CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Prolongamento da Rua Iguaçu, s/nº- Loteamento Santos Dumont
Bairro Nazaré - Medianeira/PR – CEP 85.884-000
(45)3264-5062
____________________________________________________________________________________________
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2016
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016
PREÂMBULO
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI torna público, para o conhecimento dos interessados,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO
POR ITEM, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. O procedimento licitatório que dele resultar
obedecerá integralmente ao disposto na Lei nº 10.520, na Lei complementar 123/06, e, subsidiariamente, as
Leis 8.666/93, Lei 15.608/07 do estado do Paraná, de acordo, também, com a Resolução n°. 18/2012;
19/2012; 30/2015 e 31/2015 do CISI, bem como será regido pelas normas e condições estabelecidas neste
edital, conforme seguem:
1.

1.1.

ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME.
A sessão pública do pregão, na forma presencial, terá início com a divulgação das propostas de preços
recebidas e início da etapa de lances, no endereço, dia e horário abaixo discriminado:

ENDEREÇO: Rua Iguaçu, s/nº - Bairro Nazaré – Medianeira/PR.
DATA: 14/07/2016
HORA: 09h:00min (horário de Brasília/DF)

1.2.
1.3.

2.

Todos os horários estabelecidos neste edital, aviso e Sessão Pública observarão, para todos os
efeitos, o horário oficial de Brasília/DF, inclusive para contagem e tempo e na documentação relativa
ao certame.
Não havendo expediente no CISI ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente no mesmo horário e endereço anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do pregoeiro em contrário.
DO OBJETO

2.1.

Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição
combustíveis, óleos lubrificante e filtros, conforme ANEXO I.
2.2.
O Pregão, na forma Presencial será realizado em sessão pública, na sede do CISI, sita a Rua Iguaçu,
s/nº, Bairro Nazaré, Medianeira/PR.
2.3.
Os trabalhos serão conduzidos por servidores nomeados através da Resolução n° 06/2016 de
04/01/2016, denominado Pregoeiro.
2.4.
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI não se obriga a adquirir os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem as quantidades indicadas no Anexo I (Termo de Referência), podendo até
realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de
condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, §4º da Lei 8.666/93.
2.5.
A quantidade estimada para o presente processo, relacionada no Anexo I (Termo de Referência),
serve apenas para orientação, podendo ser suprimida ou acrescida, alterações essas limitadas aos
percentuais previstos no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93.
2.6.
O Objeto deste pregão será destinado a atender as necessidades operacionais do CISI e dos
municípios consorciados.
2.7.
São partes integrantes deste edital, para todos os fins de direito, os seguintes anexos:
2.7.1. ANEXO I – Termo de Referência – Especificações dos produtos;
2.7.2. ANEXO II – Declaração de cumprimento e ciência;
2.7.3. ANEXO III – Modelo de declaração de idoneidade/superveniência de fato impeditivo da
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2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
2.7.7.
2.7.8.
3.

qualificação;
ANEXO IV – Carta de credenciamento;
ANEXO V – Declaração de não empregabilidade de menores;
ANEXO VI – Modelo de Declaração de inexistência de vínculo com servidores do CISI;
ANEXO VII – Declaração de ME ou EPP, se for o caso.
ANEXO VIII – Minuta da Ata Registro de Preço.

DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

3.1.

No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão;
3.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a impugnação no prazo de até
vinte e quatro horas;
3.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
3.1.3. 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;
3.2.
As solicitações/pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório, poderão ser formulados
através de documento no setor de protocolo do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, em
até 3 (três) dias úteis, anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
3.3.
A resposta do pregoeiro aos esclarecimentos e impugnações será divulgada mediante publicação na
página de Web do CISI, no endereço eletrônico www.consorciocisi.com.br.
3.4.
As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não tem efeito suspensivo.
3.5.
Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
3.6.
Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a administração do CISI a licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data prevista para abertura da Sessão Pública,
apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipótese em que tal comunicação não terá efeito
de recurso.
3.7.
Admitir-se-á o recebimento das impugnações e esclarecimentos dentro dos prazos estabelecidos nos
subitens 3.1 e 3.2, somente no horário de expediente do CISI, e local determinado conforme disposto
no item 22.17 deste edital.
4.

CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO:

4.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste
Edital e seus anexos.
4.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em uma
ou mais das situações a seguir:
4.2.1.Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
4.2.2.Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública motivada
pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 8.666/93;
4.2.3.Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
4.2.4.Estejam sob Insolvência ou for dissolvida;
4.2.5.O disposto no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações;
4.2.6.Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual, INSS e FGTS salvo
microempresas e empresas de pequeno porte, as quais não poderão ser inabilitadas devido a
existência de restrições na comprovação de regularidade fiscal. NO ENTANTO, AS MESMAS
DEVERÃO APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, MESMO QUANDO APRESENTAREM
RESTRIÇÕES, CONFORME AS PREVISÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006; e suas
alterações.
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4.2.7.Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
4.2.8.A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), estará impedida de participar de
Pregões. A contratação com Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público se dará na forma prevista pela Lei 9.790 de 23 de Março de 1999.
4.2.9.Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, assim como a
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
5.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

6.1.

O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as
seguintes atribuições:
6.1.1. Acompanhar os trabalhos do certame e da equipe de apoio;
6.1.2. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3. Abrir as propostas de preços;
6.1.4. Analisar a aceitabilidade das propostas;
6.1.5. Desclassificar propostas indicando os motivos;
6.1.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor;
6.1.7. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
6.1.8. Declarar o vencedor;
6.1.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
6.1.10. Elaborar a ata da sessão;
6.1.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
6.1.12. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação;
6.1.13. Verificar, quando necessário, a existência de empate de ficção e seguir os procedimentos de
desempate de acordo com os dispositivos da Lei Complementar nº. 123/2006.

6.

APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES

6.1. Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis,
fechados e entregues ao pregoeiro nomeado pela Resolução 06/2016, no horário que antecede a
sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados no
Preâmbulo deste Edital.
6.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2016.
ENVELOPE N.º 01- PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:___________________
ENDEREÇO COMPLETO/FONE/FAC-SÍMILE E E-MAIL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2016.
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:___________________
ENDEREÇO COMPLETO/FONE/FAC-SÍMILE E E-MAIL

6.3. O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, através do Departamento de Licitações e Contratos,
somente considerará os envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” que
forem entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário definido neste edital.
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7.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:

7.1. No dia, hora e local estabelecido no item 1.1, será realizada sessão pública para o credenciamento do
representante legal da licitante e demais atos.

7.2. O representante da licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, devidamente munido de:
7.2.1.CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial, da
Carteira de Identidade ou documento oficial equivalente, do sócio, proprietário, dirigente ou
procurador que comparecer à sessão de disputa;
7.2.2.CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial do
Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, estatuto ou contrato
social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, ou contrato social consolidado e
alterações posteriores, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de
ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores, Inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício,
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
7.2.3.Caso, a empresa licitante envie representante que não seja sócio, proprietário ou dirigente, o
credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou instrumento particular
com firma reconhecida em Cartório, ambos atendendo ao modelo de Carta de Credenciamento
(Modelo do Anexo IV), além das documentações solicitadas nas alíneas “a” e ”b”. Em se tratando
de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da sociedade empresária proponente, o
representante deverá apresentar CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação
em órgão de imprensa oficial do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
7.2.4.Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo II.
7.2.5.Declaração de que a empresa se enquadra no conceito vigente de microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, conforme modelo do Anexo VII.
7.2.6.CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial da
Certidão Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta
Comercial, devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes
legais e a composição acionária da empresa, bem como seu enquadramento como micro ou
pequena empresa.

7.3. Os documentos referentes ao item 7.2 e suas alíneas NÃO devem ser dispostos no Envelope nº 2, de
forma a serem apresentados pelo representante da licitante nos momentos que antecedem o início da
sessão.
7.4. As licitantes deverão credenciar representante com poderes para formular lances verbais e praticar
todos os demais atos e operações inerentes ao processo licitatório, mediante a apresentação da
documentação de credenciamento, conforme item 7.2.
7.5. A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou ausência do
representante, não implicará exclusão da proposta no certame. Contudo, não serão aceitos lances
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verbais e nem manifestação em nome da licitante neste ato.

7.6. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes, o Pregoeiro não mais
aceitará novas licitantes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e
a Documentação para a Habilitação.
7.7. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante.
7.8. É vedada a participação de um mesmo credenciado para mais de uma empresa.
8.

PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. As propostas de preços (envelope nº 01) deverá ser apresentada em uma via, com suas páginas
numeradas e rubricadas, E A ÚLTIMA ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA,
sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se,
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à
Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:
a) Razão social, endereço, telefone, e-mail e o CNPJ/MF da proponente;
b) Nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura;
c) Data;
d) Preço unitário e total, grafado em algarismos, com duas casas decimais após á vírgula; em moeda
brasileira corrente;
d1) A licitante deverá declarar que nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as
despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação;
e) Descrição do objeto da presente licitação, marca do produto cotado, quando for o caso, em
conformidade com as especificações constantes do Anexo I, deste edital;
f) Prazo de validade da proposta
g) Prazo de garantia;

8.2. Na omissão dos dados especificados na alínea "a" do subitem 8.1, considerar-se-á o constante da
Documentação Complementar; e, no caso das alíneas “c”, “f” e “g” , os prazos estipulados neste Edital.

8.3. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta para o objeto licitado.
8.4. É vedada a apresentação de proposta contendo mais de um modelo e marca diferente do objeto
licitado.

8.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital, forem
8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião
de abertura do envelope PROPOSTA com poderes para esse fim.
A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital,
sujeitando-se o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações,
combinado com o art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002.
Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: transporte
(inclusive frete), seguro contra todos os riscos existentes, garantia e tributos de qualquer natureza,
sendo que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já constantes e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente
cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexeqüível no
julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os bens serem fornecidos sem ônus
adicionais.
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9.

DA HABILITAÇÃO

9.1. PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.1.1.Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o
modelo do Anexo III.
9.1.2.Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito)
anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda
em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos, conforme o modelo do Anexo V.
9.1.3.Declaração de inexistência de parentesco com agentes políticos municipais, conforme o modelo
do Anexo VI.
9.1.4.CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial do
Registro Comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e
seus aditivos em vigor, devidamente registrados, ou contrato social consolidado e alterações
posteriores, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações,
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores, Inscrição do ato constitutivo,
no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, Decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir. Dispensável no caso de a empresa ter apresentado no credenciamento.

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – Cartão CNPJ
9.2.2.Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
9.2.3.Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
9.2.4.Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da apresentação de Certidão
Negativa Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
administrados pela Secretaria da Receita Federal e com validade na data da abertura do Envelope
Habilitação;
9.2.5.Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual através da apresentação de Certidão
Negativa de Tributos Estaduais expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda com validade
na data da abertura do Envelope Habilitação;
9.2.6.Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da apresentação de Certidão
Negativa de Tributos Municipais expedida pela Prefeitura Municipal da sede da Proponente,
com validade na data de abertura do Envelope Habilitação;
9.2.7.Prova de regularidade para com a Seguridade Social (INSS) através da apresentação de Certidão
Negativa de Débitos (CND) válida na data de abertura do Envelope Habilitação;
9.2.8.Prova de regularidade para com o FGTS através da apresentação de Certidão de Regularidade
do FGTS (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data de abertura do
Envelope Habilitação;
9.2.9.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei Federal
nº 12.440/2011

9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
9.3.1.Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data de, no máximo 30 (trinta) dias anteriores a data de abertura dos envelopes de
habilitação;
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9.3.2.A presente documentação deverá ser apresentada em ORIGINAL, por qualquer processo de
CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial,
sendo aceito cópias simples, acompanhada da original no momento da sessão de abertura dos
envelopes.
9.3.3.Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas.
9.3.4.As Certidões/documentos que não tiverem prazo de validade informado, terão como data de
validade 60 (sessenta) dias após a sua emissão.
10.

SESSÃO DO PREGÃO
10.1.
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais
aceitará novo proponente, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial
e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

10.2.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.2.1. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm as propostas comerciais
avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital.
10.2.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à
proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.
10.2.3. Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três),
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas apresentadas.
10.2.4. Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem empatadas, será
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
10.2.5. A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções administrativas previstas
nestas Instruções.

10.3.

DOS LANCES VERBAIS
10.3.1. As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais,
que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e decrescentes, a partir da
proposta comercial classificada de maior valor e os demais lances, em ordem decrescente de
valor, podendo o pregoeiro, definir no momento, lances mínimos.
10.3.2. Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a eventuais
necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu representante, por meio de telefone
ou outros meios disponíveis.
10.3.3. Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor, sem que tenha havido
oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á mediante novo sorteio a ser realizado,
na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro.
10.3.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às
penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas Instruções.
10.3.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
10.3.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita e
o valor estimado para a contratação.
10.3.7. O Proponente vencedor deverá remeter à contratante nova proposta de preços com os
valores unitário e total de cada item, adequados ao valor do último lance oferecido, para
confecção do contrato, em no máximo (02) DOIS DIAS ÚTEIS.
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10.4.

DO JULGAMENTO
10.4.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
10.4.2. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado da contratação.
10.4.3. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
10.4.4. Havendo entre as concorrentes empresas que se enquadrem no conceito de microempresa e
empresa de pequeno porte, desde que atendido o disposto no item 7.2.5 e 7.2.6, lhes será
assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação conforme a Lei
Complementar nº. 123/2006; e suas alterações;
10.4.4.1.
Entende-se por empate a situação em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores ao melhor preço;
10.4.4.2.
Ocorrendo o empate a que se refere o item acima, a microempresa ou a empresa de
pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar nova proposta no prazo máximo de
5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
10.4.4.3.
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do item anterior, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese do
item 10.4.4.1 na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito;
10.4.4.4.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem na situação de empate do item 9.4.5.1, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
10.4.4.5.
Não havendo a apresentação de nova proposta por parte das microempresas e
empresas de pequeno porte enquadradas na situação de empate, será declarada vencedora
a empresa que originariamente apresentou o melhor preço.
10.4.4.6.
Os dispositivos dos itens 10.4.; 10.4.4.1; 10.4.4.2; 10.4.4.3; 10.4.4.4 e 10.4.4.5 somente
serão aplicados quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte.
10.4.5. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
10.4.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
10.4.6.1.
Sendo o proponente vencedor enquadrado como microempresa ou empresa de
pequeno porte, não será causa de inabilitação a existência de alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal;
10.4.6.2.
A regularidade fiscal das empresas a que se refere o item anterior somente será exigida
para efeito de assinatura do contrato.
10.4.6.3.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das empresas
enquadradas no item anterior, é assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, podendo ser
prorrogado por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
10.4.6.4.
A não-regularização da documentação no prazo do item 10.4.6.3 implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
8.666/1993, sendo facultado ao Município a convocação dos licitantes remanescentes, na
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ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou a revogação da licitação.
10.4.7. Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a
verificação da habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
10.4.8. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja
obtido um melhor preço.
10.4.9. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de
Apoio, e pelos licitantes.
10.4.10.
Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao
pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados no certame, os envelopes
“Documentação de Habilitação” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da
licitação.
11.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá
fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado
juntar memoriais no prazo de 03 (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;
11.2.
A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;
11.2.1. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;
11.3.
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4.
Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo
11.5.
Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.
11.6.
Decididos os recursos porventura interpostos, e constatados a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a contratação, no
prazo previsto neste edital.

11.1.

12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1.

Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.
12.2.
Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a contratação, no
prazo previsto neste edital.
12.2.1. A homologação do objeto à proponente vencedora, quando esta for microempresa ou
empresa de pequeno porte que apresentar alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, somente será efetuada após a regularização da documentação dentro
do prazo e condições previstos no item 10.4.6.3, sob pena de aplicação do disposto no item
10.4.6.4
13.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será
convocado para firmar a ata ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis

13.1.
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a contar do recebimento da comunicação para tal, através de fax-símile ou correio eletrônico.
O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação
para assinar a ata ou instrumento equivalente.
13.3.
Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura da ata, ou recuse-se
a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para
celebrar a Ata.
13.4.
Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da ata ou instrumento
equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do
prazo para tal e devidamente fundamentada.
13.5.
Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do
art. 65 da Lei 8.666/93 ou de redução de preços praticados no mercado.
13.6.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o CISI convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
13.7.
Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades.
13.7.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
13.8.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o CISI poderá:
13.8.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados;
13.8.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;
13.8.3. Não havendo êxito nas negociações, o CISI deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

13.2.

14.

15.

REGIME DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS
14.1.
A aquisição dos produtos, com os fornecedores registrados, será formalizada por intermédio da
emissão de REQUISIÇÃO DE COMPRA, que somente deverão ser aceitos pela contratada se
estiverem devidamente assinados pelo responsável indicado do CISI.
14.2.
Os produtos serão retirados no varejo, em bomba da própria proponente (diretamente no
posto), abastecendo um veículo de cada vez, dentro do perímetro urbano do município.
14.3.
A empresa proponente deverá disponibilizar “bomba de combustível”, para o abastecimento
dos veículos, a no máximo 15 km da sede do Consórcio.
14.4.
A entrega do objeto relativo a presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento
parcelado, conforme necessidades do CISI.
14.5.
Não haverá limite mínimo de faturamento para solicitação dos produtos.
14.6.
A nota fiscal de venda deverá ser emitida de acordo com cada REQUISIÇÃO DE COMPRA
que a originou.
14.7.
Os produtos deverão ser entregues de acordo com especificações do ANEXO I.
14.8.
Os fornecedores que não cumprirem com as suas obrigações poderão sofrer as penalidades
descritas neste edital e na legislação pertinente.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
As disposições concernentes às obrigações da Contratante estão estabelecidas no ANEXO
I – Termo de Referência.

15.1.
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16.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência;
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto.
16.3.
A contratada deve Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade;
16.4.
A Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13, 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

16.1.
16.2.

17.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
A LICITANTE VENCEDORA terá seu Registro de Preços cancelado quando:
17.1.1. Descumprir as condições do edital.
17.1.2. Recusar-se a prestar/fornecer o objeto no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa razoável.
17.1.3. Considerar-se-á negativa da entregar do objeto licitatório quando da recusa em assinar o
contrato de fornecimento.
17.1.4. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste tornar-se superior aos praticados no
mercado, caso em que, antes de cancelamento, deverão ser observados os itens 13.8; 13.8.1;
13.8.2; 13.8.3 a critério da administração.
17.1.5. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do art. 87,
inciso IV da Lei Federal n. º 8.666/93.
17.1.6. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
17.1.7. Caracterizada a hipótese de inexecução total ou parcial das condições de serviço ora
estabelecidas.
17.2.
Constatada a irregularidade por parte do fornecedor, será notificado para no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas se manifeste a respeito, não o fazendo, sofrerá as penalidades previstas neste edital e
na legislação.
17.3.
Persistindo a falta o registro será cancelado, no caso de negativa de contratação, ou rescindido,
no caso de inexecução parcial ou total, chamando-se o segundo colocado na Ata de Registro de
Preços.
17.4.
O fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu Registro de Preço, de forma expressa, na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente
de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

17.1.

18.

DO VALOR MÁXIMO E DA VIGÊNCIA
O valor total máximo da presente licitação é estimado em R$ 17.786,55 (dezessete mil,
setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
18.2.
A vigência da Ata de Registro de Preço (ou instrumento equivalente) provenientes deste
Pregão será de 12(doze) meses, contados da data da assinatura, com eficácia legal após a
publicação de seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o último.

18.1.

19.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em moeda nacional corrente mediante apresentação da Nota
Fiscal Eletrônica em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e ficará condicionado à apresentação
da fatura/boleto e documentos pertinentes devidamente protocolados ou conforme ajustes entre as
partes.

19.1.
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19.2.
Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será
devolvida à licitante para as devidas correções.
19.3.
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária previamente
autorizada: 01.01.004.122.000.12.001.33.90.30.39.01.

19.4.

A empresa deverá apresentar anexo a NOTA FISCAL os documentos elencados nos itens
9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.9, deste edital.

20.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1.
As Sanções administrativas estão estabelecidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
20.2.
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades descritas no Termo de Referência
(Anexo I deste edital).
20.3.
Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia
do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

21.

DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
21.1.
A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar sua revogação, ou ser
anulada por ilegalidade declarada de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
devidamente fundamentado.
21.2.
A anulação da presente licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar,
ressalvado o direito do contratado de boa fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento de eventual contrato.
21.3.
No caso de revogação ou anulação da presente licitação ficam assegurados o contraditório e a
ampla defesa.

22.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
22.2.
É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado,
bem como solicitar aos Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões.
22.3.
É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão.
22.4.
O objeto da presente licitação não poderá sofrer reajustes.
22.5.
A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
22.6.
O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometa a lisura da licitação sendo possível a

22.1.

22.7.
22.8.
22.9.

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo
no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
22.10.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade
e a segurança da contratação.
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22.11.
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 na
página web do CISI, no endereço eletrônico www.consorciocisi.com.br.
22.12.
Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
22.13.
O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será
o da Comarca de Medianeira, Estado do Paraná, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro.
22.14.
A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos
autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
22.15.
A CONTRATANTE, a cada pedido de fornecimento, especificará formalmente a quantidade
necessária do objeto contratado. A quantidade poderá ser em parte ou toda, considerando que a
Licitação é pelo Sistema de Registro de Preço, serão adquiridos conforme a necessidade do
CONTRATANTE, dentro do prazo de validade da Ata.
22.16.
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 13h30min as
17h00min horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na sede do Consórcio Intermunicipal de
Saúde Iguaçu, Estado do Paraná, no Prolongamento da Rua Iguaçu, s/nº – loteamento Santos
Dumont – Bairro Nazaré – Medianeira - PR, para melhores esclarecimentos.
22.17.
Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente
licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail cpd@consorciocisi.com.br,
administrativo@consorciocisi.com.br, fones (45) 3240-2307 e (45) 3240-5062, informando o
número da licitação.
Medianeira, 30 de junho de 2016.

Anderson Luis Fernandes Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA e ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1. DO OBJETO
1.1. Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de
combustíveis, óleos e lubrificantes, conforme estabelecido neste instrumento:
LOTE

ITEM

DESCRIÇÃO

UN

Qt.má
xima
2.500

R$
Valor
unitário
3,88

R$
Valor
Global do
Lote
9.700,00

1.000
1.500

2,79
3,04

2.790,00
4.560,00
17.050,00

R$
Valor
unitário

R$
Valor
Global do
Lote

04

61,40

245,60

14

23,68

331,52

1

LOTE

1

Gasolina comum

2
3

Etanol
Óleo diesel S10
Total do lote

ITEM

DESCRIÇÃO

Litro
Litro
Litro

UN

Qt.má
xima

2
1

2

ARLA 32 – Agente redutor liquido
solução de uréia de alta pureza a Galão
32,5% - galão com 20 litros.
Óleo
lubrificante
semissintético,
desenvolvido para maior controle da
separação da água e corrosão interna.
Composição: bases sintéticas, óleos litro
básicos selecionados e aditivos de
última geração. Embalagem de 1 litro.

557,12

Total do lote
LOTE

ITEM

DESCRIÇÃO

UN

Qt.má
xima
03

R$
Valor
unitário
19,73

03
03

19,35
20,73

3
1
2
3

Filtro de óleo lubrificante PSL 619 ou peça
similar
peça
Filtro de ar ARL 4150
peça
Filtro do combustível G 104/7
Total do lote

R$
Valor
Global do
Lote
59,19
58,05
62,19
179,43

1.2. O valor máximo estimado é de R$ 17.786,55 (dezessete mil, setecentos e oitenta e seis reais
e cinquenta e cinco centavos).
2. JUSTIFICATIVAS
2.1. Tendo em vista o encerramento da Ata de Registro de Preços 01/2015, em 22/07/2016, que
tem por objeto o fornecimento de combustíveis, faz-se necessária a realização de nova
contratação para abastecer a frota de veículos do Consórcio Intermunicipal de saúde Iguaçu –
CISI.
2.2. Trata-se da necessidade de manter em atividade o transporte sanitário, disponibilizado pelo
Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, órgão de gestão associada de 07 (sete)
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municípios, integrantes da 9ª regional de saúde;

2.3. O Registro de Preço tem como vantagens a padronização da aquisição e utilização de insumos
e equipamentos, gerando economia financeira e a otimização de tempo, além de proporcionar
maior competitividade, bem como viabilizar compras públicas conforme as necessidades do
ente público.
2.4. O presente procedimento licitatório NÃO SERÁ EXCLUSIVO para microempresa e Empresa
de Pequeno Porte, considerando a vantajosidade para administração pública, conforme
preleciona o art. 49, I e II da LC 123/06.
2.5. Considerando que os produtos (combustíveis) deverão ser fornecidos direto na bomba da
empresa contratada, e que esta deve estar situada na cidade de Medianeira – Paraná,
justifica-se a realização de pregão presencial.
2.6.
Justifica-se a limitação geográfica da localização da bomba para abastecimento para
que não haja consumo de combustível e disponibilidade de tempo que prejudiquem a eficácia
do fornecimento do produto.
2.6.1. A limitação supramencionada esta embasada nos princípios da economicidade,
proporcionalidade e razoabilidade.
3. DO FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS E ENTREGA DOS DEMAIS PRODUTOS

3.1.
Os veículos serão abastecidos diretamente nas bombas da licitante vencedora, e as
trocas de óleo e filtros serão realizadas nas dependências da licitante vencedora.
3.2.
O abastecimento deverá ser disponibilizado pelo posto contratado, de segundas às
sextas-feiras, das 07h:00min às 20h:00min.
3.3.
Todos os materiais entregues deverão estar de acordo com as especificações
descritas no item 1.1.
4. DOS PRAZOS

4.1.
Prazo de entrega: imediato, o abastecimento se dará diretamente nas “bombas de
combustível” da licitante vencedora, e as trocas de óleo e filtros serão realizadas nas dependências
da licitante vencedora.
4.2.
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior 60 (sessenta) dias, contados
da abertura das propostas.
4.3.

A ata de registro de preços decorrente deste edital terá vigência de 12 meses.

5. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO
5.1.
O objeto deste Pregão é de natureza comum nos termos do parágrafo único, do art.
1°, da Lei 10.520/2002.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1.
Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do
contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à licitante vencedora as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquele.
6.2.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da LICITANTE, em tempo hábil, de quaisquer dúvidas relacionadas à execução do
contrato.
6.3.
Efetuar o pagamento pelo efetivo fornecimento dos produtos, dentro das condições
estabelecidas no referido edital.
6.4.
Receber os produtos na quantidade e qualidade solicitada, nos prazos e condições
definidos no edital, responsabilizando-se a licitante vencedora por qualquer dano causado pelos
produtos fornecidos.
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6.5.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes à marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade;

7.1.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste edital, o objeto
com avarias ou defeitos;

7.1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovação;

7.1.4. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.5. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais e demais despesas direta ou indireta resultantes da adjudicação desta
Licitação.

7.1.6. Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pelo Consórcio de Saúde
Iguaçu - CISI quanto ao fornecimento dos produtos.

7.1.7. A Licitante vencedora é responsável por danos causados ao CISI ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução
por órgão ou responsável da LICITADA (CISI).

7.1.8. Responsabiliza-se em cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais e
pertinentes ao objeto da presente licitação, bem como assume a responsabilidade por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

7.1.9. Obriga-se a comunicar à LICITADA (CISI) as alterações que forem efetuadas em seu
Contrato Social.
8. CONTROLE DA EXECUÇÃO

8.1.
Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
8.2.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultem de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em responsabilidade
da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 8.666/93.
8.3.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providencias cabíveis.
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DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Licitante/Contratada que:
11.1.1. Deixar e assinar a ata de registro de preços;
11.1.2. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;

11.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.4. Fraudar na execução do contrato;
11.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
11.1.6. Cometer fraude fiscal;
11.1.7. Não mantiver a proposta.
11.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;

11.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;

11.2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
Consórcio, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

11.2.5. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF

Nº

,
sediada
(Endereço Completo) declara, sob as penas
da lei, conforme art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que está ciente e cumpre
plenamente os requisitos da habilitação e entrega os envelopes contendo a indicação do objeto e
dos preços oferecidos.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Local,

de

de 2016.

À Comissão de Licitação
Referente: Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2016

Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial nº 02/2016, instaurado pelo
Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Nome, assinatura do responsável legal
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ANEXO IV
CARTA DE CREDENCIAMENTO

Local,

de

de 2016.

À Comissão de Licitação
Referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 02/2016
Prezados Senhores,
O abaixo assinado,
, Carteira de
Identidade (número e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente
, vem, pela presente, informar a Vossas Senhorias que o senhor
, Carteira de Identidade (número e órgão emissor) é
a pessoa
designada por nós para acompanhar a sessão de recebimento e abertura da documentação de
habilitação e propostas de preços, assinar atas e demais documentos e poderes para renunciar
prazos recursais a que se referir à licitação em epígrafe.
Igualmente, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se
for o caso, por todos os atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado.

Atenciosamente

(nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

Local,

de

de 2016.

À Comissão de Licitação

Referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 02/2016
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em
nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que
altera a Lei nº 8666/93.

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

Declaramos, para todos os fins de direito, que os dirigentes da

empresa

.........................................., CNPJ Nº...................................., não tem grau de parentesco com
funcionários e/ou diretoria do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu-CISI, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º
grau.

,

de

de 2016.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(NOME DA EMPRESA), CNPJ nº

, sediada (endereço completo), vem pelo presente

DECLARAR, sob as penas da lei, que está enquadrada no conceito legal

de

(especificar se é microempresa ou empresa de pequeno porte).

Local e data,

,

de

de 2016.

(nome e identidade do representante legal)

Obs: Dispensada no caso da proponente não se enquadrar como empresa de pequeno porte ou micro empresa.
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ANEXO VIII
MINUTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

/2016

O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, constituído sob a forma de consórcio
público, com personalidade jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ n°
00.879.976/0001-86, com sede ao Prolongamento da Rua Iguaçu, s/n, Loteamento Santos
Dumont, Bairro Nazaré, neste ato representado pelo seu Presidente
, tendo em
vista a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial acima mencionado, conforme
ANEXO I desta Ata, homologada por ato da autoridade competente em xx/xx/2016, resolve registrar
os preços para futuras aquisições de combustíveis, óleos e filtros, em conformidade com o ajustado a
seguir.
Detentor da Ata: Empresa

.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços para eventuais e futuras
aquisições de
, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital de
Pregão Presencial nº 01/2016 e seus anexos, bem como nesta Ata.
1.2.
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es ) e as demais
condições ofertadas na proposta, estão dispostas da seguinte forma:

Lote

Item

Descrição

UN

Quant.máxi
ma

R$
Valor R$
unitário
Valor
Global
do
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CLÁUSULA SEGUNDA - CONTRATAÇÃO
2.1.
A existência de preços registrados não obriga o Consórcio de firmar as contratações que
dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sem que
caiba aos signatários desta Ata qualquer indenização ou recurso, sendo assegurada
a eles, no
entanto, preferência em havendo igualdade de condições.
2.2.
O compromisso de fornecimento do objeto, apenas estará caracterizado a partir do
recebimento, por signatário desta Ata, de requisição e/ou ordem de compra requisitante do
Consórcio, decorrente da Ata de Registro de Preços.
2.2.1. A unidade requisitante entregará uma cópia da referida ata para o signatário desta Ata e
guardará para si, outra cópia, de idêntico teor.
2.2.2. O fornecimento decorrente da presente Ata será formalizado com o recebimento, pelo
signatário, de pedido (Requisição de compra) ou instrumento equivalente.
2.3.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada pela Administração
do Consórcio, mediante prévia consulta e ainda, ser observado o disposto na sub cláusula anterior.
2.3.1. Neste caso, poderão os signatários desta Ata de Registro de Preços, observadas as
condições aqui estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
2.4.
Durante o prazo de validade desta Ata, seus signatários estão obrigados a fornecer os
objetos licitados, nas quantidades definidas no item 1.2 desta Ata, nas condições estabelecidas no
Edital e em seus Anexos e nesta Ata.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da
data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO
4.1.
Durante o prazo de vigência desta Ata, seus signatários ficam obrigados a aplicar os preços
oferecidos na proposta de preços, devidamente registrado no item 1.2.desta Ata.
Os preços a serem pagos serão a única e completa remuneração pelos fornecimentos,
incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de
qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou indiretas, inclusive as
decorrentes de sua instalação.
4.3.
É vedada a alteração dos preços registrados durante o prazo de validade desta Ata, exceto
em face do equilíbrio econômico-financeiro e da superveniência de normas federais aplicáveis à
espécie.
4.4.
Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Consórcio manterá pesquisa
frequente dos preços de mercado do objeto, de forma a verificar a compatibilidade dos preços
registrados nesta Ata com os preços praticados no mercado.
4.4.1. O Consórcio, em caso de comprovação de que os preços registrados são maiores que os
vigentes no mercado, convocará os signatários desta Ata para promover a renegociação dos
preços nela registrados, de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.
4.4.2. O Consórcio, em caso de recusa dos signatários desta Ata em aceitar a renegociação,
procederá a aquisição do objeto por outros meios, respeitando o disposto na legislação.

4.2.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA DO OBJETO
5.1 O objeto licitado será para eventuais necessidades do Consórcio. Quando solicitado, a empresa
disponibilizará o produto independendo de quantidade solicitada e do valor a ser faturado até o
limite desta ata.
5.2 A aquisição dos produtos, com os fornecedores registrados, será formalizada por intermédio da
emissão de “Requisição de compra” que somente deverão ser aceitos pela contratada se
estiverem devidamente assinados pelo responsável indicado do CISI.
5.3 Uma vez efetuado o pedido (Requisição de Compra) à licitante vencedora deverá efetuar a
entrega imediata.
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5.4 Os produtos serão retirados no varejo, em bomba da própria proponente (diretamente no posto),
abastecendo um veículo de cada vez, dentro do perímetro urbano do município.
5.5 A bomba de combustível da empresa proponente deverá estar a no máximo 15 km da sede do
Consórcio.
5.6 A entrega do objeto relativo a presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado,
conforme necessidades do CISI.
5.7 Não haverá limite mínimo de faturamento para solicitação dos produtos.
5.8 5.4. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o
fornecimento, serão aplicadas à licitante vencedora, as sanções previstas no edital e na
legislação vigente.
5.9 Os produtos solicitados através de pedido deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal
de venda.
5.10 Não poderá ser cobrado frete ou qualquer outro tipo de despesa senão única e exclusivamente
o valor dos produtos solicitados.
5.11 Os fornecedores que não cumprirem com as suas obrigações poderão sofrer as penalidades
descritas no edital e na legislação pertinente.
5.12 No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o fornecimento,
nos termos das previsões da Ata de Registro de Preços, o signatário desta Ata deverá
providenciar a retirada do(s) produtos(s), para substituição no prazo máximo de 03(três) dias
úteis, contadas do recebimento da notificação, sem ônus para o Consórcio e independentemente
de eventual aplicação das penalidades cabíveis.
5.13 Se houver diferença entre as quantidades constantes na Requisição de compra e as
efetivamente entregues, o signatário desta Ata deverá providenciar a complementação
necessária no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contadas do recebimento da notificação.
5.14 A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento sujeitará a
Contratada, as sanções previstas no edital e na legislação pertinente.
5.15 Correrão por conta do signatário desta Ata todas as despesas relacionadas a tributos e
encargos trabalhistas e previdenciários.
5.16 As demais condições concernentes ao regime de execução e entrega do produtos estão
descritas no edital 02/2016 e seus anexos, em especial o Termo de Referencia (anexo I do
referido edital).
5.17 A nota fiscal de venda deverá ser emitida de acordo com cada REQUISIÇÃO DE COMPRA
que a originou.
5.18 Os produtos deverão ser entregues de acordo com especificações do ANEXO I.

CLÁUSULA SEXTA DESPESA
6.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária previamente
autorizada: 01.01.004.122.000.12.001.33.90.30.39.01.

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO
7.1. Os pedidos de pagamento deverão ser devidamente instruídos com a seguinte
documentação, sem os quais não serão atendidos:

7.1.1. Nota Fiscal eletrônica.
7.2. Nenhum pagamento será efetuado aos signatários desta Ata enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de
preços ou à compensação financeira por atraso de pagamento.
7.3. O prazo de pagamento é de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal na sede do
Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISI.
7.4. No caso do término do prazo de pagamento ocorrer em dia sem expediente, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente.
7.5. O Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISI poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas por signatário desta Ata.
7.6. O pagamento efetuado não isentará os signatários desta Ata das responsabilidades
decorrentes do fornecimento.
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE - CISI
8.1.
São obrigações do Contratante:
8.1.1 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução
do contrato e do fornecimento dos produtos, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à licitante vencedora as ocorrências de quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquele.
8.1.2 Receber os produtos na quantidade e qualidade solicitada, nos prazos e condições definidas
nesta ATA e no edital 02/2016, responsabilizando-se a licitante vencedora
por qualquer
dano causado pelos produtos fornecidos.
8.1.3 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes a esta licitação que venham a ser
solicitados pelos empregados ou proprietários dos signatários desta Ata;
8.1.4 Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Registro;
8.1.5 Efetuar, periodicamente, pesquisa de preços do(s) materiais, a fim de averiguar a vantagem
da proposta e a média de preços ofertados pelos signatários desta Ata;
8.1.6 Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as
exigências do Edital e de seus Anexos e desta Ata;
8.1.7 Solicitar o(s) objeto(s) através de requisição e/ou Nota de Empenho;
8.1.8 Verificação da quantidade, qualidade e validade dos produtos entregues;
8.1.9 Comunicar oficialmente aos signatários desta Ata quaisquer falhas ocorridas, consideradas
de natureza grave.
8.2 A fiscalização do fiel cumprimento desta ata e das disposições do Edital 01/2016 será exercida
por fiscal designado pelo Consorcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, que terá plenos
poderes para:
8.2.1 Recusar materiais em desacordo com o objeto;
8.2.2 Promover as medidas que couber para os casos amparados pela cláusula Décima Terceira; e
8.2.3 Exigir da signatária da ata a retirada imediata de qualquer dos prepostos desta que
embaracem a sua ação fiscalizadora ou que não sejam considerados capazes para o fim
desejado, independentemente de justificativa.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DOS SIGNATÁRIOS DA ATA
9.1.
Caberá a cada um dos signatários desta Ata, para a perfeita execução do fornecimento do(s)
produtos(s) descritos nesta Ata, o cumprimento das seguintes obrigações:

9.1.1. Dispor da quantidade suficiente de mercadoria solicitada para o fornecimento, o qual deverá
sujeitar-se à condição de depositário da(s) mercadorias adquirida(s) até que totalmente
requisitada(s), sem nenhum ônus ao CISI pelo armazenamento.
9.1.2. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do(s) produtos(s), tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser
criadas e exigidas pela legislação;
9.1.3. Efetuar a entregado objeto dentro das especificações e/ou condições constantes no Edital e
em seus Anexos;
9.1.4. Entregar o(s) produto(s), após solicitação, em conformidade com as especificações descritas
no item 1.2.;
9.1.5. Responder pelos vícios e defeitos dos produtos e assumir os gastos e despesas que se
fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição e providenciar a
imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo CISI, quando for o
caso;
9.1.6. Proporcionar que os produtos, combustíveis, sejam retirados no varejo, em bomba da própria
proponente (diretamente no posto), abastecendo um veículo de cada vez, dentro do perímetro urbano
do município.
9.1.7. Manter a bomba de combustível da empresa proponente a um raio máximo de 15 km da sede
do Consórcio.
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9.1.8. A entrega do objeto relativo a presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento
parcelado, conforme necessidades do CISI.

9.1.9. Substituir às suas expensas, os produtos não classificados como combustíveis, no prazo de
até 03 (três) dias úteis após o recebimento da notificação expedida pelo CISI, o(s) produto(s), caso
se constate avaria, corrosão, ferrugem, defeitos de fabricação, em desacordo com as especificações
deste edital, dentre outros;
9.1.10. Executar diretamente a Ata de Registro de Preços, sem transferência de responsabilidades
ou subcontratações não autorizadas pelo Consórcio;
9.1.11. Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Consórcio ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do(s) produtos(s) em apreço;
9.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Consórcio, obrigando-se a
atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade, quantidade e validade no
fornecimento;
9.1.13. Comunicar por escrito ao Consórcio qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessário;
9.1.14. Observar as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade de comercialização
do(s) produto(s);
9.1.15. Fornecer os materiais acompanhados de manuais, especificações e acessórios necessários a
sua utilização se houver, e prestar esclarecimentos e informações técnicas que venham a ser
solicitadas pelo contratante; manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.16. Manter, durante toda a execução do fornecimento, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO
SIGNATÁRIO DA ATA
10.1. Adicionalmente, cada um dos signatários desta Ata deverá:
10.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;
10.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas
os seus empregados quando da execução do objeto desta Ata ou em conexão com ela.
10.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do(s) serviços(s), originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
10.1.4. Assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais de contratações
decorrentes desta Ata.
10.1.5. Manter durante toda a execução desta Ata de registro de preços, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10.1.6. Indicar responsável por representa-lo na execução da ATA, assim como a(s) pessoa(s) que,
na ausência do responsável, poderá substituí-lo.
10.2. A inadimplência dos signatários desta Ata, com referência aos encargos estabelecidos na subcláusula 10.1.1, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Consórcio, nem poderá
onerar o objeto desta Ata, razão pela qual seus signatários renunciam expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA ATA
11.1. Deverá cada signatário desta Ata observar, ainda, o seguinte:
11.1.1 É expressamente proibida à contratação de empresa entre cujos dirigentes, gerentes, sócios
e responsáveis técnicos, haja alguém que seja, à data do ato convocatório, servidor do Consórcio
Intermunicipal de Saúde - CISI; durante a vigência desta Ata;
11.1.2 É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca desta Ata, salvo se
houver prévia autorização do Consórcio;
11.1.3 É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto desta Ata.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO:
12
A fiscalização da execução desta ATA, será realizada pela Contratante, na pessoa da...... ao
qual incumbirá a verificação e demais medidas afetas, nos termos do art. 73 e seguintes da Lei de
Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DA ATA
13
Será permitida a alteração na ata para restabelecer a relação que as partes pactuaram entre os
encargos dos signatários desta Ata e a retribuição do Consórcio para a justa remuneração do
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata, na hipótese
de superveniência de fatos imprevisíveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou
ainda, em caso de força maior, caso fortuito, configurando econômica extraordinária e extracontratual,
devidamente comprovada.
13.1. Os dados pertinentes ao restabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente
deverão ser demonstrados por meio escrito de Decomposição de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENALIDADES
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:

14.1.1. Deixar de assinar a ata de registro de preços;
14.1.2. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
14.1.3.
14.1.4.
14.1.5.
14.1.6.
14.1.7.

contratação;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal;
Não mantiver a proposta, injustificadamente.

14.2.

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
14.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
14.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; sendo que a multa deve ser recolhida no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da comunicação, na sede do Consórcio CISI.
14.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
14.2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
Consórcio, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
14.2.5. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3.

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo
Consórcio, o signatário desta Ata ficará isento das penalidades.

14.4.

As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração
Pública poderá ser aplicadas a signatários desta Ata juntamente com a de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA REVISÃO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE
PREÇOS
15.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedores.
15.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedores para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
15.3. O Fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
15.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
15.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISI poderá:
15.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
15.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
15.5. Não havendo êxito nas negociações, o CISI deverá proceder à revogação desta ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
15.6. O cancelamento do Registro de Preços dos signatários desta Ata poderá ser formalizado, de
pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo
de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
15.7. O registro de preços poderá ser cancelado pelo órgão responsável pelo Registro quando o
signatário desta Ata:
15.7.1. Descumprir as condições nela constantes;
15.7.2. Recusar-se a celebrar a Ata ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pelo Consórcio, sem justificativa aceitável;
15.7.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
15.7.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo
87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93;
15.7.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei
Federal nº 10.520/2002.
15.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
15.8.1. Por razão de interesse público;
15.8.2. A pedido do fornecedor;
15.9. A comunicação do cancelamento do preço registrado deverá ser feita por correspondência
com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
15.10. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de qualquer signatário da Ata, a
comunicação será feita por meio de Jornal de circulação local, por duas vezes consecutivas,
considerando cancelado o preço registrado a contar da última publicação.
15.11. Independentemente das previsões retro indicadas, qualquer signatário desta Ata poderá
solicitar o cancelamento de seu Registro de Preços na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado.
15.11.1. Ocorrendo a hipótese prevista nesta sub-cláusula, a solicitação de cancelamento deverá ser
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Consórcio a aplicação
das penalidades previstas no Edital.
15.12. O Contrato decorrente desta Ata poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos
elencados no artigo 78 e seguintes da lei 8.666/93, ou nas hipóteses prevista no Edital de pregão.
15.12.1. A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa
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prevista no art. 77, da lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DA ATA E LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL
16.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização da execução dos fornecimentos,
bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas,
integram esta Ata os documentos do Edital do Pregão Presencial nº 01/2016- e, em especial, as
propostas de preços e dos documentos de habilitação dos signatários desta Ata.
16.2. As condições gerais de fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições
do ajuste encontram-se definidos no edital 01/2016, bem como em seu anexo I - Termo de
Referência.
16.3. A execução da Ata será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às
obrigações ora contraídas, especialmente a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, e
16.4. subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Complementar n°
123/2006 e pela Resolução do CISI nº 18/2012 e n° 19/2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissão na relação jurídica estabelecida serão resolvidos pela aplicação
hermenêutica da Lei Federal 10.520/02, da Lei 8.666/93 e princípios regentes da Administração
Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
17.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Medianeira, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no artigo 102, inciso I,
alínea "d" da Constituição Federal e, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a
presente Ata de Registro de Preços, para que surta um só efeito, a qual é assinada pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADOS.

Medianeira,

de

Anderson Luis Fernandes
Pregoeiro

de 2016.

Equipe de apoio

Equipe de apoio

Detentor da Ata:

31

