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EDITAL Nº 01/2022 - CISAMARP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022- CISAMARP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe – CISAMARP, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.023.771/0001-10, com sede na Rua
Manoel Roque nº 99 Térreo, Bairro Alvorada, Videira/SC, representado neste ato por seu
Presidente, Sr. WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR, no uso de suas atribuições, torna
público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, com a finalidade de selecionar proposta mais vantajosa, observando as
condições estabelecidas no presente Edital e Anexos que o integram e em obediência ao
disposto na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente no que couberem as
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis
à espécie, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, objetivando a
escolha da proposta mais vantajosa para contratação prestação de serviços técnicos e
operacionais especializados de assessoria para consórcio público no que tange a
contabilidade aplicada à Consórcios Públicos, e à Recursos Humanos e Saúde Pública, para
atender ao CISAMARP, de acordo com as descrições abaixo e especificações constantes no
Termo de Referência, parte integrante deste Edital e que se constitui no Anexo I.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 9h00m do dia 12/07/2022 ate às 09h30m do dia
25/07/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00m do dia 25/07/2022.
LOCAL DA SESSÃO: Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, Videira/SC.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF)
OBTENÇÃO DO EDITAL: No site http://www.cisamarp.sc.gov.br ou no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/ ) ou na sede do
CISAMARP.
Endereço: Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
E-mail: cisamarp@cisamarp.sc.gov.br Telefone/Fax: (49) 3531-1653
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 02F9F09806486BFA620569F9CCCD9BBAE5BD9B34

1. OBJETO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
1.1. O objeto desta licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a prestação de
serviços técnicos e operacionais especializados de assessoria e execução dos serviços para
consórcio público no que tange a contabilidade aplicada ao setor público, acompanhamento
e orientação nas áreas financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e administrativa aos
servidores e responsáveis pela administração pública da entidade, de forma a atender as
Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
Fone: (49) 3531-1653
Página 1 de 29

CISAMARP
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe
http://www.cisamarp.sc.gov.br

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br

normas legais que regem a matéria, incluindo a Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64,
Normas do Conselho Federal de Contabilidade, Portarias Interministeriais e Portarias
complementares que dispõem sobre Finanças Públicas e normas gerais de consolidação das
Contas Públicas no âmbito da União, Estados e Municípios, indispensáveis ao bom
desempenho das atividades de execução e de gestão de recursos públicos, bem como de
serviços técnicos especializados área recursos humanos, administrativa e área técnica da
saúde sendo a execução dos serviços em regime de Execução Direta, Tipo Menor Preço
Global, caracterizando-se em necessidade continuada, podendo tal contratação ser
prorrogada até o limite estabelecido no art. 57, incido II da Lei Federal 8666/93, conforme
ANEXO I – TERMO REFERÊNCIA, deste instrumento convocatório, contrato administrativo e
especificações constantes no Anexo I, que integra o presente Edital, independentemente de
transcrição.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderá participar desta licitação qualquer empresa interessada, legalmente
estabelecida no ramo pertinente ao seu objeto, de consultoria contábil especializada em
contabilidade pública, estando em conformidade com as exigências deste Edital.
2.2. Para a empresa participar do certame é necessária a apresentação, juntamente com o
credenciamento, de declaração cientificando o Pregoeiro de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002 (Anexo
IV).
2.3. Para participar da etapa de lances, o representante da empresa licitante deverá, antes
do início da sessão de abertura dos envelopes, identificar-se junto ao Pregoeiro, munido de
ato constitutivo, estatuto ou contrato social da pessoa jurídica ou registro de empresário
individual; se preposto, apresentará ainda instrumento de mandato público ou particular
com firma reconhecida em Cartório, comprovando a existência dos necessários poderes para
participar do certame.
2.3.1. O representante legal ou procurador da licitante poderá, a qualquer tempo, ser
substituído por outro, desde que devidamente credenciado, nos termos previstos neste
Edital.
2.3.2. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou
procurador para mais de uma licitante.
2.4. Caso a licitante seja microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), nos
termos da Lei Complementar nº 123/2006, deverá, juntamente com o credenciamento,
apresentar certidão expedida pela Junta Comercial comprovando tal situação, sob pena de
não receber o tratamento diferenciado previsto na referida lei.
2.4.1. Somente será aceita certidão expedida pela Junta Comercial emitida dentro do
prazo de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da sessão de abertura dos envelopes.
2.5. Os documentos referidos no item 2.2 a 2.4 devem ser apresentados fora dos
envelopes de Proposta e de Documentação, no início da sessão de pregão e antes da etapa
de lances.
2.6. Não se admitirá na licitação a participação, direta ou indireta, de servidor, dirigente
do órgão, ou responsável pela licitação;
Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
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2.7. Não poderão participar deste certame:
2.7.1. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 2.7.2.
A empresa que, por qualquer motivo, esteja declarada inidônea perante a Administração
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenha sido punida com
suspensão do direito de licitar ou contratar com qualquer um dos municípios constituintes
do CISAMARP, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou
do Município, pelo Órgão que aplicou a sanção;
2.7.3. A empresa que esteja sob falência, recuperação judicial, concurso de credores,
dissolução e liquidação;
2.7.4. A empresa da qual sejam sócios, gerentes ou diretores, cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de
servidor investido em cargo em comissão ou função de confiança no CISAMARP ou de
qualquer um dos seus municípios constituintes;
2.8. A omissão da empresa quanto às informações especificadas nos itens anteriores,
poderá ensejar as sanções e penalidades legais aplicáveis, bem como, na desclassificação da
licitante.
2.9. Não será permitido o uso do telefone celular, notebook, ou qualquer outro meio de
comunicação no momento da sessão, haja vista que se exige do representante da empresa
poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os atos relativos ao
certame; desta forma deverão vir os representantes munidos com seus Lances Mínimos.

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
3.1. A licitante deverá apresentar e protocolizar, na sede do CISAMARP, até as 09:00 horas
do dia 25/07/2022, 2 (dois) envelopes não transparentes, lacrados e distintos, identificados
como Envelope nº 1 – PROPOSTA, e Envelope nº 2 – DOCUMENTAÇÃO, contendo
externamente, além da Razão Social, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
CISAMARP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022
Sessão de Abertura em 25/07/2022, às 10:00 horas
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA (Caso o envelope não seja identificado)
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO
CISAMARP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022
Sessão de Abertura em 25/07/2022, às 10:00 horas
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA (Caso o envelope não seja identificado)
3.2. Qualquer envelope que seja apresentado fora do prazo estipulado não será aceito,
nem apreciado, sendo que recusado um dos envelopes (de proposta ou de habilitação), a
empresa estará automaticamente excluída do procedimento licitatório.
Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
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3.2.1. Os envelopes contendo os documentos das empresas desclassificadas ficarão à
disposição das mesmas, lacradas, pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura
da contrato administrativo com a licitante vencedora homologada.
3.3. Não será motivo para exclusão do procedimento licitatório, envelopes que
externamente apresentarem identificação incompleta ou com algum erro de transcrição,
desde que não cause dúvida ou não atrapalhe o andamento do processo.
3.4. O Pregoeiro procederá à identificação de cada preposto no início dos trabalhos,
3.5. É vedado a qualquer participante representar mais de uma licitante.
3.6. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de empresa que tenha seu(s)
envelope(s) recusado(s) na forma do subitem 3.2, salvo como ouvinte.

4. PROPOSTA
4.1. A proposta deverá ser apresentada nos moldes da Proposta Detalhe (Anexo II), em 1
(uma) via original, em papel identificado, com Razão Social, CNPJ, endereço completo e
telefone/fax para contato (por via expressa ou carimbo padronizado), bem como dados
bancários (banco, agência e conta corrente), isenta de emendas, rasuras, entrelinhas e/ou
ressalvas.
4.2. Os valores propostos serão apresentados em Reais (R$) e escritos sob a forma decimal
(casas após a vírgula – centavos).
4.3. O valor do preço deverá estar conforme o indicado na Proposta (Anexo II).
4.4. Havendo divergência entre os valores unitários (mensais) e totais (global) constantes
da proposta, prevalecerão os unitários (mensais).
4.5. Os preços cotados serão fixos, irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,
devendo estar computados e inclusos todos os tributos incidentes sobre o objeto.
4.6. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
da sessão de abertura dos envelopes.
4.7. A proposta deverá conter rubrica em todas as folhas e assinatura do representante
legal da empresa na última.
4.8. A simples apresentação de proposta implica total concordância com as condições
estabelecidas neste ato convocatório e anexos.
4.9. Uma vez aberto o envelope de proposta, não caberá a sua desistência, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e aceito pelo
Pregoeiro.

5. DOCUMENTAÇÃO
5.1. As licitantes deverão apresentar todos os documentos a seguir especificados sob pena
de inabilitação. Preferencialmente, que sejam apresentados na ordem sequencial aqui
prevista, não sendo admitidas rasuras, entrelinhas ou corretivos.
5.2. Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes
documentos:
Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
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5.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (de acordo com as exigências
do Código Civil), a alteração contratual referente à mudança de razão social, na
hipótese de haver a referida mudança, bem como a última alteração, devidamente
registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
5.2.2 Caso seja representada por procurador, este deverá apresentar procuração ou
documento equivalente, com firma reconhecida do Outorgante, cópia do respectivo
RG e CPF a fim de comprovar os poderes do outorgado.
5.2.3 Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo
(Anexo IV).
5.2.3.1. Sendo a licitante a ser habilitada Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal
ressalva, comprovando a regularização da restrição, nos termos do art.
43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.
5.2.4 A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito de comprovação da
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar a
seguinte documentação:
5.2.4.1 Comprovante de opção pelo Simples Nacional, obtido através do
site
da
Secretaria
da
Receita
Federal
http:www.receita.fazenda.gov.br/;
5.2.4.2 Declaração firmada pelo representante legal da empresa ou seu
procurador, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4°
do artigo 3° da Lei Complementar 123/06, conforme modelo (Anexo V).
5.2.5 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
5.2.6 Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa
da União
5.2.7 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
5.2.8 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;
5.2.9 Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
(Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);
5.2.10 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT),
nos termos da Lei Federal nº 12.440/2011.
5.2.11 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar os
documentos referentes à regularidade fiscal. Todavia, apresentada eventual
restrição, esta poderá ser sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, na forma do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06.
5.2.12 A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, facultando ao CISAMARP convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para seguir à fase de diligência e posterior assinatura do contrato
administrativo, ou revogar a licitação.
5.2.13 Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues em
original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada,
Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
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desde que sejam exibidos os originais na sede do CISAMARP para autenticação pelo
Pregoeiro/Equipe de Apoio. Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis.
5.2.14 Os documentos cuja autenticidade possa ser atestada através da internet, mediante
livre e gratuito acesso, não precisarão ser autenticados.
5.2.15 Em hipótese alguma serão aceitos documentos com prazo de validade vencido.
5.2.16 Os documentos apresentados sem prazo de validade serão considerados válidos por
2 (dois) meses após a sua expedição.
5.3. A qualificação técnica consistirá na apresentação dos seguintes documentos:
5.3.1 Atestado(s) ou de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido(s) por ente
público municipal do Estado de Santa Catarina, que comprove(m) o fornecimento
de serviços de contabilidade pública, de escopo similar ao estabelecido no
presente edital. Tais atestados e declarações deverão:
5.3.1.1 Atestar sua capacidade e experiência na prestação dos serviços técnicos e
operacionais especializados de assessoria para ente público no que tange a
contabilidade aplicada ao setor público.
5.3.2 O atestado de Capacidade Técnica deve conter as seguintes informações, de
forma clara:
5.3.2.1 Identificação completa da pessoa jurídica de direito público emitente do
atestado.
5.3.2.2 Identificação do respectivo signatário, com indicação de seu nome, cargo e
telefone de contato.
5.3.2.3 Período em que a licitante executou os serviços.
5.3.2.4 Descrição dos serviços executados.
5.3.3 Comprovação do Licitante de possuir entre seus responsáveis técnicos, na data
prevista para entrega da proposta, no mínimo um Contador com a devida comprovação
de formação em nível de especialização em Contabilidade Pública ou Gestão Pública
(Certificado reconhecido pelo MEC).
5.3.4 Comprovação do Licitante de possuir entre seus responsáveis técnicos, na data
prevista para entrega da proposta no mínimo de um profissional com nível superior em
Recursos Humanos, ou com especialização em recursos humanos, controle público e
gestão em saúde (Certificado reconhecido pelo MEC).
5.3.4 A comprovação do vínculo do profissional com a Licitante deverá ser efetuada por
intermédio do Contrato Social ou Ata de Eleição, se Sócio, ou, se empregado, da
Carteira de Trabalho com fotocópia autenticada ou Contrato de Prestação de
Serviços firmado entre o Profissional e a Empresa Contratante;
5.3.5 Certidão do CRC da Licitante;
5.3.6 Certidão Atualizada do CRC do(s) profissionais que prestarão os serviços junto ao
CISAMARP, comprovando que estes serão os executores dos serviços do início ao
fim da vigência contratual, caso haja mudança do profissional, a mesma deve ser
fundamentada e ainda devidamente autorizada pelo CISAMARP.
5.4. A qualificação econômico-financeira consistirá em:
a) Balanço patrimonial do último exercício social (ou balanço de abertura para as
licitantes que iniciaram suas atividades neste ano), já exigível e apresentado na forma da lei,
Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
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devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do domicílio da empresa (ou nos
Cartórios competentes, quando for o caso), que comprove a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
a.1) Serão considerados aceitos como “na forma da lei” o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a.1.1) Publicados em Diário Oficial; ou
a.1.2) Publicados em Jornal; ou
a.1.3) Por registro ou autenticação na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante (ou nos Cartórios competentes, quando for o caso), incluindo a hipótese de balanço
patrimonial digital (transmissão eletrônica); ou
a.1.4) Por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial (ou Cartórios competentes) da sede ou domicílio da licitante
ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.
a.2) A situação financeira da licitante será analisada e avaliada tendo por base os
seguintes índices contábeis:
a.2.1) Liquidez Geral: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
a.2.2) Liquidez Corrente: Ativo Circulante
Passivo Circulante
a.2.3) Solvência Geral:

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

a.3) Será considerada habilitada, com relação à análise do Balanço Patrimonial, a
licitante que obtiver resultado igual ou superior a 1 (um) na avaliação de todos os índices
contábeis previstos nos subitens anteriores (a.2.1, a.2.2 e a.2.3);
a.4) A licitante que apresentar resultado inferior a 1 (um) na avaliação de
quaisquer dos índices contábeis previstos nos subitens “a.2.1”, “a.2.2” e “a.2.3”, mas que
demonstre possuir patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação, será considerada habilitada para este requisito, devendo a comprovação ser
feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a
atualização para esta data através de índices oficiais;
b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Cartório
Distribuidor da comarca sede da pessoa jurídica.
5.5. Deverá ser apresentada declaração da licitante de que não tem em seus quadros
menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da
Constituição Federal, conforme modelo Anexo VIII;
5.5.1. A declaração deverá ser elaborada em papel identificado e assinada pelo
representante legal da licitante.
Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
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5.6. OBSERVAÇÕES:
a) A licitante que apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social da pessoa
jurídica ou registro comercial de empresário individual no credenciamento estará
dispensada de fazê-lo na habilitação jurídica;
b) As certidões apresentadas pelas licitantes, que não tragam expressa sua validade,
serão consideradas pelo Pregoeiro válidas por 60 (sessenta) dias da data de sua expedição;
c) Os documentos cuja autenticidade não possa ser verificada online deverão ser
apresentados em originais ou cópias autênticas. Em caso de apresentação de documentos
em fotocópias, estas deverão ser autenticadas por cartório competente ou pelo Pregoeiro
ou Equipe de Apoio, ou vir acompanhadas dos originais, para autenticação pelo Pregoeiro ou
Equipe de Apoio;
d) Os documentos que estiverem fora do envelope não serão conhecidos, salvo para
efeito de autenticação de cópia que esteja contida no aludido envelope. Neste caso, a
autenticação será realizada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio apenas após a abertura do
envelope.
e) Não serão aceitos protocolos referentes aos documentos exigidos neste edital;
f) Serão aceitos para a filial documentos que, pela própria natureza, forem emitidos
pelos órgãos competentes somente em nome da matriz;
g) Apurada qualquer falta quanto à veracidade das declarações ou documentos
apresentados, a licitante será automaticamente desclassificada ou inabilitada, sem prejuízo
das medidas legais cabíveis;
h) Todos os documentos necessários à habilitação deverão estar inseridos em
envelope não transparente, devidamente lacrado, denominado: ENVELOPE Nº 2, conforme
disposto no subitem 3.1;
i) As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, a qual deverá ser sanada no prazo legal.

6. ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA
6.1. Serão abertos os envelopes contendo as propostas das licitantes para verificação da
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital;
6.2. As propostas serão examinadas e rubricadas pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio,
bem como pelos representantes legais das licitantes presentes, e será procedida a leitura
dos preços e condições oferecidas;
6.3. Poderá o Pregoeiro, a seu critério, classificar propostas que contenham erros formais,
desde que tais erros sejam irrelevantes e não causem prejuízos ao certame, aos demais
licitantes e não se refiram ao mérito;
6.3.1. A desclassificação de propostas que apresentem mera omissão ou
irregularidade de ordem formal só se dará quando estes vícios comprometerem a finalidade
da licitação e importarem em prejuízo à Administração e às demais licitantes;
Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
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6.3.2. Para resguardar o interesse público, as propostas que estiverem em evidente
desconformidade com o edital poderão ser sumariamente desclassificadas;
6.4. Poderá o Pregoeiro, a seu critério, solicitar técnicos para subsidiá-lo no julgamento da
Licitação;
6.5. O Pregoeiro, se verificar a necessidade de melhores informações, poderá solicitar, a
qualquer momento, esclarecimentos visando à perfeita interpretação e averiguação dos
dados informados, tanto das licitantes quanto de qualquer órgão, setor empresa ou pessoa,
funcionários do CISAMARP e dos municípios participantes, para embasamento da decisão a
ser tomada;
6.6. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
obrigatoriamente nos envelopes de “Proposta” e de “Documentação”,
6.7. Caso o Pregoeiro reúna condições, poderá proferir o resultado na mesma reunião,
dando ciência aos participantes da decisão tomada;
6.7.1. Se necessário, a reunião poderá ser suspensa para que o Pregoeiro reúna
melhores condições para apreciar as propostas, averiguar informações, documentos e
atestados e proferir seu julgamento, hipótese em que todas as licitantes serão intimadas a
respeito de nova data e horário para a continuação da sessão, promovendo, se necessário,
ciência por meio da Imprensa Oficial;
6.8. O resultado da análise e julgamento das propostas constará de ata de julgamento.

7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. Tipo de Licitação: Menor Preço GLOBAL.
7.2. Do Julgamento.
7.2.1. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não obedecerem às condições estabelecidas neste Edital;
b) descumprirem preceitos normativos;
c) tiverem seus preços ou estipularem qualquer condição baseados nas propostas de
outras licitantes;
d) alterarem e/ou frustrarem as especificações dos itens previstos no Termo de
Referência – Anexo I;
e) apresentarem preços superiores (lance final) ao valor orçado pela Administração;
7.3. Não será motivo para desclassificação o fato da licitante não informar em sua
proposta número de telefone ou de fax, dados bancários ou dados do representante legal.
Nesses casos, o Pregoeiro poderá solicitar da licitante a complementação das informações
no prazo de 2 (dois) dias;
7.4. No curso da sessão, a licitante autora da oferta de menor preço e as licitantes que
ofertarem até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais,
sucessivos e decrescentes, até a proclamação da vencedora;
7.4.1. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas definidas no subitem acima, poderão
as autoras das melhores propostas, oferecer novos lances verbais, sucessivos e
decrescentes, quaisquer que sejam os valores oferecidos;
Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
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7.5. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá
ao Pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;
7.6. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na
ordem de classificação, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital;
7.7. Encontrando-se apta a proposta, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;
7.8. Encerrada a etapa de lances, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte cujas
propostas forem iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) da melhor oferta
apresentada, serão consideradas empatadas;
7.8.1. O disposto no subitem anterior não se aplicará caso a detentora da proposta
classificada em primeiro lugar já seja microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos da Lei Complementar n.º 123/2006;
7.9. Ocorrendo o empate na forma prevista no subitem 7.8, a Microempresa ou a Empresa
de Pequeno Porte melhor classificada poderá apresentar, no prazo de até 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusão desse direito, proposta inferior àquela considerada vencedora do
certame, caso em que lhe será adjudicado o objeto licitado;
7.9.1. Não ocorrendo a adjudicação na forma prevista no subitem anterior, serão
convocadas as Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte remanescentes que
porventura se encontrem empatadas, de acordo com o critério estabelecido no subitem 7.10
deste edital, obedecendo à ordem classificatória, para exercerem o mesmo direito;
7.9.2. Esgotada essa etapa e não havendo manifestação, o objeto será adjudicado à
licitante detentora da proposta originalmente vencedora do certame;
7.10. No caso de equivalência de valores apresentados pelas Microempresas ou a Empresa
de Pequeno Porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
7.11. Será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as
especificações e demais exigências deste Edital e ofertar o menor preço GLOBAL;
7.12. Concluído o procedimento de que trata o item anterior, a proponente classificada
em primeiro lugar será declarada vencedora, após a fase de diligência para verificação de
adequação ao Termo de Referência, sendo seu preço registrado para o item, em razão do
menor oferta, de acordo com o fixado no edital, obedecida a ordem de classificação apurada
na licitação;
7.13. Constatada a regularidade dos documentos de habilitação e a adequação ao Termo
de Referência, será assinado o contrato administrativo, com modelo apresentado no Anexo
VI, com a licitante que apresentar a proposta vencedora.

8. ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO (Habilitação)
8.1. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a
melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital;
8.2. A abertura do envelope de “Documentação” será realizada em sessão pública, da qual
se lavrará ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes
legais das licitantes presentes;
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8.3. A documentação será analisada e rubricada, pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, bem
como pelos representantes legais das licitantes presentes;
8.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documento de
habilitação exigido no Edital e não apresentado dentro do respectivo envelope lacrado,
ressalvando-se a hipótese do item 8.6;
8.5. Serão inabilitadas as empresas que deixarem de apresentar qualquer documento
exigido neste Edital ou apresentarem documento fora do prazo de validade; apresentarem
documento assinado por representante ou procurador, sem a devida comprovação da
qualidade e extensão de seus poderes de representação; ou descumprirem preceitos
normativos;
8.6. Na hipótese de licitante enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP), havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa;
8.6.1. Caso a licitante não atenda as exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará
a documentação das licitantes na ordem de classificação, sucessivamente, até a apuração de
uma que atenda ao edital, sendo o respectivo objeto adjudicado à vencedora;
8.7. Os envelopes contendo os documentos das licitantes não classificadas ficarão à
disposição das mesmas pelo período de 10 (dez) dias úteis, após a assinatura da Ata;
8.8. Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento da habilitação, o Pregoeiro
marcará nova data e horário para o prosseguimento da Licitação, promovendo, se
necessário, ciência por intermédio da imprensa oficial.

9. RECURSOS
9.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, sob pena de preclusão, quando lhe será concedido o
prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, por memoriais, ficando as
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de
dias, iniciando-se do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos;
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à vencedora;
9.3. O recurso deverá observar os seguintes requisitos:
9.3.1. Ser apresentado em 1 (uma) via original, por escrito (preferencialmente
digitado), contendo a Razão Social, CNPJ (por via expressa ou carimbo padronizado), data e
endereço, devidamente fundamentado e assinado pelo representante legal da licitante;
9.3.2. Ser endereçado ao Pregoeiro do CISAMARP (no endereço constante do subitem
1), devendo ser entregue e devidamente protocolizado, protocolo este realizado na sede da
CISAMARP.
9.4. Não será aceito recurso interposto por meio de fac-símile ou correspondência
eletrônica;
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9.5. Os recursos interpostos fora do prazo ou meramente protelatórios não serão
conhecidos;
9.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.7. Ao receber o Recurso, o Pregoeiro poderá rever a sua decisão, encaminhando-o para
apreciação do presidente do CISAMARP, acaso mantenha a decisão recorrida.

10. DILIGÊNCIA
10.1. A diligência poderá ser realizada a critério do CISAMARP, apenas com a proposta
vencedora, em até 5 (cinco) dias úteis, entre a fase de habilitação e adjudicação do objeto,
para comprovar que a solução ofertada pela licitante atende plenamente aos requisitos
exigidos pelo CISAMARP conforme estabelecido no presente edital e seus anexos, em
especial ao Termo de Referência.
10.2. A licitante detentora do melhor preço poderá ser submetida à diligência na sede do
CISAMARP ou em seu endereço, a fim de realizar a comprovação da aptidão dos requisitos
técnicos obrigatórios descritos no Anexo I – Termo de Referência
10.3. O CISAMARP poderá solicitar a participação de servidores dos municípios
constituintes e/ou de outros órgãos públicos competentes.
10.4. O objetivo da diligência é assegurar o cumprimento dos requisitos técnicos
obrigatórios descritos no Anexo I – Termo de Referência.
10.5 Caberá somente aos membros do CISAMARP participantes da diligência deliberar
sobre o atendimento ou não de um item obrigatório.
10.6. Ao final da diligência, os membros do CISAMARP participantes da diligência, lavrarão
ata contendo a relação dos itens atendidos e não atendidos e seu parecer final.
10.7. Após a diligência, o pregoeiro tornará pública a ata da diligência, notificará as
licitantes e definirá data e hora da sequência dos trabalhos, em caso de necessidade de
prorrogação.

11. ADJUDICAÇÃO
11.1. O objeto desta licitação será adjudicado à licitante que, atendendo todas as
condições expressas neste Edital e seus anexos, for classificada em primeiro lugar, de acordo
com todos os critérios de julgamento, for considerada habilitada e tiver sido aprovada na
diligência;
11.2. A licitante vencedora responsabilizar-se-á pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicação desta licitação, sendo que eventuais impugnações deverão ser
realizadas no prazo de recurso, conforme procedimento estabelecido no capítulo DOS
RECURSOS.

12.

CONTRATO ADMINISTRATIVO
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12.1
As obrigações decorrentes da homologação e adjudicação do pregão serão
formalizadas através de contrato administrativo, nos moldes do Anexo VI.
12.2
O fornecedor classificado em primeiro lugar nos lances realizados no certame,
será convocado a firmar contrato no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a homologação,
aceito pela Administração do Consórcio, devendo o proponente manter-se nas mesmas
condições da habilitação quanto à regularidade fiscal e trabalhista.
12.3
Havendo viabilidade técnica, poderá ser utilizada a assinatura digital de
documentos, desde que inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e
que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de chaves públicas.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos
orçamentários previstos para o exercício de 2022, na seguinte dotação orçamentária:
Despesa Orçamentária: 3.3.90.39.00.00
Fonte de Recurso: Próprio
Descrição da Despesa: Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica.
14. SANÇÕES
14.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não firmar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com o CISAMARP e municípios consorciados, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato , bem
como demais cominações legais;
14.2. A licitante que oferecer recurso ou impugnação meramente procrastinatórios, contra
atos e decisões do pregoeiro ou da autoridade superior, seja por meio de recurso
administrativo ou de ação judicial, fica, desde logo, ciente que, em caso de indeferimento do
pedido, será acionada judicialmente para reparar os eventuais danos causados ao CISAMARP
em razão de, principalmente, atraso na implantação da solução licitada;
14.3. O CISAMARP poderá aplicar à licitante vencedora, ressalvada a defesa prévia e o
contraditório, nos termos do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, multa compensatória de 10% (dez
por cento) sobre o valor anual estimado do contrato, caso a licitante vencedora do certame
se recuse a assinar o contrato;
14.4. Incorrerá nas penas e crimes pertinentes todo aquele que, imbuído de má-fé,
frustrar ou fraudar o caráter competitivo e legal das licitações.
14.5. As sanções e penalidades aplicáveis durante a execução do contrato constarão do
documento, conforme minuta do contrato administrativo – Anexo VI.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS
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15.1 É vedada a subcontratação total, de empresa para o fornecimento dos serviços
licitados neste certame;
15.2. Uma vez iniciada a reunião de abertura dos envelopes, estará precluso o direito de
participação de proponentes que até então não tenham entregado os respectivos
envelopes;
15.3. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos e propostas apresentados em qualquer época ou fase da licitação;
15.4. Caso haja dúvidas relacionadas à cotação dos itens constantes do Pregão, deverão
ser sanadas na abertura das propostas, fazendo-se constar em ata, sob pena de não se
considerar posterior recurso;
15.5. Fica assegurada ao CISAMARP a faculdade de, por despacho da autoridade
competente, revogar, suspender ou anular esta licitação, bem como aumentar ou reduzir a
quantidade pré-fixada, dentro dos limites legais, não cabendo à licitante, por quaisquer
desses motivos, reclamar direitos ou exigir indenizações;
15.6. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou apresentação de
propostas relativas a esta licitação;
15.7. A contagem dos prazos dar-se-á excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do
vencimento.
15.8. As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas após a
homologação pela autoridade competente do CISAMARP;
15.9. A participação neste Pregão implica no conhecimento por parte das licitantes, dos
termos, ritos e condições nele inseridos, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria;
15.10. O não comparecimento de qualquer participante à reunião não impedirá que ela se
realize;
15.11. Quaisquer esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação, bem como das exigências constantes deste edital poderão ser obtidos
exclusivamente junto ao Pregoeiro e equipe de apoio, no horário das 8 (oito) às 12 (doze)
horas e das 13 (treze) às 17 (dezessete) horas, em dias úteis, na sede do CISAMARP, via
telefone (49) 3531-1653 e via e-mail cisamarp@cisamarp.sc.gov.br.
15.11.1. As informações a que se refere este subitem somente poderão ser
solicitadas até o 2º (segundo) dia útil anterior à data da sessão de abertura dos envelopes,
sob pena de preclusão;
15.12. Caso a licitante possua multa ou impedimento pendente no CISAMARP ou em
qualquer dos municípios consorciados, deverá comprovar a sua quitação até o horário da
sessão de abertura dos envelopes, sob pena de ser considerada impedida de participar da
licitação;
15.13. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta licitação, fica
eleito o foro da comarca de Videira, SC, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
15.14. São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – PROPOSTA
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ANEXO III - DADOS BANCÁRIOS
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
Videira/SC, 11 de julho de 2022.

WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito de Fraiburgo
Presidente do CISAMARP
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EDITAL Nº 01/2022 - CISAMARP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 -CISAMARP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Prestação de serviços técnicos e operacionais especializados de assessoria e
consultoria para consórcio público no que tange a contabilidade Aplicada ao setor público,
acompanhamento e orientação nas áreas financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e
administrativa aos servidores e responsáveis pela administração pública da entidade, de
forma a atender as normas legais que regem a matéria, incluindo a Constituição Federal, Lei
Federal 4.320/64, Normas do Conselho Federal de Contabilidade, Portarias Interministeriais
e Portarias complementares que dispõem sobre Finanças Públicas e normas gerais de
consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados e Municípios, indispensáveis
ao bom desempenho das atividades de execução e de gestão de recursos públicos e
Prestação de serviços técnicos e operacionais de assessoria e consultoria na área
administrativa, departamento de pessoal, saúde, acompanhamento das evoluções,
portarias, decretos e leis relacionadas as áreas supracitadas e à consórcio público de saúde.
2. JUSTIFICATIVA: A contratação dos serviços técnicos especializados conforme citado
acima, é necessária, devido tratar-se de áreas que controlam e movimentam recursos
financeiros que afetam diretamente o patrimônio da entidade.
Outro fator que torna a contratação imprescindível diz respeito às constantes modificações e
adaptações inseridas pela legislação, tanto nas esferas municipais, estadual e federal,
voltadas para as áreas contábeis, administrativa e da saúde, objeto da licitação, exigindo a
presença de profissionais com conhecimento adequado e especializado e atualizado
constantemente para orientar na execução e aplicação correta dessas normas.
3.1 ITEM 1 - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ÁREA CONTÁBIL:
•
Prestação de serviços de apoio operacional no que se refere a todos os
procedimentos e serviços contábeis;
•
Prestação de serviços de apoio operacional na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária, bem como toda alteração que houver durante a execução;
•
Prestação de serviços de apoio operacional no departamento contábil quanto a
compreensão dos relatórios da Lei 4.320/64 e demais relatórios que envolva a
movimentação da execução orçamentária e financeira;
•
Prestação de serviços de apoio operacional na prestação de contas aos municípios
consorciados de forma trimestral, através de demonstrativo individualizado que demonstre
os valores de rateio de cada município;
•
Prestação de serviços de apoio técnico operacional para efetuar prestações de contas
de recursos ou convênios de origem municipal, estadual e federal;
•
Prestação de serviços de apoio técnico para esclarecimento aos municípios
consorciados quanto as dúvidas que envolva a execução orçamentária e financeira dos
valores repassados ao CISAMARP.
Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
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•
Prestação de serviços de apoio técnico operacional administrativo para auxiliar na
criação de resoluções de alterações orçamentárias;
•
Prestação de serviço de apoio técnico operacional na geração dos informes ao
Tribunal de Contas do Estado via sistema e-Sfinge, envolvendo a movimentação de Atos de
Pessoal, Contabilidade, Licitações e Contratos;
•
Prestação de serviço de apoio técnico operacional na geração dos informes ao
Tribunal de Contas do Estado via sistema e-Sfinge;
•
Auxílio na elaboração da IN-20 TCE/SC.
•
Prestação de serviço de apoio técnico ao Controle Interno no que tange ao envio das
prestações de contas ao Tribunal de Contas de Santa Catarina e apoio operacional ao
controle interno pertinente a sua área de atuação.
•
Prestação de serviços de apoio técnico operacional para orientar e treinar o
Departamento de Contabilidade nas rotinas contábeis;
•
Prestação de serviços de apoio técnico operacional nas rotinas de depreciação dos
bens patrimoniais do CISAMARP;
•
Prestação de serviços de apoio técnico operacional nas rotinas de lançamentos que
envolvam a movimentação do almoxarifado;
•
Prestação de contas de apoio técnico operacional no encerramento mensal da
movimentação orçamentária e financeira do CISAMARP, dentre esses, o fechamento mensal
da contabilidade, conciliações bancárias;
•
Prestação de serviços de apoio técnico operacional na abertura do exercício assim
que o orçamento for aprovado;
•
Prestação de serviços de apoio técnico operacional nas rotinas de encerramento do
balanço anual e a conferência dos grupos de contas após o encerramento do balanço;
•
Prestação de serviços de apoio técnico operacional na geração da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF;
•
Prestação de serviços de apoio técnico operacional na geração da Relação Anual de
Informações Sociais – RAIS;
•
Prestação de serviços de apoio técnico operacional na geração da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF;
•
Orientação em relação às normas legais que regem a matéria, incluindo a
Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64, Normas do Conselho Federal de Contabilidade,
Portarias Interministeriais e Portarias complementares que dispõem sobre Finanças Públicas
e normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados e
Municípios, indispensáveis ao bom desempenho das atividades de execução e de gestão de
recursos;
•
Prestação de serviços de apoio técnico operacional para a apresentação do
orçamento anual do CISAMARP aos representantes municipais e ao conselho fiscal;
•
Prestação de serviços de apoio técnico operacional para a apresentação da prestação
de contas anual e trimestral do CISAMARP aos representantes municipais e ao conselho
fiscal.
•
Prestação de serviços de apoio técnico operacional nas rotinas de retenções,
conferências e geração de guias de impostos a serem recolhidas à Prefeitura do município
sede do consórcio, Receita Federal, INSS e Caixa Econômica Federal e outras não citadas ou
que vierem a existir;
Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
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•
Prestação de serviços de apoio técnico operacional nas rotinas de alterações de
representantes legais junto à Receita Federal do Brasil, gerando os documentos e obrigações
acessórias;
•
Estando o contador da instituição incapacitado de operacionalizar as atribuições de
seu cargo, ficará o prestador de serviços responsável pela execução durante a vigência
contratual.

3.2 ITEM 2 - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ÁREA RECURSOS
HUMANOS, ADMININSTRATIVA E ÁREA TÉCNICA DA SAÚDE
•
Prestação de serviços de apoio operacional na revisão da tabela de procedimentos do
CISAMARP, descrição de procedimentos, agrupamento ou desmembramento.
•
Prestação de serviços de apoio operacional na prestação de contas de convênios com
outros órgãos dos Municípios, Estado ou União.
•
Prestação de serviços de apoio operacional na elaboração de tabela com instruções
para conferência e auditoria da produção mensal.
•
Prestação de serviços de apoio operacional ao controle interno pertinente a sua área
de atuação.
•
Prestação de serviços de apoio operacional a elaboração da folha de pagamento
mensal, contratações, demissões, instalação, configuração, atualização dos programas
informatizados relacionados a área de recursos humanos.
•
Prestação de serviços de apoio operacional ao Sistema Empresa de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP)
•
Prestação de serviços de apoio operacional a Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social (GFIP)
•
Conectividade Social
•
Prestação de serviços de apoio operacional ao Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial
•
Prestação de serviços de apoio operacional ao Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED)
•
Prestação de serviços de apoio operacional a Relação Anual de Informações Sociais RAIS
•
Prestação de serviços de apoio operacional a Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte - DIRF
•
Prestação de serviços de apoio operacional ao SISREG
•
Prestação de serviços de acompanhamento, interpretação e auxílio na aplicação das
legislações que dispoem sobre os itens supra citados e ainda em especial as área da saúde,
quais sejam, Federais, Estaduais e municipais, Portarias e deliberações MS, SES/SC, CIT, CIB,
CIR, CONASEMS, COSEMS.
4. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
Os serviços serão prestados por profissionais de nível superior, sendo pelo menos 01(um)
profissional com Nível superior em Ciências Contábeis e especialização em nível de PósAvenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
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Graduação na área contábil em Administração Pública ou Gestão Pública, 01(um)
profissional com Nível Superior em Recursos Humanos, com especialização em recursos
humanos, controle público e gestão em saúde.
A empresa prestará suporte técnico nas seguintes modalidades:
4.1 De forma presencial, nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto
Vale do Rio do Peixe - CISAMARP, de até 100 (cem) horas mensais, em horário comercial,
sendo que, serão necessários o cumprimento pelos responsáveis técnicos de cada área,
indicados na equipe técnica licitante;
4.1.1 de no mínimo 6 (seis) horas semanais, divididos em até 2 (dois) dias da semana, para
atendimento da área contábil, Item 1;
4.1.2 e de 10 horas semanais divididos em até 2 (dois) dias da semana para a área de
administração, recursos humanos, Item 2.
4.2 Suporte técnico de forma remota preferencialmente via email, telefone ou whatsapp ou
outro forma de acordo de ambas as partes sem limite de consulta.
As despesas com locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento
e permanência no CISAMARP para a prestação de serviços serão de inteira responsabilidade
da Empresa Contratada.
Efetuar ainda suporte técnico remoto por meio de acesso remoto aos sistemas
informatizados do CISAMARP sempre que solicitado, imediatamente, visando maior
eficiencia e rapidez na prestação dos serviços.
Em caso excepcional poderá ser solicitado atendimento presencial a qualquer tempo pelo
CISAMARP, devendo ser solicitado a contratada com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência.

Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
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EDITAL Nº 01/2022 - CISAMARP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 -CISAMARP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022
ANEXO II
PROPOSTA

PREÇO MÁXIMO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS nos termos do ANEXO I:
VALOR UNITÁRIO
(ATÉ 3 DÍGITOS)

VOLUMETRIA
(MULTIPLICADOR)

Hora
Técnica

R$ (VALOR
EXTENSO) / Hora

40 horas/mensais
(estimativo)

Hora
Técnica

R$ (VALOR
EXTENSO) / Hora

60 horas/mensais
(estimativo)

ITEM

DESCRIÇÃO ITEM

UN.

1

SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS
ÁREA CONTÁBIL

2

SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS
ÁREA RECURSOS
HUMANOS,
ADMININSTRATIVA
E ÁREA TÉCNICA DA
SAÚDE

Total Global
MENSAL

VALOR MES
(2 DÍGITOS)

R$

R$

R$

Serviços a serem executados a critério do CISAMARP, pelo prazo de 12 meses,
podendo ser prorrogado por prazo total de até 60 meses (Art. 57, II Lei 8.666/93) .

Videira/SC, xx/xx/xxxx

NOME DA LICITANTE
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
Fone: (49) 3531-1653
Página 20 de 29

CISAMARP
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe
http://www.cisamarp.sc.gov.br

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br

EDITAL Nº 01/2022 - CISAMARP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 -CISAMARP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022

ANEXO III
DADOS BANCÁRIOS

1.DADOS BANCÁRIOS
NOME DO BANCO:
CIDADE:
Nº DA AGÊNCIA:
Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:

2.DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME COMPLETO:
CARGO OU FUNÇÃO:
IDENTIDADE Nº:
CPF/MF Nº:
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EDITAL Nº 01/2022 - CISAMARP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 -CISAMARP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

_________(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) ________ CNPJ nº ____________________,
sediada em _____________(ENDEREÇO COMERCIAL)_______, declara, sob as penas da Lei
nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no
presente processo licitatório (Pregão Presencial nº 01/2022-CISAMARP).
OBS – Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na
habilitação, fazer constar tal ressalva.
____<CIDADE>_________ ( UF ), ____< DATA> ________

_________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
Carimbo da empresa

Assinatura do Representante Legal/Procurador e Carimbo CNPJ
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EDITAL Nº 01/2022 - CISAMARP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 -CISAMARP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __
_____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurador
______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, do
CPF nº _______________, DECLARA, sob as penas elencadas na Lei n° 8.666/93, em
conformidade com o previsto no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 15 de dezembro de
2006,

ter

a

receita

bruta

equivalente

a

uma

___________________________________(microempresa ou empresa de pequeno porte).
Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4°, art. 3° da LC 123/06.

_____________________________________
Assinatura e carimbo
Representante da empresa
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EDITAL Nº 01/2022 - CISAMARP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 -CISAMARP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022
ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Termo de contrato que entre si celebram o CISAMARP, e a empresa xxxxxxxxxxxx, que
consiste na Prestação de Serviços em contabilidade pública.
Pelo presente instrumento contratual que firmam o CISAMARP, pessoa jurídica de direito
público de natureza autárquica, com sede e foro na na Rua Manoel Roque nº 99 Térreo,
Bairro Alvorada, Videira/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.023.771/0001-10, neste ato por
seu representante legal, Sr. WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR, doravante denominada
simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
dovarante denominada de CONTRATADA, neste ato representada xxxxxxxxxxxx, decorrente
do Pregão Presencial 01/2022, regido pelas Leis Federais nº 8.666/93 e, nº 10.520/02 e
Processo Administrativo 07/2022, e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato:
Prestação de Serviços na sede do CONTRATANTE, na execução de todas as rotinas e
procedimentos técnicos atinentes à contabilidade pública serviços técnicos especializados
área recursos humanos, administrativa e área técnica da saúde, do CONTRATANTE, nos
termos dos itens 3.1 e 3.2 do Termo de Referência (Anexo I), no cumprimento das
responsabilidades contábeis e fiscais no deslinde do contrato, e as que estiverem pendentes,
incluindo assessoria aos demais setores do CONTRATANTE, conforme anexo I do Pregão
Presencial nº 01/2022;
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
Os serviços a serem prestados e devidamente descritos no Termo de Referência – Anexo I do
Edital do Pregão Presencial.
1.1 FORMA DE EXECUÇÃO
Os servidores deverão ser prestados Os serviços serão prestados por profissionais de nível
superior, sendo pelo menos 01(um) profissional com Nível superior em Ciências Contábeis e
especialização em nível de Pós-Graduação na área contábil em Administração Pública ou
Gestão Pública, 01(um) profissional com Nível Superior em Recursos Humanos, com
especialização em recursos humanos, controle público e gestão em saúde.
A empresa prestará suporte técnico nas seguintes modalidades:
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1.1.1 De forma presencial, nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto
Vale do Rio do Peixe - CISAMARP, de até 100 (cem) horas mensais, em horário comercial,
sendo que, serão necessários o cumprimento pelos responsáveis técnicos de cada área,
indicados na equipe técnica licitante;
1.1.1.1 de no mínimo 6 (seis) horas semanais, divididos em até 2 (dois) dias da semana, para
atendimento da área contábil, Item 1;
1.1.1.2 e de 10 horas semanais divididos em até 2 (dois) dias da semana para a área de
administração, recursos humanos, Item 2.
1.1.2 Suporte técnico de forma remota preferencialmente via email, telefone ou whatsapp
ou outro forma de acordo de ambas as partes sem limite de consulta.
As despesas com locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento
e permanência no CISAMARP para a prestação de serviços serão de inteira responsabilidade
da Empresa Contratada.
Efetuar ainda suporte técnico remoto por meio de acesso remoto aos sistemas
informatizados do CISAMARP sempre que solicitado, imediatamente, visando maior
eficiência e rapidez na prestação dos serviços.
Em caso excepcional poderá ser solicitado atendimento presencial a qualquer tempo pelo
CISAMARP, devendo ser solicitado a contratada com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência.
As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando de deslocamento e
permanência no CONTRATANTE para a prestação dos serviços, são de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
VALOR UNITÁRIO
(ATÉ 3 DÍGITOS)

VOLUMETRIA
(MULTIPLICADOR)

Hora
Técnica

R$ (VALOR
EXTENSO) / Hora

xx horas/mensais
(estimativo)

Hora
Técnica

R$ (VALOR
EXTENSO) / Hora

xx horas/mensais
(estimativo)

ITEM

DESCRIÇÃO ITEM

UN.

1

SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS
ÁREA CONTÁBIL

2

SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS
ÁREA RECURSOS
HUMANOS,
ADMININSTRATIVA
E ÁREA TÉCNICA DA
SAÚDE

Total Global
MENSAL

VALOR MES
(2 DÍGITOS)

R$

R$

R$
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O Valor Global desta Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de xxxxx , os
quais serão pagos mensalmente no valor de R$ xxxxxxx, após a realização do serviço
contratado, que a Contratante se compromete a pagar até o 10º dia do mês subsequente,
conforme Proposta apresentada em xxxxxx, Pregão Presencial nº 01/2022, que faz parte
deste Termo de Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE
Os preços cotados por ocasião da apresentação da proposta poderão sofrer ajustes após o
período de 12 meses, pelo INPC, caso haja necessidade continuada, podendo tal contratação
até o limite estabelecido no art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93,
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado até o 10º dia dos meses subsequentes, após a apresentação de
Nota Fiscal, juntamente com o relatório de serviços prestados, que deverão ser pagos em
carteira, ou através de boleto e/ou deposito bancário.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O início dos serviços será a partir do dia xxxxxxxxx, com termino em xxxxxxxxxxxx,
prorrogável, mediante renovação ou prorrogação do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas provenientes do objeto do presente contrato correrão pela seguinte dotação
orçamentária: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
As quantidades poderão ser acrescidas ou suprimidas em até 25% (vinte e cinco por cento)
conforme previsto em lei, através de termo aditivo.
CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E RECISÃO DO CONTRATO
A inexecução total ou parcial deste contrato ensejada a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei. A rescisão também poderá ocorrer por ato unilateral da
contratante, motivado, e previsto em lei, amigável, por acordo entre as partes, e judicial, nos
termos da lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES.
Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o CISAMARP
aplicar
ao
FORNECEDOR as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
CISAMARP, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não
superior a 05 (cinco) anos. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.
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c)

d)

e)

f)

g)

cisamarp@cisamarp.sc.gov.br

até que seja promovida a reabilitação, diante do ressarcimento pelos prejuízos causados
ao CISAMARP, e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.
Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, conforme especificação do
Termo de Referência, fica o FORNECEDOR sujeito a multa compensatória de 0,5% (meio
por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor do contrato, a ser calculado desde
o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta)
dias;
Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser
aplicada multa sancionatória de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do
contratado, sem prejuízo de outras sanções.
Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, caso não
opte o CISAMARP por aplicar multa, poderá ser considerado rescindido o contrato,
aplicando-se a multa sancionatória de 15% (quinze por cento) pela inexecução,
calculada sobre o valor total da contratação, sem prejuízo da cumulação de outras
sanções.
Antes da aplicação de qualquer penalidade, o FORNECEDOR será notificado
extrajudicialmente, através de carta com aviso de Recebimento ou e-mail, enviado ao
endereço que consta no seu cartão do CNPJ, e fornecido na habilitação, facultando-lhe
defesa administrativa, no prazo de 5 (cinco) dias.
A escolha dentre as penalidades possíveis será realizada considerando a razoabilidade,
proporcionalidade entre a conduta e os resultados negativos advindos e, ainda, a
reincidência do FORNECEDOR.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS
A contratada é a única responsável por quaisquer encargos decorrentes deste contrato, bem
como, por prejuízo ou danos causados a contratante ou a terreiros.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
A contratada fica obrigada a manter durante a execução deste contrato, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº 01/2022.
CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO
Aplica-se a execução deste contrato e especialmente aos casos omissos, a Lei Federal nº
8.666/93, e alterações posteriores; e demais legislação aplicável.
CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – REGISTRO DE CONTRATO
Fica eleito o foro da comarca de Videira/SC, para dirimir dúvidas que por ventura ocorram
independentes de outro mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de
igual teor e forma.

WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Presidente do CISAMARP

Fornecedor
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EDITAL Nº 01/2022 - CISAMARP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 -CISAMARP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A ___________________________, (nome da empresa), com sede na __________________
(endereço da empresa), CNPJ ______________________________, por seu representante
legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre
integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou
seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho (exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos).

_______________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

_____________, em ____ de ______ 2022.
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

A empresa........................................................................., CNPJ nº .......................................,
sediada (endereço completo), referente ao Pregão Presencial nº 01/2022, declara que não
possui em seu quadro de funcionários diretores, gerentes, sócios e empregados que sejam
servidores ou dirigentes da Administração Pública Municipal.

_______________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

_____________, em ____ de ______ 2022
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