos sociais e/ou estatutos e respectivas alterações. 

 

8.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

do Ministério da Fazenda. 

 

8.3 - Prova de inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual ou 

Municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual. 

 

8.4 - Certificado de Regularidade de Situação para com o FGTS. 

 

8.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/43. 
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8.6 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União. 

 

8.7 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual, expedida 

pela Secretaria da Fazenda Estadual. 

 

8.8 - Certidão Negativa de Tributos para com a Fazenda Municipal, 

expedida pela Prefeitura Municipal. 

 

8.9 - Cópia autenticada do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis 

do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

 

8.10 - Certidão Negativa de falência e recuperação, expedida pelo 

Distribuidor da sede da empresa. 

 

8.11 - Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que: 

 

- Não foi declarada inidônea por nenhum órgão federal, estadual ou municipal; 

 

- Não está suspensa do direito de licitar perante o Consórcio, órgãos da 

administração direta do Estado e Municípios do Paraná; 

 

- A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição 

Federal (Lei 9.854 de 27/10/99). 

 

8.14 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, amparadas 

pela LC 123/06, apresentar Certidão da Junta Comercial do Estado e 

declaração conforme modelo contido no Anexo III, assinada pelo contador e 

pelo representante legal da empresa, anexando, respectivamente, cópia do 

CRC e procuração do representante legal. 
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8.15 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista de microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado 

o prazo de 5 (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, sob pena de decadência do direito de contratação, conforme 

disposto no artigo 43º, § 1º e 2º da LC 123/06. 

 

8.16 - A comissão de licitação poderá solicitar, no que couber, amostra para 

análise e verificação do atendimento às especificações do edital, devendo a 

mesma ser enviada no prazo máximo de 2 dias após solicitação formal. 

 

8.17 - Quando o prazo de validade não constar no documento, somente serão 

aceitos aqueles com prazo de até 60 (sessenta) dias a partir da emissão. 

 

8.18 - À comissão de licitação é facultado solicitar das proponentes 

esclarecimentos com relação aos documentos apresentados. 

 

9 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

9.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as 

seguintes atribuições: 

 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas;  

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 

lance de menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
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j) elaborar a ata da sessão; 

l) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 

contratação; 

m) abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando à 

aplicação de penalidades previstas na legislação. 

 

10 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

 

10.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal 

(intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas 

no País. 

 

10.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e 

poderá ser utilizada em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada 

por solicitação do credenciado ou por iniciativa do CIPS, devidamente 

justificada. 

 

10.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como 

seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante. 

 

10.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 

sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico. 

 

11 – PARTICIPAÇÃO 

 

11.1 - A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da 

senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subseqüente 

encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.  



 

 

9 

Obs.: O acesso à Sala de Disputa deverá ser por meio do banner que contém a 

seguinte expressão: Sala de Disputa – acesse aqui. O banner estará disponível 

na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, na área esquerda da tela. 

Todos os demais procedimentos e consultas dos processos licitatórios 

continuarão a ser realizados via “Acesso Identificado”. 

 

11.2 - Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

11.3 - A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos 

os termos deste Edital. 

 

12 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

E DO JULGAMENTO 

 

12.1 - A partir do horário previsto no Edital e no sistema – 9 h do dia 

27/11/2017 – terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar 

a aceitabilidade das mesmas. Após o prazo previsto para acolhimento, o 

sistema não aceitará a inclusão ou alteração de propostas. 

 

12.2 - Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de 

disputa e ordenadas por valor, de forma decrescente. O sistema não 

identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

 

12.3 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão 

estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. O pregoeiro 

iniciará a disputa de cada lote individualmente, no qual os fornecedores 

deverão ofertar seus lances. A cada lance ofertado os participantes serão 

informados, em tempo real, de seu recebimento e respectivo horário de registro 

e valor. 
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12.3.1 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 

inferior a 3 (três) segundos. O sistema inibirá aqueles lances que sejam 

registrados em desconformidade com os intervalos aqui estabelecidos. 

 

12.4 - O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor 

lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e 

diferente de qualquer lance válido para o lote. 

 

12.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

12.6 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.  

 

12.7 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 

comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 

através de mensagem eletrônica (chat) divulgando data e hora da reabertura 

da sessão. 

 

12.8 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 

transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um 

intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese 

alguma, as empresas apresentarem novos lances (fechamento randômico).  
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12.9 - Devido à imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão 

estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de 

última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo 

hábil. 

 

12.10 - Antes de anunciar o vencedor, o pregoeiro poderá encaminhar pelo 

sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha 

apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem 

como decidir sobre sua aceitação. 

 

12.11 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e 

decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

 

12.12 - Quando for constatado durante a disputa que a microempresa ou 

empresa de pequeno porte ofertou proposta com valor de até 5% superior à 

proposta mais bem classificada, o sistema aplicará os critérios para desempate 

em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme estabelece 

os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. O 

pregoeiro, então, convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte 

para que, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresente proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que será arrematado 

em seu favor o objeto licitado. 

 

12.13 - Os documentos da empresa vencedora deverão ser encaminhados, em 

cópias autenticadas, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data 

de encerramento da disputa do pregão, juntamente com a proposta de preços, 

para o CIPS, sito à Rua Voluntários da Pátria, 400 – 17º andar – conj. 1702 – 

Centro – Curitiba - PR, CEP: 80.020-000, Fones (41) 3323-7829 ou 3324-8944.  

 

12.14 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do 

prazo acima estabelecido acarretará nas sanções previstas no item 17 deste 
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Edital, podendo o pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou 

o lance subseqüente. 

 

12.15 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o 

fornecedor desatender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a 

proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a 

habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.  

 

12.16 - Também nessa etapa o pregoeiro poderá negociar com o participante 

para que seja obtido preço melhor. 

 

12.17 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade 

entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 

 

12.18 - A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (Sessenta) 

dias.  

 

12.19 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto 

será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

 

13 - PREÇO MÁXIMO PARA 12(DOZE) MESES 

  

13.1 - Nos Termos do inciso XXI, do art. 27 da Constituição Estadual, fica 

fixado, para o período do contrato (doze meses), o preço máximo estimado 

de R$ 12.974,76. 

 

14 - CRITERIO DE JULGAMENTO 

 

14.1 - Será considerada vencedora a empresa que apresentar lance de 

MENOR PREÇO POR LOTE. 
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15 - PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA 

 

15.1 - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das        

propostas, contado a partir de sua entrega/apresentação. 

 

16 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

16.1- Até dois dias antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do pregão. O pregoeiro deverá decidir sobre a petição no 

prazo de vinte e quatro horas. 

 

16.2 - Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do 

pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção através do sistema 

eletrônico, imediatamente, após a empresa arrematante ser declarada 

vencedora da disputa pelo pregoeiro. O licitante terá o prazo de 24 horas, 

contados a partir da declaração do vencedor do lote no sistema, para 

manifestar a intenção de recurso no sistema eletrônico. Após o decurso desse 

prazo, sem manifestações, o sistema bloqueará automaticamente. Portanto, o 

licitante deverá fazer, via sistema, o registro da síntese das suas razões, 

sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os 

interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

 

16.3 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora 

do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 

não identificado no processo para responder pelo proponente. A falta de 

manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

 

16.4 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo 

proponente. 
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16.5 - Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo, 

conforme prevê o art. 11, inciso XVIII do Decreto n.° 3.555/2000. 

 

16.6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

16.7 - O licitante desclassificado antes da fase de disputa, também poderá 

manifestar a sua intenção de interpor recurso, no prazo estabelecido no item 

16.2 deste edital. 

 

16.8 - O licitante que desejar vistas ao processo deverá motivar através do 

sistema eletrônico. O pregoeiro agendará uma data e horário para tal diligência, 

de modo a não prejudicar o andamento da licitação e a etapa de análise de 

documentação. 

 

16.9 - Os recursos e impugnações deverão ser protocolados na sede do CIPS, 

localizado na Rua Voluntários da Pátria, 400 – 17º andar – Centro – Curitiba, 

dentro do prazo legal estabelecido neste edital. Não serão conhecidos os 

recursos e impugnações que não forem protocolados na sede deste Consórcio. 

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1 - Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas 

nos arts. 76, 77 e 78, da Lei nº 8.666/93 c/c os arts. 128 e 129, da Lei Estadual 

nº 15.608/07. Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da 

Administração, em caso de rescisão administrativa. 

 

17.2 - A inadimplência total ou parcial do Contrato, além da aplicação das 

multas previstas, poderá resultar na rescisão contratual e na aplicação das 

penalidades previstas no art. 86 e 87 da Lei 8666/93 e nos artigos 147 e 

seguintes, da Lei Estadual 15.608/07. 

 

17.3 - O descumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação, 
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pela CONTRATANTE, de ofício, das sanções previstas nos incisos I e II abaixo, 

bem como, na sanção prevista nos inciso III, oportunizando-se nas hipóteses 

do inciso “II” e “III” o contraditório e a ampla defesa: 

 

I - Advertência;  

II - Multa moratória, compensatória e cláusula penal;  

III - Suspensão temporária de contratar com o Consórcio Intergestores Paraná 

Saúde por prazo de até 02 (dois) anos, de acordo com o inciso III, do art. 87, 

da Lei nº 8.666/93 e do inciso III, do art. 150, da Lei Estadual nº 15.608/2007, 

nos casos previstos no art. 154, da Lei nº 15.608/2007; 

 

17.4 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a 

CONTRATADA, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no 

art. 87 da Lei nº 8.666/93, à multa moratória, de ofício, equivalente a 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total da parcela inadimplida, por dia 

útil excedente ao prazo de entrega/disponibilização, limitada a 20% do valor da 

parcela inadimplida. 

 

17.5 - Além da multa moratória prevista no parágrafo anterior, poderá ser 

aplicada, pela inexecução total ou parcial do contrato, multa compensatória 

correspondente a até 20% do valor global deste Contrato, fixada, a critério do 

CIPS, em função da gravidade apurada.  

 

17.6 - Pela rescisão do Contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa 

causa, será aplicada, ainda, cláusula penal de 20% (vinte por cento) do valor 

total do Contrato. 

 

17.7 - O valor das multas previstas nos itens 17.4 a 17.6 poderá ser 

descontado do valor das prestações mensais vincendas. 

 

17.8 - As multas e sanções, exceto a de mora, serão aplicadas após regular 

processo administrativo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

sendo que as multas serão descontadas da(s) fatura(s) emitida(s) pela 
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CONTRATADA ou, se insuficientes, mediante execução direta, caso seja 

impossível a compensação com faturas vincendas.  

 

17.9 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser 

recolhido à conta do CIPS. 

 

17.10 - A contratada se obriga, com fulcro no art. 416, parágrafo único, do 

Código Civil, a indenizar integralmente o CIPS, caso a multa compensatória e a 

cláusula penal previstas nos itens precedentes (itens 17.5 e 17.6 retro) sejam 

insuficientes à recomposição integral do prejuízo. 

 

18 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA  

 

18.1 - A empresa vencedora deverá enviar ao CIPS, no prazo previsto no item 

12.13 do Edital, a proposta de preços escrita, com os valores oferecidos após a 

etapa de lances, em 01 via, rubricada em todas as folhas e a última assinada 

pelo Representante Legal da Empresa, citado nos documentos de habilitação. 

Na proposta deverá constar Razão Social, CNPJ e endereço completo. 

 

18.2 - A proposta deverá conter o valor mensal e o total para o período 12 

meses para o item arrematado, em moeda corrente, já incluídas quaisquer 

outras despesas como: impostos, fretes, seguros, taxas de serviço, montagem, 

manutenção, etc. 

 

18.3 - Para composição do preço mensal e total do lote, os participantes 

deverão considerar até 02 (Dois) dígitos após a vírgula. 

 

19. LOCAL DE FORNECIMENTOS DOS SERVICOS 

 

19.1 - A empresa vencedora deverá fornecer o serviço nas dependências do 

CIPS, sito a Rua Voluntários da Pátria Nº 400, 17º andar conjunto 1702, CEP 

80.020-000, Curitiba/PR. 
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20.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

20.1 - O pagamento será efetuado pelo CIPS, em parcelas mensais, por meio 

de ordem bancária no banco a ser indicado pela licitante vencedora contratada, 

no prazo de dez dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura. 

 

20.1.1 - A licitante vencedora contratada deverá encaminhar a Nota 

Fiscal/Fatura ao CIPS até o quinto dia útil do mês subsequente àquele 

referente à prestação dos serviços. 

 

20.1.2 - O CIPS disporá do prazo de cinco dias úteis para proceder ao atesto 

da nota fiscal/fatura apresentada, contados da data da realização dos serviços. 

 

20.2 - No caso de incorreção nos documentos apresentados, serão restituídos 

à contratada para as correções necessárias, não respondendo o CIPS por 

quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

 

20.3 - Encontrando-se a contratada inadimplente na data da consulta, poderá 

ser concedido, a critério do CIPS, prazo de trinta dias para que regularize a sua 

situação, sob pena de, não o fazendo, ter rescindida a contratação com 

aplicação das sanções cabíveis. 

 

20.4 - A contratada deverá apresentar, em sua Nota Fiscal/Fatura, 

exclusivamente, o faturamento correspondente ao objeto desta licitação. 

Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, aquela será devolvida à contratada, e o pagamento ficará 

pendente até que seja sanado o problema ocorrido. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento se iniciará após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o 

CIPS. 
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20.5 - Caso a licitante vencedora contratada seja optante pelo Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a 

Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos 

tributos e contribuições, de acordo com a Lei  nº 9.317, de 5 de dezembro de 

1996, e Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

20.6 - O CIPS, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito 

de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo fornecedor, 

independentemente de qualquer notificação Judicial ou Extrajudicial. 

 

20.7 - A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de 

cada parcela, os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade: 

 

20.7.1 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União. 

 

20.7.2 - Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, conforme 

Decreto-Lei nº 2.291 de 21 de novembro de 1996. 

 

20.8 - No caso de atraso do pagamento da Nota Fiscal/Fatura pela 

CONTRATANTE, ao valor deverá ser acrescida a correção monetária apurada 

pelos índices oficiais. 

 

21.  ADITIVO CONTRATUAL- ACRESCIMO DE SERVICOS 

 

21.1 - Por meio da presente licitação e nos limites permitidos pelas leis de 

licitações (Lei n 8.666/93 e Lei Estadual 15.608/2007), poderá o presente 

contrato ser aditado em ate 25% (vinte e cinco por cento), acrescendo a 

contratação outros serviços que venha necessitar. 
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22. DO CONTRATO  

 

22.1 - Após a adjudicação deste certame, o licitante vencedor terá o prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de sua convocação, por escrito, 

para assinatura do Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo IV.  

 

22.2 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

da sua assinatura, podendo, a exclusivo critério do CIPS, ser renovado por 

períodos consecutivos de 12 (doze) meses ou fração, até o limite máximo de 

60 (sessenta) meses. 

 

23. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

 

23.1- O preço inicialmente contratado poderá ser reajustado, mediante índice 

divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, em atenção 

ao disposto no art. 40, XI, da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

23.2- Caberá à licitante vencedora a iniciativa, o encargo dos cálculos e a 

apresentação do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS aprovado pela ANATEL. 

 

23.3- Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da 

data da proposta ou do orçamento a que esta proposta se referir. 

 

24. DO PRAZO PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO SERVIÇO 

 

24.1 - O prazo será de 10 (dez) dias corridos, contados da assinatura do 

contrato, para a conclusão e ajustes técnicos necessários a instalação e 

fornecimento do objeto deste certame. 

 

25.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

25.1 - O preço máximo estimado para o presente processo licitatório é de R$ 

12.974,76. 
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25.2 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, 

podendo o CIPS revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 

público, derivadas de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulá-

la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes 

da licitação. O CIPS poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos 

para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

 

25.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da 

licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente 

que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do 

contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

25.4 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer 

fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, para verificação do atendimento à 

especificação do Edital. 

 

25.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação, via postal, no endereço do contratante, com aviso 

de recebimento, fax ou correio eletrônico (e-mail). 

 

25.6 - O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará 

no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 

25.7 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não 
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comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

 

25.8 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser 

comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que 

comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do 

Estado. 

 

25.9 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 

 

25.10 - A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos 

os termos deste Edital. 

 

25.11 - Maiores esclarecimentos a respeito do presente edital poderão ser 

obtidos junto a Comissão de Licitação ou da Diretoria Executiva do Consórcio, 

sito a Rua Voluntários da Pátria, 400 – 17º andar – conj. 1702 – Centro – 

Curitiba, fone 41 - 3323-7829 ou 41 - 3324-8944, no horário das 9:00 às 12:00h 

e das 13:30 às 17:00h. 

 

25.12 - Compõem o presente Edital, dele fazendo parte integrante, os 

Anexos I, II, III, IV. 

 

 

 

 

Curitiba,14 de Novembro de 2017. 

 
 
 
Julio Cezar Woehl 

Pregoeiro 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2017 
 

ANEXO I  
 

 
1 - OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

Fornecimento de link dedicado para prover acesso à internet de alta velocidade 

na sede do Consórcio Intergestores Paraná Saúde. 

 

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E VELOCIDADE DO LINK 

 

2.1 - LOTE 01: 

 

ITEM ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO VELOCIDADE 

Link de internet 

dedicado 

Rua Voluntários da Pátria, 400 – 

17º andar – conj. 1702 – Centro –

Curitiba 

8 Mbps* (mínimo) 

 

* Megabit por segundo 

 

2.2 - Características do Serviço Contratado: 

 

2.2.1- Acesso dedicado – Conectado à Internet 24 horas por dia; 

 

2.2.2 - Velocidade de Upload (envio) e Downloads (recebimento) iguais à 

velocidade contratada, isto é, sincronismo de banda; 

 

2.2.3 - A infra-estrutura deverá ser de cabo metálico ou fibra óptica; 

 

2.2.4 - Garantia que a banda mínima disponibilizada não será menor do que a 

velocidade contratada. 

 

2.2.5 - Fornecer roteador tipo profissional, para a Sede deste Consórcio, 

durante todo período do contrato, com capacidade de executar os serviços 
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SNMP (que deverá estar configurado e habilitado para utilização deste 

Consórcio); 

 

2.2.6 - Garantia de Disponibilidade do Serviço de no mínimo 99,7% e de Perda 

de Pacotes não superior a 1.0%; 

 

2.2.7 - Fornecer no mínimo 1 (um) endereço de IP fixo, válido para 

Internet; 

 

2.2.8 - Reparo do Circuito deverá ser de no máximo 6 horas, com ativação 

através de número 0800, 24 horas por dia 7 dias por semana. 

 

3 - Da verificação das condições de disponibilização dos serviços 

 

 

3.1 - É de reponsabilidade da empresa licitante a verificação prévia dos 

percalços a serem vencidos para disponibilização do link dedicado na sede do 

CIPS, não podendo alegar posteriormente o desconhecimento das condições 

de instalação como forma de justificar a impossibilidade/recusa na prestação 

dos serviços. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 

(PAPEL TIMBRADO) 
 
Pregão Eletrônico: 23/2017 
 
Nome da Empresa: CNPJ: 
Nome do Responsável Legal: 
Dados bancários: 
Porte da Empresa: 
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias 
 

LOTE I: 

ITEM ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO VELOCIDADE 

Link de internet 

dedicado 

Rua Voluntários da Pátria, 400 – 

17º andar – conj. 1702 – Centro –

Curitiba 

8 Mbps(mínimo) 

 

* Com o fornecimento de roteador tipo profissional, para a localidade acima descrita, durante 
todo período do contrato, com capacidade de executar os serviços SNMP (configurado e 
habilitado para utilização do CIPS); 

 
 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:                                                                  R$............. 
VALOR MENSAL REFERENTE O PERÍODO DE 12 MESES:                     R$............. 
 
 
 
 
Declaro que li e concordo com os termos do Edital do Pregão Eletrônico 
nº23/2017. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Nome do Representante Legal 

Nome da empresa 
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ANEXO III 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 23/2017 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

  

A empresa ..................................................................., inscrita no CNPJ nº. 

...................................., por intermédio de seu representante legal, DECLARA, 

sob as penas da lei, que se constitui em microempresa (ou empresa de 

pequeno porte) para os fins desta licitação, nos termos da Lei Complementar n. 

123/06. 

DECLARA, ainda, que não apresenta nenhuma das restrições do regime 

diferenciado e favorecido, dispostas no art. 3º., § 4º da referida Lei, 

comprometendo-se a informar ao CIPS caso perca essa qualificação.  

 

 

______________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(anexar procuração do mesmo) 

 

 

______________________________ 

Assinatura do contador da empresa 
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ANEXO IV 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2017 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA 
PROVER ACESSO À INTERNET DE ALTA 
VELOCIDADE QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 
E ................................. 

 
 

Pelo presente instrumento, o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, 
Consórcio Público de Direito Privado, estabelecido na Rua Voluntários da 
Pátria, nº 400 – 17º andar, conjunto nº1702, Centro, Curitiba - PR, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. 03.273.207/0001-28, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, ........................, 
e, de outro lado, a empresa ................................................, com sede na 
...................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
......................................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por ................................., carteira de identidade nº ..................... e 
CPF nº ............................, com sujeição a Lei nº 10.520, de 17.07.2002, 
regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, alterado pelo Decreto nº 
3.784, de 06.04.2001, Lei nº 8.078, de 11.09.1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), Decreto nº 2.534, de 02.04.1998 (Plano Geral de Outorgas), 
Decreto nº 5.450, de 31.05,2005, Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e 
demais normas regulamentares expedidas pela ANATEL, Lei nº 8.666/93, de 
21.06.1993, com suas alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08.06.1994 
e demais normas legais que regem a espécie, tem entre si, ajustadas a 
celebração do presente Contrato, para a prestação de serviços de fornecimento 
de link dedicado para prover acesso à internet de alta velocidade na sede da 
contratante,  nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2017, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de 
fornecimento de link dedicado para prover acesso à internet de alta velocidade 
na sede da CONTRATANTE, conforme o (Anexo I) do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 23/2017 e demais anexos, bem como da proposta da 
CONTRATADA de ../../...., que fazem parte integrante deste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO 
 
2.1 - Acesso dedicado – Conectado à Internet 24 horas por dia, com velocidade 
estável de 8 Mbps, no mínimo. 
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2.2 - Velocidade de Upload (envio) e Downloads (recebimento) iguais à 
velocidade contratada, isto é, sincronismo de banda; 
 
2.3 - A infra-estrutura deverá ser de cabo metálico ou fibra óptica; 
 
2.4 - Garantia que a banda mínima disponibilizada não será menor do que a 
velocidade contratada. 
 
2.5 - Fornecer roteador tipo profissional, para a Sede deste Consórcio, durante 
todo período do contrato, com capacidade de executar os serviços SNMP (que 
deverá estar configurado e habilitado para utilização deste Consórcio); 
 
2.6 - Garantia de Disponibilidade do Serviço de no mínimo 99,7% e de Perda 
de Pacotes não superior a 1.0%; 
 
2.7 - Fornecer no mínimo 1 (um) endereço de IP fixo, válido para Internet; 
 
2.8 - Reparo do Circuito deverá ser de no máximo 6 horas, com ativação 
através de número 0800, 24 horas por dia 7 dias por semana. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DO FORNECIMENTO/ PRESTAÇÃO 
 
3.1 - CONTRATADA deverá fornecer o serviço nas dependências da 
CONTRATANTE, sito a Rua Voluntários da Pátria N 400, 17º andar conjunto 
1702, CEP 80.020-000, Curitiba/PR. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO INICIO DO FORNECIMENTO/ PRESTAÇÃO 
 
4.1 – Os serviços objeto deste contrato deverão ser disponibilizados no prazo 
de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO 
 
5.1. O valor total estimado deste contrato para o período de 12 (doze) meses, é 
de R$ <..........>. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
6.1- Caberá à CONTRATANTE: 
 
6.1.1- Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
dependências para execução de serviços referentes ao objeto, quando 
necessário; 
 
6.1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 
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6.1.3 - Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu 
bom desempenho; 
 
6.1.4 - Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com 
aqueles praticados no mercado pelas demais operadoras, de forma a garantir 
que continuem a ser os mais vantajosos para a CONTRATANTE; 
 
6.1.5 - Documentar as ocorrências havidas; 
 
6.1.6 - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, inclusive, quanto à continuidade da prestação dos serviços 
que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela 
CONTRATANTE, não deve ser interrompida; 
 
6.1.7 - Emitir pareceres sobre os atos relativos à execução do contrato, em 
especial, quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações do 
Contrato; 
 
6.1.8 - Disponibilizar instalações necessárias à prestação dos serviços; 
 
6.1.9 - Indicar as áreas nas quais os serviços serão executados; 
 
6.1.10 - Prestar as informações e os esclarecimentos referentes ao objeto do 
Contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 - Caberá à CONTRATADA, além das responsabilidades resultantes deste 
Contrato, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei nº 9.472/97, do contrato 
de concessão/autorização assinado com a ANATEL, e demais disposições 
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados: 
 
7.1.1 - Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela CONTRATANTE; 
 
7.1.2 - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, 
desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda 
que no recinto da CONTRATANTE; 
 
7.1.3 - Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito 
federal, estadual ou municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e 
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da 
ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados neste contrato; 
 
7.1.4 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às 
recomendações aceitas pela boa técnica; 
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7.1.5 - Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, 
de modo a obter uma operação correta e eficaz; 
 
7.1.6 - Atender prontamente quaisquer exigências do representante da 
CONTRATANTE, de que trata o item 10.1 da Cláusula Décima, inerentes ao 
objeto; 
 
7.1.7 - Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados e atender de 
imediato as solicitações da CONTRATANTE, corrigindo no prazo máximo de 6 
(seis) horas, após notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação 
dos serviços contratados; 
 
7.1.8 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2017; 
 
7.1.9 - Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da 
CONTRATANTE, por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus 
empregados ou prepostos; 
 
7.1.10 - Fica vedado, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar o 
presente Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia anuência da 
CONTRATANTE; 
 
7.1.11 - Informar à CONTRATANTE a necessidade de eventuais interrupções 
programadas dos serviços, com antecedência mínima de 05(cinco) dias úteis; 
 
7.1.12 - Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente 
contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E 
FISCAIS 
 
8.1 - À CONTRATADA caberá, ainda: 
 
8.1.1 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos 
serviços ou em conexão com eles, ainda que em dependência da 
CONTRATANTE; 

 
8.1.2 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação deste contrato. 
 
8.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu 
pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, 
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razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
9.1- Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
 
9.1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a execução dos serviços 
mencionados; 
 
9.1.2 - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca 
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da 
CONTRATANTE; 
 
9.1.3 - É vedada a subcontratação total dos serviços, objeto deste Contrato. 
 
9.1.3.1 - A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se 
previamente autorizada pela Administração da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. A CONTRATANTE designará um representante para o acompanhamento 
da execução do presente Contrato, o qual tomará todas as medidas 
necessárias ao fiel cumprimento do presente ajuste, conforme norma 
disciplinada no artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 
11.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Contrato, correrão 
à conta dos recursos consignados no Orçamento deste Consórcio, para o 
exercício de 2017 a cargo da CONTRATANTE, cujos Programas de Trabalho e 
elemento de Despesa específicos constarão da respectiva Nota de Empenho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta nº 
01.01.01.2.001– Elemento de Despesa 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E ATESTO 
 
13.1 - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, em parcelas 
mensais, por meio de ordem bancária no banco a ser indicado CONTRATADA, 
no prazo de dez dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura. 
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13.1.1 - A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal/Fatura a 
CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês subsequente àquele referente à 
prestação dos serviços. 
 
13.1.2 - A CONTRATANTE disporá do prazo de cinco dias úteis para proceder 
ao atesto da nota fiscal/fatura apresentada, contados da data da realização dos 
serviços. 
 
13.2 - No caso de incorreção nos documentos apresentados, serão restituídos 
à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a 
CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liqüidação 
dos pagamentos correspondentes. 
 
13.3 - Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data do pagamento, 
poderá ser concedido, a critério da CONTRATANTE, prazo de trinta dias para 
que regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, ter rescindida a 
contratação com aplicação das sanções cabíveis. 
 
13.4 - A CONTRATADA deverá apresentar, em sua Nota Fiscal/Fatura, 
exclusivamente, o faturamento correspondente ao objeto desta licitação. 
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará 
pendente até que seja sanado o problema ocorrido. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento se iniciará após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 
 
13.5 - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, 
a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições, de acordo com a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 
 
 
13.6 - A CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-
se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, 
independentemente de qualquer notificação Judicial ou Extrajudicial. 
 
13.7 - A CONTRATADA deverá apresentar como condição para o recebimento 
de cada parcela, os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de 
validade: 
 
13.7.1 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União. 
 
13.7.2 - Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, conforme 
Decreto-Lei nº 2.291 de 21 de novembro de 1996. 
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13.8 - No caso de atraso do pagamento da Nota Fiscal/Fatura pela 
CONTRATANTE, ao valor deverá ser acrescida a correção monetária apurada 
pelos índices oficiais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 
14.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses contados da 
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 
57, inciso lI, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
15.1. O presente contrato poderá ser alterado, unilateralmente, com as devidas 
justificativas, na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 65, I, a e b, da Lei  
nº 8.666/93; 
 
15.2. O valor deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido, até o 
percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o disposto no art. 65, 
parágrafo 1° e 2°, da Lei  n° 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE 
 
16.1 - O preço inicialmente contratado poderá ser reajustado, mediante índice 
divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, em atenção 
ao disposto no art. 40, XI, da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
16.2 - Caberá à CONTRATADA, o encargo dos cálculos e a apresentação do 
PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS aprovado pela ANATEL. 
 
16.3 - Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da 
data da proposta ou do orçamento a que esta proposta se referir. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 
17.1. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades prevista no art. 86 e nos 
incisos I, II, e III, do art. 87, da Lei n° 8.666/93. 
 
17.2. Decorrido o período de 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das 
obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para assinatura do 
Contrato, será aplicada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total da proposta apresentada, sem prejuízo das demais cominações legais; 
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17.3. Além das penalidades acima descritas, a CONTRATADA estará sujeita às 
sanções administrativas previstas no EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 
23/2017. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 
 
18.1 - Constituem motivos para rescisão do contrato: 
 
18.1.1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos; 
 
18.1.2 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos; 
 
18.1.3 - A lentidão no cumprimento do contrato; 
 
18.1.4 - O atraso injustificado no fornecimento ou prestação do serviço; 
 
18.1.5 - A paralisação no fornecimento ou prestação do serviço, sem justa 
causa ou prévia comunicação à CONTRATANTE; 
 
18.1.6 - A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da 
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das 
obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação da 
CONTRATADA que afetem a boa execução do contrato, sem prévio 
conhecimento e autorização da CONTRATANTE; 
 
18.1.7 - O desatendimento das determinações regulares do Representante da 
CONTRATANTE, designado na forma da cláusula décima deste Contrato, 
assim como a de seus superiores; 
 
18.1.8 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em 
registro próprio, pelo Gestor do Contrato; 
 
18.1.9 - A decretação de falência; 
 
18.1.10 - A dissolução da CONTRATADA; 
 
18.1.11 - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que prejudique a execução deste contrato; 
 
18.1.12 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa da CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a 
que se refere este contrato. 
 
18.2 - A rescisão deste contrato poderá ser: 
 



 

 

34 

18.2.1 - Determinada por ato unilateral pela CONTRATANTE, de pleno direito, 
nos casos especificados na Lei nº 8666/93, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, cabendo, ainda, à CONTRATADA, indenizar a 
CONTRATANTE, na hipótese de eventual dano ou prejuízo a que tenha dado 
causa; 
 
18.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência 
para a CONTRATANTE; 
 
18.2.3 - Judicial, nos termos da legislação processual. 
 
18.3 - A rescisão do contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80 
da Lei nº 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
 
19.1 - O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado 
do Paraná, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
 
20.1  As partes contratantes elegem o foro central da comarca de Curitiba, 
para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste Contrato. 
 
 

E, por estarem justas e contratadas, prepararam este instrumento, em 02 (duas) vias 
de igual teor, para um só efeito que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas 
partes contratantes e duas testemunhas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 
comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas 
cláusulas e condições. 
 

Curitiba,            de                    de   20.. 
 
 

Presidente da CONTRATANTE 
 

 
Representante da CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Nome:      Nome: 
CPF:    CPF: 


