CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré
Medianeira/PR – CEP 85.884-000
(45)3264-5062 – (45)3240-2307

____________________________________________________________________________
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 07/2017
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017

1. PREÂMBULO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU – CISI, CNPJ nº 00.879.976/0001-86, com
sede na Rua Iguaçu, s/nº - Bairro Nazaré, na Cidade de Medianeira – Estado do Paraná, através de
seu presidente, Sr. Ricardo Endrigo e da Comissão Permanente de Licitação, designada pela
Resolução nº 015/2017 de 11/07/2017, torna público para o conhecimento dos interessados, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, DO TIPO MENOR PREÇO
POR ITEM. 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. ENDEREÇO, DATA E HORA DO CERTAME
1.1.1.A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das
propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço, dia e horário
abaixo discriminado.
ENDEREÇO ELETRÔNICO;
www.bll.org.br “Acesso Identificado”
DATA: 27/11/2017
HORA: 09h:00min (horário de Brasília/DF)

1.2.
1.3.

1.4.

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 registro no
sistema eletrônico 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 eletrônico anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
O presente Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Setor Administrativo do Consórcio
Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, localizado no Prolongamento da Rua Iguaçu, S/N,
Bairro Nazaré, na cidade de Medianeira – Paraná, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00,
nos dias úteis, e no site do CISI – www.consorciocisi.com.br

2. DO OBJETO
2.1.
Contratação de serviço de seguro para 03 (três) micro ônibus que fazem parte da frota do
2.2.

2.3.

2.4.

CISI, de acordo com as condições e especificações constantes neste edital e conforme
ANEXO I.
O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases,
através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da
página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br).
Os trabalhos serão conduzidos por servidores nomeados através da Resolução n° 015/2017
de 11/07/2017, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil (www.bllcompras.org.br).
Considerando que na região não há pelo menos 03 (três) empresas que se enquadrem como
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2.5.
2.6.
2.7.

ME ou EPP, que possam atender os requisitos do Edital, esta licitação NÃO será exclusiva
para ME ou EPP.
Os bens/serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos
termos da Lei nº 10.520, de 2002, resoluções nº. 18/2012, 19/2012, 30/2015 e 31/2015 do
CISI.
O presente edital está submetido ao disposto na Lei Complementar 123/2006, atendendo os
ditames quanto às prioridades para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para efeito
de desempate, quando verificado ao final da disputa de preços.
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 ciência;
2.7.3.ANEXO III – Modelo de declaração de superveniência de fato impeditivo da
qualificação;
2.7.4.ANEXO IV – Carta de credenciamento;
2.7.5.ANEXO V – Declaração de não empregabilidade de menores;
2.7.6.ANEXO VI – Declaração de ME e EPP;
2.7.7.ANEXO VII – Modelo de Declaração de inexistência de parentesco com servidores do
CISI;
2.7.8.ANEXO VIII – Minuta de Contrato.

3. DA
IMPUGNAÇÃO
AO
ATO
CONVOCATÓRIO
E
PEDIDOS
DE
ESCLARECIMENTOS
3.1.
No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

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 24(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;
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 03 (três) dias úteis, anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública ou inseridas em campo próprio na plataforma www.bllcompras.org.br.
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,
ficando as empresas interessadas em participar do certame, obrigadas a acessar o referido
endereço eletrônico para a obtenção das informações prestadas ou em local próprio na
plataforma www.bllcompras.org.br .
As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não tem efeito suspensivo.
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.
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.
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 23.14 deste edital.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1.
Somente poderão participar da presente licitação as empresas cuja finalidade e ramo de
atuação principal estejam ligados ao objeto do presente Pregão Eletrônico, e que satisfaçam

2

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, s/nº, Bairro Nazaré
Medianeira/PR – CEP 85.884-000
(45)3264-5062 – (45)3240-2307

____________________________________________________________________________
4.2.

4.3.

4.4.

integralmente as condições deste Edital.
Em face da exigência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as empresas participantes
devem complementar seus dados cadastrais, com as seguintes informações, referentes ao
seu Quadro Societário:
4.2.1.Nome do(s) sócio(s);
4.2.2.Participação do(s) sócio(s) na empresa (representante ou membro);
4.2.3.Registro na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
informando a data e o número do registro. Essas informações devem ser
obrigatoriamente extraídas da última alteração do Contrato Social, devidamente
registrada na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
conforme a atividade da Empresa.
A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente irrestrita aceitação das
condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância da legislação em
vigor, dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a
recursos.
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
4.4.1.Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
4.4.2.Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública
motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei nº. 8.666/93;
4.4.3.Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
4.4.4.Estejam sob insolvência ou for dissolvida;
4.4.5.Aqueles que se enquadrem nas restrições dispostas no art. 9º da Lei nº. 8.666/93 e
alterações;
4.4.6.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 à 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. 123/06;
4.4.7.Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda empregado com idade inferior a 16 (dezesseis)
anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.
4.4.8.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.
4.4.9.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.
4.4.10.
Se encontrem em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

5. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1.
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:
5.1.1.Acompanhar os trabalhos do certame;
5.1.2.Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
5.1.3.Abrir as propostas de preços;
5.1.4.Analisar a aceitabilidade das propostas;
5.1.5.Desclassificar propostas indicando os motivos;
5.1.6.Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de
menor preço-global;
5.1.7.Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
5.1.8.Declarar o vencedor;
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5.1.9.Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
5.1.10.
Elaborar a ata da sessão;
5.1.11.
Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
5.1.12.
Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a
aplicação de penalidades previstas na legislação;
5.1.13.
Verificar, quando necessário, a existência de empate de ficção e seguir os
procedimentos de desempate de acordo com os dispositivos da Lei Complementar
nº123/2006.

6. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BLL
6.1.
As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

devidamente credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços
e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras.
6.1.1.O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, conforme §1º, do art. 3º do Decreto
n.º 5.450/2005, no sítio da BLL - www.bllcompras.org.br
A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definição de senha privativa.
A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do
provedor do sistema.
É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma
eletrônica a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (§5º, do Art. 3º do Decreto n.º
5.450/2005).
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI não se responsabiliza por eventuais erros
ou equívocos no momento do cadastramento no site da BLL, sendo o credenciamento
condição de participação, e o preenchimento dos dados, no referido site, de inteira
responsabilidade da Pessoa Jurídica que pretende participar deste processo licitatório.

7. PARTICIPAÇÃO
7.1.
A participação no Pregão na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha

7.2.

7.3.

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário
limite estabelecidos.
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu
representante;
Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida junto
ao provedor do sistema adotado pelo comprador no telefone da Bolsa de Licitações BLL
(41)3042-9909, ou através do e-mail contato@bll.org.br.

8. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1.
A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão na
forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro
a avaliar a aceitabilidade das propostas.
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8.2.
O julgamento das propostas será efetuado considerando o MENOR PREÇO POR ITEM.
8.3.
Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.
8.14.

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
As propostas não deverão estar com os valores superiores ao máximo fixado no Edital
(REFERENTE AO VALOR POR ITEM) e não havendo lances com valores iguais ou inferiores,
serão desclassificados.
Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados
errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.
Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais
participantes.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na
Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a
recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem
prejuízos dos atos realizados.
Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na
Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos
operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail)
divulgando data e hora da reabertura da sessão.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra.
O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as
empresas apresentarem novos lances. (FECHAMENTO RANDÔMICO).
8.11.1.
Face à imprevisão do tempo extra, as empresas participantes deverão estimar
o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que
poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.
Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento
de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta
minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o
vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contra-proposta
diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja
obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da
aceitação do lance de menor valor
Havendo entre as concorrentes empresas que se enquadrem no conceito de microempresa e
empresa de pequeno porte, desde que atendido o disposto no item 2.7.6, lhes será
assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação conforme a Lei
Complementar nº 123/06.
8.14.1.
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.
8.14.2.
Ocorrendo o empate a que se refere o item acima, a microempresa ou
empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar nova proposta no
prazo máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão.
8.14.3.
Não ocorrendo a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na
hipótese do item 8.14.1, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito.
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8.15.

8.16.
8.17.

8.14.4.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, que se encontrem na situação de empate do item 8.14.1,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
8.14.5.
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.
8.14.6.
Os dispositivos dos itens 8.14, 8.14.1, 8.14.2, 8.14,3, 8.14.4 e 8.14.5 somente
serão aplicados quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Item 11 deste Edital, deverão ser
remetidos via e-mail: cpd@consorciocisi.com.br, no prazo máximo de 03 (três) horas,
contados do encerramento do certame, com posterior encaminhamento do original ou cópia
autenticada, observado o descrito no item 8.17.
8.15.1.
O prazo referido no subitem anterior poderá ser prorrogado a pedido do
Licitante vencedor, desde que o faça justificadamente.
Não serão aceitos documentos, declarações e proposta emitidas após data de abertura do
certame, ressalvadas as exceções previstas em lei.
Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser
encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços
corrigida, para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu:

Endereço: Rua Iguaçu, s/n, Bairro Nazaré.
Medianeira, Paraná CEP: 85884-000
A/C: Lucas Cigerza
E-mail: cpd@consorciocisi.com.br ou administrativo@consorciocisi.com.br
Telefones: (45) 3240-2307 ou (45)3264-5062

Com os seguintes dizeres:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 06/2017
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
ATUALIZADA RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
ENDEREÇO COMPLETO/FONE/FAC-SÍMILE E E-MAIL

8.18.

8.19.

8.20.
8.21.

O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido acarretará nas sanções previstas no ITEM 21 e no ANEXO I deste Edital,
podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance
subsequente.
Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.
Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido
preço melhor.
Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e valor estimado para a contratação.
A Proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
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8.22.

alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de
recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

9. DAS PROPOSTAS NO SISTEMA ELETRÔNICO E ESCRITA
9.1.
O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e

9.2.

9.3.

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por
todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, serem informadas no
campo próprio as ESPECIFICAÇÕES e/ MARCAS dos serviços e/ou produtos ofertados,
conforme a ficha técnica descritiva do serviço e/ou produto. A não inserção de arquivos ou
informações contendo as especificações e/ou marcas dos serviços e/ou produtos neste
campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente
para classificação da proposta.
O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I.

10. DA PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
10.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, com o(s)

10.2.

10.3.
10.4.
10.5.

valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as
folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de
habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão
Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço
completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo
estipulado neste Edital.
Na proposta escrita, deverá conter:
10.2.1.
Os valores subentendendo materiais, equipamentos, mão-de-obra, obrigações
fiscais, previdenciárias e trabalhistas, impostos, frete e demais despesas diretas e
indiretas já deverão estar computados no valor do produto e/ou serviço.
10.2.2.
O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias, conforme disposto no ANEXO I, contados da abertura das propostas virtuais;
10.2.3.
Especificação e marca completa do serviço e/ou produto oferecido com
informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme
descrito no ANEXO I, deste Edital.
10.2.4.
Data e assinatura do Representante Legal da proponente.
10.2.5.
O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser
entregue de acordo com o especificado no ANEXO I, deste edital.
Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR
PREÇO POR ITEM.
Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos
inerentes ao produto até o cumprimento total do contrato.
Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor.

11. DA HABILITAÇÃO
11.1. PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
11.1.1.
Cédula de identidade ou documento equivalente dos proprietários;
11.1.2.
Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
qualificação, conforme o modelo do ANEXO III.
11.1.3.
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.
11.1.4.
Declaração de inexistência de parentesco com servidores do CISI, conforme o
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modelo do ANEXO VII.
11.1.5.
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.

11.2.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
11.2.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – Cartão CNPJ
11.2.2.
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;
11.2.3.
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;
11.2.4.
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;
11.2.5.
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;
11.2.6.
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pela Prefeitura
da sede da Proponente, com validade na data de abertura do Envelope Habilitação;
11.2.7.
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;
11.2.8.
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 12.440/2011válida na data de abertura do Envelope
Habilitação.

11.3.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA E CAPACIDADE TÉCNICA
11.3.1.
Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, com data de, no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data de
abertura dos envelopes de habilitação;
11.3.2.
A presente documentação deverá ser apresentada em ORIGINAL, por
qualquer processo de CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente ou publicação
em órgão de imprensa oficial.
11.3.3.
Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas.
11.3.4.
As Certidões/documentos que não tiverem prazo de validade informado, terão
como data de validade 60 (sessenta) dias após a sua emissão.
11.3.5.
Autorização de funcionamento da entidade junto à SUSEP, para operar com
seguros.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1. 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,
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12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.

intimados a apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente;
A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;
Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;
Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente;
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.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante
13.2.
13.3.

13.4.

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.
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.
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 de 05
(cinco) dias úteis, a contar do momento em que a proponente for declarada vencedora do
certame,
13.3.1.
O prazo referido no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período,
desde que solicitado pelo licitante vencedor, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
A não regularização implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/1993, sendo facultada ao Consórcio Intermunicipal
de Saúde Iguaçu – CISI a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato ou a revogação da licitação.

14. DO CONTRATO
14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será

14.2.
14.3.
14.4.

14.5.

convocado para firmar o contrato ou documento equivalente, dentro do prazo máximo de 03
(três) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, através de correio
eletrônico.
O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação para assinar o contrato ou instrumento equivalente
Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato.
A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido no presente instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste
edital, podendo a Contratante convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais
licitantes, após comprovação de sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta
licitação, para celebração do Contrato;
Os termos do presente Edital, e seus anexos, integrarão o Contrato firmado,
independentemente de transcrição.

15. DO REGIME DE EXECUÇÃO
15.1. As apólices deverão ser emitidas até 10 (dez) dias, a contar da assinatura do contrato, de
acordo com as especificações constantes no Anexo I.
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15.1.1.
Os veículos deverão estar segurados contra os riscos previstos na apólice
desde a data da assinatura do contrato, ainda que não emitida à apólice, devendo a
Contratada fornecer os dados necessários ao acionamento do socorro em caso de
sinistro.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1. As disposições concernentes às obrigações da Contratante estão estabelecidas no ANEXO I
– Termo de Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1. As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência;
17.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
17.3.

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto.
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);

18. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO
18.1. A LICITANTE VENCEDORA terá seu CONTRATO cancelado quando:

18.2.

18.1.1.
Descumprir as condições do Edital.
18.1.2.
Recusar-se a prestar/fornecer o objeto no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa razoável.
18.1.3.
Considerar-se-á negativa da entrega do objeto licitatório quando da recusa em
assinar o contrato de fornecimento.
18.1.4.
For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos
termos do art. 87, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93.
18.1.5.
Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
18.1.6.
Caracterizada a hipótese de inexecução total ou parcial das condições de
serviço ora estabelecidas.
18.1.7.
Constatada a irregularidade por parte do fornecedor, será notificado para no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas se manifeste a respeito, não o fazendo, sofrerá as
penalidades previstas neste Edital e na legislação.
18.1.8.
Persistindo a falta, o Contrato será cancelado, no caso de negativa de
contratação, ou rescindido, no caso de inexecução parcial ou total, chamando-se o
segundo colocado na ordem de classificação.
O fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu Contrato, 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.

19. DO VALOR MÁXIMO E DA VIGÊNCIA
19.1. O valor total máximo da presente licitação é estimado em R$ 17.624,37 (dezessete mil,
19.2.

seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos).
O prazo de vigência do seguro contratado será de 12(doze) meses, com início em 17/01/2018,
prorrogável a critério da Contratante e em caso de comprovada vantajosidade para o CISI.

20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20.1. O pagamento será efetuado em moeda nacional corrente mediante apresentação da Nota

20.2.
20.3.

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.
Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será
devolvida à licitante para as devidas correções.
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária previamente
autorizada: 01.01.004.122.0001.20.01.33.90.39.69.02.
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20.4. A empresa deverá apresentar anexo a NOTA FISCAL os documentos elencados nos itens
11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste Edital.

20.5. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CISI, o valor devido deverá
ser acrescido atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicação das seguintes
fórmulas:
I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x P
Onde:
I = Índice financeiro
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela em atraso.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. As Sanções administrativas estão estabelecidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
21.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento

21.3.

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).
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.

22. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
22.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato

22.2.
22.3.

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.
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.
No caso de revogação ou anulação da presente licitação ficam assegurados o contraditório e
a ampla defesa.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e
23.2.

23.3.
23.4.
23.5.

23.6.

da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus
termos.
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.
É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão.
O objeto da presente licitação não poderá sofrer reajustes.
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.
O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e
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23.7.
23.8.
23.9.
23.10.
23.11.

23.12.
23.13.
23.14.

23.15.

não comprometa a lisura da licitação sendo possível a 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.
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.
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.
Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às
condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da
negociação realizada.
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.
A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos
autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 13h30min às
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.
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, 06 de novembro de 2017.

Vânia Raquel Furmann
Pregoeira

Heloise Delazari Carvalho
Membro CPL

Lucas Cigerza
Presidente CPL

Silvia Vannini
Membro CPL
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA E
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1. OBJETO:
1.1. Contratação de serviço de seguros para micro ônibus que fazem parte da frota do CISI, para o
período de 12(doze) meses, de acordo com as condições e especificações constantes neste
edital e conforme ANEXO I.

1.2. DESCRIÇÃO:
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO

UNID.

Micro Marco Polo, Minibus Volare W9 Fly
Executive E5, ano 2014, modelo 2015, diesel,
capacidade 27 passageiros. Placas AYR 3095 –
Chassi 93PB40N31FC053695- Renavan
1015358923.
Coberturas: Casco; 100% tabela FIPE / Danos
apólice
materiais R$ 150.000,00 / Danos Corporais R$
200.000,00 / Dano moral e estético R$ 10.000,00
/ Morte-invalidez permanente DMH R$ 10.000,00
– incluir cobertura para parabrisa, vidro traseiro e
retrovisor / Assistência 24 para guincho – mínimo
200(duzentos) quilômetros, com isenção de
franquia.
Micro Marco Polo, Minibus Volare W9 Fly
Executive E5, ano 2014, modelo 2015, diesel,
capacidade 27 passageiros. Placas AYR 2578Chassi 93PB40N31FC053740/ Renavan
1015355126.
Coberturas: Casco; 100% tabela FIPE / Danos
apólice
materiais R$ 150.000,00 / Danos Corporais R$
200.000,00 / Dano moral e estético R$ 10.000,00
/ Morte-invalidez permanente DMH R$ 10.000,00
– incluir cobertura para parabrisa, vidro traseiro e
retrovisor / Assistência 24 para guincho – mínimo
200(duzentos) quilômetros, com isenção de
franquia.
Micro Marco Polo, Minibus Volare W9 Fly
Executive E5, ano 2014, modelo 2015, diesel,
capacidade 27 passageiros Placas Ayr 3106Chassi 93PB40N31FC053696-Renavan
1015359148.
Coberturas: Casco; 100% tabela FIPE / Danos
apólice
materiais R$ 150.000,00 / Danos Corporais R$
200.000,00 / Dano moral e estético R$ 10.000,00
/ Morte-invalidez permanente DMH R$ 10.000,00
– incluir cobertura para parabrisa, vidro traseiro e
retrovisor / Assistência 24 para guincho – mínimo
200(duzentos) quilômetros, com isenção de
franquia.

QTDE.

VALOR
UNIT.

VALOR MÁXIMO

01

5.874,79

5.874,79

01

5.874,79

5.874,79

01

5.874,79

5.874,79

1.4 O valor máximo estimado é de R$ 17.624,37 (dezessete mil, seiscentos e vinte e quatro reais
e trinta e sete centavos).

2. DAS JUSTIFICATIVAS
2.1. O Objeto deste pregão decorre da necessidade de salvaguardar os micro-ônibus,
bem como proteger a integridade dos servidores e usuários SUS que utilizam o
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transporte sanitário no deslocamento rodoviário, dos municípios consorciados
dentro do Estado do Paraná.

2.2. 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.

3.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
3.1. Todos os produtos entregues deverão estar de acordo com as especificações descritas no
item 1.2.

4. DOS PRAZOS
4.1. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais.

4.2. As apólices deverão ser emitidas e entregues até 10(dez) dias a contar da assinatura do
contrato, mas os veículos deverão estar segurados contra todos os riscos previstos no edital e
na apólice desde a data de assinatura do contrato, ainda que não emitida a apólice, devendo
a contratada fornecer os dados necessários ao acionamento do socorro em caso de sinistro,
entre a data do recebimento da nota de empenho e a emissão da apólice do seguro.
4.3. O prazo de vigência das apólices é de 12(doze) meses, contados a partir da data de
assinatura do contrato.

5. DA 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 e da Resolução 18/2012 do CISI.

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.
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. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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 conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e
seus anexos.
7.1.2.Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste edital, quaisquer
erros ou impropriedades na apólice de seguro.
7.1.3.Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.1.4.Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais e demais despesas direta ou indireta resultantes da adjudicação desta
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Licitação.
7.1.5.Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pelo Consórcio de Saúde
Iguaçu - CISI quanto ao fornecimento dos produtos/serviços.
7.1.6.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 do CISI.
7.1.7.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;
7.1.8.Obriga-se a comunicar ao CISI as alterações que forem efetuadas em seu Contrato
Social.
7.1.9.A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77, da Lei 8.666/93.
7.1.10. Deverá Indicar pessoa responsável pela execução do contrato, na data da assinatura
do mesmo.

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 coma 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.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Pregão.
10. Alteração Subjetiva
10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que:
10.1.1. Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original;
10.1.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
10.1.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

11. 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 o Contrato;
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;
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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 deaté
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 a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes
e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
11.2.7. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso
a contratada não tenha nenhum valor a receber da administração municipal, ser-lhe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa, sob pena de execução judicial.
11.2.8. As multas previstas nesta seção não eximem a contratada da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO

(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 2017.

À Comissão de Licitação
Referente: Edital de Pregão Eletrônico nº 06/2017

Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 06/2017, 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 DECREDENCIAMENTO

Local,

de

de 2017.

À Comissão de Licitação
Referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 06/2017

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 venham a ser praticados pelo representante ora designado.

Atenciosamente

(nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

Local,

de

de 2017.

À Comissão de Licitação

Referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 06/2017
(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 27/10/1999, 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

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 2017.

(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 VII

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 2017.
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ANEXO VIII
PROCESSO 07/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
CONTRATO Nº 000/2017
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU – CISI, constituída sob a forma de consórcio
público, com personalidade Jurídica de Direito Privado, sem fins econômicos, que integra a Administração
indireta dos entes consorciados, inscrita no CNPJ nº 00.879.976/0001-86, com sede na Rua Iguaçu, s/nº,
cidade de Medianeira/Pr, pelo Conselho Diretor, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. xxxxxxxx,
brasileiro, R.G.xxxxx nº SSP/PR, CPF nº xxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE; e a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita do CNPJ nº XXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXX, n° XXX,
bairro XXXXXXXXX, município de xxxxxxxxx/xx, CEP xxxxxxxxxxx, neste ato representado por seu sócio
administrador Sr.xxxxxxxxxx, brasileiro, casado, do comércio, portador do R.G n° xxxxxxxxxx e do CPF nº
xxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA,
RESOLVEM celebrar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Contratação de serviço de seguros para xxx (xxx) micro ônibus que fazem parte da frota do CISI, para o
período de 12(doze) meses conforme descrição abaixo:
LOTE 01

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR CONTRATUAL
O valor certo e ajustado para esta contratação é R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), assim distribuídos:
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS
I - As apólices deverão ser emitidas e entregues até 10(dez) dias a contar da assinatura do contrato, mas
os veículos deverão estar segurados contra todos os riscos previstos no edital e na apólice desde a data
de assinatura do contrato, ainda que não emitida a apólice, devendo a contratada fornecer os dados
necessários ao acionamento do socorro em caso de sinistro, entre a data do recebimento da nota de
empenho e a emissão da apólice do seguro.
III - Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar
o teor da apólice, anotando todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
Parágrafo único: As apólices entregues deverão estar de acordo com as especificações descritas no
objeto.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
I - O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se na date de 17 de janeiro de 2018, e
termino na data de 17 de janeiro de 2017.
Parágrafo único: O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, §1º e §2º da
Lei Federal 8.666/1993.
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CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
I - Em ocorrendo a situação prevista no Parágrafo único da Cláusula Quarta, o Valor Contratual, previsto
na Cláusula segunda, poderá ser reajustado de acordo com a legislação vigente, tomando-se por base a
variação do índice nacional de preços ao consumidor - INPC.
Parágrafo Único: Os reajustes dependerão de termo aditivo, sendo necessário anotar no processo
administrativo da CONTRATADA a origem e autorização do reajuste, bem como dos cálculos.
CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I - 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.
II - Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na fatura/boleto ou nota fiscal, esta será
devolvida à licitante para as devidas correções.
III - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária previamente
autorizada: 01.01.004.122.0001.20.01.33.90.39.69.02.
IV - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CISI, o valor devido deverá ser
acrescido atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou
6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x P
Onde:
I = Índice financeiro
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual
EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela em atraso.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A contratada assume, exclusivamente, os riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execução das
obrigações contratadas, responsabilizando-se, também, pela idoneidade e comportamento de seus
empregados, prepostos, e seus subordinados, e, também, por quaisquer prejuízos que sejam causados à
contratante ou a terceiros, obrigando-se:
I - Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo apresentar tais documentos ao
CISI, sempre que forem solicitados.
II - Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e demais
despesas direta ou indireta resultantes da adjudicação desta Licitação.
III - Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pelo Consórcio de Saúde Iguaçu - CISI
quanto ao fornecimento dos produtos.
IV - 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 do CISI.
V – A Indicar, na data da assinatura deste instrumento, pessoa responsável pela execução do contrato.
Parágrafo Primeiro: A Contratada reconhece, desde já, os direitos do Consórcio Intermunicipal de Saúde
– CISI, em caso rescisão administrativa por inexecução total ou parcial do contrato, nos termos da Lei
8.666/93, Lei 15.608/07 do Estado do Paraná, sem prejuízo de aplicação de penalidades na esfera
judicial.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
I - 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.
II - 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.
III - Efetuar o pagamento pelo efetivo fornecimento dos produtos, dentro das condições estabelecidas no
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referido edital.
IV - 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.
V - 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.
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO:
Constituem motivos para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI rescindir o presente Acordo,
independentemente de procedimento judicial:
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais ou prazos constantes deste acordo;
II- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou prazos constantes deste acordo, não justificados, e
que acarretem dano ao Consórcio;
III – Atraso injustificado na entrega do objeto deste acordo;
IV – subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, desde que realizadas em
desacordos com as determinações do edital 03/2016 ou com a legislação aplicável;
V – Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como a de seus superiores;
VI – Cometimento reiterado de faltas na execução deste acordo, anotadas na forma do parágrafo §1º do art.
67 da Lei 8.666/93;
VII – decretação de falência ou dissolução da sociedade;
VIII – alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa que, a juízo do CISI,
prejudique a execução deste contrato.
IX – a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditiva da execução do
contrato.
Parágrafo Único: A Contratada reconhece desde já, os direitos da Contratante nos casos de rescisão
administrativa, previsto no art. 79 da lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Licitante/Contratada que:
I - Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
II - Ensejar o retardamento da execução do objeto;
III - Fraudar na execução do contrato;
IV - Comportar-se de modo inidôneo;
V - Cometer fraude fiscal;
Parágrafo Único: Ao cometer qualquer das infrações discriminadas acima à contratada ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
I - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
II - 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;
III - Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio, pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
V - 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.
VI - 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
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inciso anterior.
Parágrafo primeiro: Ao cometer qualquer das infrações discriminadas acima a contratada ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
I - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
II - 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;
III - Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio, pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
V - 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.
VI - 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.
Parágrafo segundo: A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não
tenha nenhum valor a receber da administração municipal, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, sob pena de execução judicial .
Paragrafo Terceiro: As multas previstas nesta seção não eximem a contratada da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.
CLÁUSULA DÉCIMA : DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
I - A Fiscalização da prestação dos serviços será exercida por representante da CONTRATANTE, neste ato,
denominado Fiscal do Contrato, que, devidamente credenciado, poderá ser assessorado pelo “Fiscal
Técnico do Contrato”, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando
ciência de tudo à CONTRATADA.
II - A Fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas,
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior.
III - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou a terceiros,
os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todas as etapas.
IV - O Gestor do Contrato e seu substituto deverão exigir o cumprimento de todos os itens constantes das
cláusulas contratuais e da proposta da CONTRATADA.
V - A CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados, quando
apresentados em desconformidade com o serviço que fora solicitado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
I - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, sendo que
nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na citada Lei, salvo, as
supressões resultantes de acordos celebrados entre os contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
I - Qualquer alteração do presente contrato será objeto de Termo Aditivo, na forma da legislação referente a
licitações e contratos administrativos, nos termos do Art. 65 da Lei 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: VINCULAÇÃO AO EDITAL E CASOS OMISSOS
É parte integrante deste acordo, em todos os seus termos e regulamentações, as disposições constantes
do Edital 06/2017 e seus anexos.
Parágrafo Primeiro: Aplicam-se ao presente contrato, nos casos omissos, as disposições da Lei 8.666/93,
Lei 10.520/02, Lei 15.608/07 do Estado do Paraná, no que couberem.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da
Comarca de Medianeira, Estado do Paraná.
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas neste contrato que,
lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e testemunhas a seguir, a todo o ato presente,
em 02(duas) vias de igual teor, a fim de que produza seus efeitos legais.
Medianeira, PR, xx de XXXXXXX de 2017.

CONTRATANTE
Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu

CONTRATADA

Advogado

Testemunhas:
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