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EDITAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA
MODALIDADE: Tomada de preços nº 004/2019
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná - CISCOPAR torna público que
fará realizar a licitação acima indicada, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS
VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ - CISCOPAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, em conformidade com os preceitos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações posteriores e as condições a seguir:
Data e Horário de recebimento dos envelopes: 10/05/19 às 09:00hrs, junto ao Protocolo do
CISCOPAR.
Data e Horário de abertura dos envelopes: 10/05/2019 ás 09:10hrs
Local: Sede do CISCOPAR – Rua XV de Novembro nº 1287, Centro, Toledo/PR.
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1 O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEÍCULOS
PERTENCENTES À FROTA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
COSTA OESTE DO PARANÁ - CISCOPAR, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES,
conforme especificações no Anexo I do Edital.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE
APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
2.1. As licitantes deverão apresentar documentação e propostas em 2 (dois) invólucros
distintos, fechados e indevassáveis, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas:
Envelope n° 1
DOCUMENTAÇÃO
NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019- CISCOPAR
Envelope n° 2
PROPOSTA
NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019 - CISCOPAR
2.2. DA HABILITAÇÃO
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2.2.1. A habilitação da presente licitação será feita por meio da apresentação do invólucro nº
1, contendo cópia dos seguintes documentos, com validade vigente na data da sessão de
abertura dos envelopes referentes à fase habilitatória:
I – Contrato Social e alterações; ou Certidão Simplificada da Junta Comercial e última
alteração do Contrato Social; ou Estatuto Social e última alteração;
II – Cartão do CNPJ, com data de emissão não superior a 90 dias;
III – Certificado de Regularidade do FGTS;
IV – Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
V – Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Estaduais;
VI – Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos
Municipais;
VII – Carta de Credenciamento (Modelo Anexo III); se for o caso;
VIII – Conjunto de declarações contendo: Declaração de idoneidade para contratar com a
Administração; Termo de Renúncia Quanto à Fase de Habilitação; Declaração de
Conhecimento e Aceitação do Teor do Edital; Declaração de Observância ao disposto no
Inciso XXXIII do Art. 7º da CF; Declaração de que o equipamento/material e todos os seus
componentes são novos, de primeiro uso e estão em linha de fabricação na data de abertura
das propostas (Modelo Anexo IV).
IX - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (Modelo Anexo V) se for o caso;
X - Comprovação de que a licitante ocupa a condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, mediante certidão expedida pela Junta Comercial, se for o caso.
XI – Declaração Contendo Informações para Fins de Assinatura do Contrato (Anexo VI)
XII – Alvará de funcionamento expedido pelo Município da sede da licitante;
XIII – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da
Comarca sede da pessoa jurídica licitante, com data de emissão não superior a 60 dias
contados da data estabelecida para abertura dos envelopes;
XIV – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A, da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 – retirada no site
http://www.tst.gov.br/.
2.2.1. Nos anexos, entende-se como “Responsável” ou “Responsável Legal” o Titular da
Firma, o sócio administrador constante do Contrato Social da Empresa, o Presidente em
exercício da Entidade, no caso de Estatuto Social e o Procurador com poderes compatíveis
legalmente constituído por instrumento de procuração pública ou particular com firma
reconhecida do outorgante. No caso de “Procurador”, anexar à documentação o original ou
cópia autenticada da procuração.
2.2.2. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação ou
a desclassificação da Licitante, com exceção dos subitens IX e X em casos de licitações para
ampla concorrência, cuja não apresentação acarretará apenas a não aplicação dos benefícios
legais previstos em favor de ME, MEI ou EPP, na LC nº 123/2006.
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2.3. Os documentos deverão ser apresentados em fotocópia legível (não aceitaremos cópia
em papel FAX), ficando a critério da Comissão a solicitação de qualquer documento em via
original.
2.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão
de Licitações verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE;
2.4.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12, da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
2.4.2. Constatada a existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, a Comissão de Licitações reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
2.5. Das condições especiais de habilitação prevista na Lei Complementar 123/2006 para
as Micro-Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP):
2.5.1 O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo observados os benefícios legais em
favor da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, desde que comprovada, na fase de
habilitação, que a licitante frui desse regime fiscal, nos termos constantes no item 2.2, deste
Edital, conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
2.5.1.1. Será adotada a exclusividade à participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, nos itens de contratação de compras ou serviços cujo valor seja de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), sendo indicada a utilização da exclusividade no termo de referência.
2.5.1.2. Em certames para a aquisição de bens de natureza divisível, cujo valor ultrapasse o
limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), haverá cota reservada de 25% (vinte e cinco por
cento) para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, sendo utilizada a
nomenclatura no termo de referência como “cota reservada microempresa e empresa de
pequeno porte” logo abaixo do item particionado.
2.5.2. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação
para a microempresa e empresas de pequeno porte, bem como a destinação de cotas
exclusivas a Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores
Individuais.
2.5.3. Para Cota Reservada, não havendo vencedor entre empresas enquadradas como EPP,
ME e MEI, depois de esgotadas as possibilidades levadas em consideração as prerrogativas
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das referidas empresas, bem como a ordem de classificação, o objeto será adjudicado ao
vencedor da cota destinada à ampla concorrência, mediante readequação de sua proposta, no
prazo estipulado pela Comissão de Licitação, com a abrangência dos itens referentes à cota
reservada. Neste caso, deverá ser mantido o preço ofertado por ela na disputa da cota da
ampla concorrência.
2.5.4. Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota da ampla concorrência, a
contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa;
2.5.5 Não será utilizado o benefício referente à exclusividade de participação ou à quota
reservada para microempresas e empresas de pequeno, nos casos em que não houver, no
mínimo, três fornecedores competitivos enquadrados como microempresa e empresa de
pequeno porte localizados na região, sendo devidamente justificado no Termo de Referência.
2.5.6) Comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:
 Nas licitações, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da pequena empresa
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato ou ordem de compra. (art. 42, LC
123/2006).
Nas licitações, a pequena empresa deverá apresentar toda a documentação exigida para
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que contenha alguma restrição (art.
43, LC 123/2006).
2.5.7) Saneamento de defeitos na habilitação fiscal e trabalhista:
Havendo algum defeito na habilitação fiscal e trabalhista da micro ou pequena empresa, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
administração pública, para o saneamento do defeito. Este prazo é contado a partir do momento
em que a pequena empresa é declarada vencedora da licitação. (art. 43, § 1º, LC 123/2006).
 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do acima citado artigo,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado, à Administração, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou ordem de compra,
ou revogar a licitação. (art. 43, § 2º, LC 123/2006).
2.6. A Comissão Permanente de Licitações se reserva o direito de conferir a autenticidade dos
documentos apresentados no envelope nº 1, mediante a apresentação dos originais.
2.7. Caso o proponente encaminhe representante para acompanhar o procedimento licitatório,
deverá formalizar carta de credenciamento, conforme modelo anexo, a qual deverá ser entregue
à Comissão de Licitação na data de abertura dos envelopes. As empresas poderão designar
somente um representante, e o mesmo não poderá representar mais de uma empresa no
certame.
2.8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
2.8.1. O invólucro nº 2 deverá conter: a proposta unitária, conforme modelo Anexo, datado e
assinado pelo representante legal da licitante, isenta de emendas, rasuras, ressalvas e/ou
entrelinhas, contendo, necessariamente, além dos elementos mencionados, as seguintes
condições:
a) indicação obrigatória da marca (se houver), modelo (se houver), valor unitário e valor
total; devendo ser apenas 2 (duas) casas decimais após a vírgula.
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b) estar preenchida por meio mecânico ou impresso.
2.9. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas.
2.10. O proponente poderá oferecer esclarecimentos complementares à Comissão Permanente
de Licitações por meio de carta, que anexará ao envelope de proposta.
2.11. Das condições especiais de julgamento previsto na Lei Complementar 123/2006 para as
Micro-Empresas (ME), e Empresas de Pequeno Porte (EPP):
2.11.1. Empate fictício:
 Caracteriza-se o empate quando as propostas apresentadas pelas pequenas empresas sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada. (art. 44, § 1º, LC
123/2006)
2.11.2. Critério de desempate:
 Nas licitações, como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para
a micro ou pequena empresa (art. 44, LC 123/2006).
 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a. A micro ou pequena empresa melhor classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será
adjudicado em seu favor (art. 45, I, LC 123/2006).
b. Não ocorrendo a contratação da micro ou pequena empresa na forma anterior, serão
convocadas as remanescentes que porventura se situem no intervalo de 10%, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito (art. 45, I, LC 123/2006).
c. Caso haja equivalência dos valores apresentados pelas micro ou pequenas empresas que se
encontrem no intervalo de 10%, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, III, LC 123/2006).
d. Não havendo a contratação nos termos previstos anteriormente, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (art. 45, § 1º, LC
123/2006).
e. Esta sistemática do desempate somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por micro ou pequena empresa (art. 45, § 2º, LC 123/2006).
f. Se a 1ª colocada for licitante enquadrada como micro ou pequena empresa, será
imediatamente declarada vencedora do certame (art. 45, § 2º, LC 123/2006).
3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
3.1. Será considerado vencedor provisório o proponente que oferecer a proposta de MENOR
PREÇO GLOBAL POR ITEM.
3.2. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, desempatar-se-á por sorteio, em ato
público realizado mediante convocação de todas as licitantes.
4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. O preço a pagar será o constante da proposta vencedora.
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4.2. O pagamento está condicionado à validade das certidões exigidas na fase de habilitação e
do Alvará de Funcionamento e Licença Sanitária (se for o caso).
4.3. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias apos o recebimento da Nota Fiscal, por meio de
depósito em conta bancária de titularidade da empresa vencedora.
4.4. Para fazer face às despesas decorrentes do objeto deste Edital, serão utilizados recursos das
seguintes Dotações Orçamentárias:
01.001 – Serviços Administrativos
103021000.2001 – Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.30.00.00 – 39 – Material de Consumo
3.3.90.30.39.01 – 59 – Pneus
Fonte: 0
01.002 – Serviços de Saúde
103021220.2030 – Manut. das Ativid. Do Centro Atenção Psicossocial, Alcool e Drogas –
CAPS AD III
3.3.90.30.00.00 – 1260 – Material de Consumo
3.3.90.30.39.01 – 1284 – Pneus
Fonte: 496
5. DO VALOR
5.1. O valor máximo estabelecido para esta licitação é de R$ 17.854,95(Dezessete mil
oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), não podendo ser
ultrapassado.
6. DO PROCEDIMENTO
6.1. No local, dia e horário indicados no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os invólucros
de nº 1 (documentação) e nº 2 (proposta), entregues por representante legal da licitante ou por
pessoa autorizada portando declaração de conformidade com o Anexo deste Edital.
6.2. Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para entrega dos invólucros,
nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos
ou modificações a documentação e propostas já entregues, salvo quando requisitados pela
Comissão, justificadamente, com finalidade meramente elucidativa.
6.3. Abertos os invólucros de nº 1, os documentos neles contidos serão examinados e
rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissão.
6.4. Serão consideradas inabilitadas automaticamente as participantes que não apresentarem a
documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios ou defeitos que impossibilitem seu
entendimento, ou não atendam satisfatoriamente as condições deste Edital.
6.5. Quando todos os licitantes forem INABILITADOS ou todas as propostas forem
desclassificadas, a critério da Administração, poderá ser dado o prazo de 8 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação.
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6.6. Promulgado o resultado final da fase de habilitação, a Comissão procederá à abertura dos
invólucros de nº 2 (propostas), se todas as licitantes, habilitadas ou não, desistirem da faculdade
de interposição de recurso, de modo expresso, conforme modelo Anexo, e mediante o registro
da circunstância em ata.
6.7. Os invólucros contendo as propostas das participantes inabilitadas serão devolvidos, ainda
lacrados, diretamente ou pelo correio, após definitivamente encerrada a fase de habilitação.
6.8. Abertos os invólucros de nº 2, contendo as propostas, estas serão examinadas e rubricadas
pelas licitantes presentes e pela Comissão. Serão desclassificadas as propostas que
apresentarem irregularidades, vícios ou defeitos que impossibilitem seu entendimento, que não
descrimine a marca e modelo do item licitado (se houver), não atenda as especificações do
Edital ou contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.
6.9. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, por si ou
através de assessoria técnica, diligências no sentido de verificar a consistência dos dados
ofertados pelas licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias
pertinentes.
6.10. Não constituirá causa de inabilitação ou desclassificação a irregularidade formal que não
afete o conteúdo ou idoneidade do documento.
6.11. Do julgamento da habilitação, julgamento e classificação das propostas e dos atos
públicos previstos neste procedimento lavrar-se-ão atas circunstanciadas, que serão assinadas
pela Comissão de Licitação e, quando for o caso, pelas licitantes presentes.
6.12. No que concerne à publicação dos resultados, tanto da fase de habilitação como do
julgamento final, os mesmos, para todos os fins, considerar-se-ão devidamente
divulgados/publicados, na data em que ocorrer a abertura dos envelopes proposta e habilitação.
Assim, a ata que retrata os fatos ocorridos estará disponível, a todos os interessados, a partir das
16hs30m, junto à Sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, Rua XV
de Novembro, nº 1287, Centro, Toledo-PR.
7. DA HOMOLOGAÇÃO
7.1. Encerrada a fase de julgamento e uma vez homologada, pelo Presidente do CISCOPAR, a
adjudicação correspondente, convocar-se-á a adjudicatária para assinar o contrato, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias.
7.2. O não comparecimento da adjudicatária nos prazos estabelecidos implicará a perda do seu
direito, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93.
7.3. Após a assinatura do contrato, a empresa licitante terá o prazo previsto no contrato para a
execução ou entrega do(s) respectivo(s) item(ns), devendo a mesma entregar em
conformidade com o edital e a legislação vigente.
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8. FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO E ENTREGA
8.1 A execução do objeto licitado deverá ser feita no prazo previsto no contrato, cuja minuta
segue anexada ao presente edital.
8.2 As despesas referentes ao frete e demais despesas inerentes à execução do Objeto deste
Edital de Licitação ficarão por conta da empresa vencedora.
8.3 O início da execução dos serviços e os horários de sua realização deverão ser previamente
agendados com o Gerente Serviços Gerais.
8.5 A LICITANTE vencedora, por ocasião de entrega dos pneus e da respectiva Nota Fiscal,
deverá comprovar que os pneus apresentados possuem no máximo 6 (seis) meses de
fabricação.
8.6 A comprovação a que alude o item anterior, deverá ser feita pela gravação, na parede
lateral externa do pneu, da data de fabricação indicando no mínimo o mês e o ano de
produção, ou por meio de relação que acompanhará a Nota Fiscal dos produtos entregues,
contendo os seguintes dados: - Marca do pneu, -Medida de cada pneu. -Nº de série do
pneu, - Código DOT de cada pneu: Semana/ano de fabricação de cada pneu. -Data de
entrega, assinatura do representante legal e carimbo CNPJ da licitante vencedora.
8.7
Os pneus deverão ser novos, assim compreendidos de primeiro uso. Não serão aceitos
em hipótese alguma, pneus remanufaturados, remoldados, recapados, recauchutados,
remodelados ou “remond”, revitalizados ou quaisquer outras denominações que indiquem
reaproveitamento e/ou reciclagem de matéria-prima utilizada na confecção dos mesmos.
8.8
A logomarca do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial) deverá estar impressa nos pneus entregues, devendo a empresa
contratada, apresentar, às suas expensas, o Certificado do INMETRO válido, atestando a
qualidade do produto ofertado.
8.9
Os produtos fornecidos deverão estar de acordo com as disposições contidas nas
seguintes portarias INMETRO (ou outras em sua substituição) nº 05, de 14/01/2000; nº 205 de
17/06/2008; nº 165 de 30/05/2008; nº 083 de 13/03/2008; nº 482 de 07/12/2010; nº 267 de
21/06/2011; nº 399 de 11/10/2011; nº 544 de 25/10/2012, bem como no REGULAMENTO
TÉCNICO DA QUALIDADE PARA PNEUS NOVOS – RTQ-41.
8.10 Os pneus entregues deverão ter garantia de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, contra
defeitos ou imperfeições de fabricação, contados a partir da data do recebimento dos mesmos.
E em caso de pneus apresentarem defeitos e, consequentemente serem substituídos, a Garantia
será contada a partir da nova data de entrega.
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8.11 A contratada deverá apresentar, como forma de comprovação da garantia mencionada
no item anterior, Certificado de Garantia do Fabricante ou do Fornecedor, ou documento
similar.
8.12 O produto entregue que apresentar defeito ou imperfeições de fabricação durante o
prazo de garantia, ou que não atender qualquer exigência deste Edital, deverá ser substituído,
com todas as despesas pertinentes a frete, carga, descarga por conta da empresa vencedora, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação enviada pelo CISCOPAR.
8.13 Local de Entrega: Rua XV de Novembro, 1287, Centro, Toledo-Pr.
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1. Os recursos contra o julgamento da habilitação ou das propostas terão efeito suspensivo e
deverão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato pela
imprensa oficial ou, se presentes os prepostos das licitantes na sessão em que forem divulgados,
na data da ata correspondente.
9.1.1 Aplica-se o disposto neste item aos recursos interpostos contra a anulação ou revogação.
9.2. Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior, por intermédio da Comissão de
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse
mesmo prazo, fazê-los subir, devidamente informados, para decisão final, a ser proferida em 5
(cinco) dias úteis do seu recebimento.
9.3. Uma vez interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugnálo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.4. Os autos do processo da licitação estarão com vista franqueada aos interessados a partir da
intimação/divulgação das decisões recorríveis, na repartição incumbida do procedimento.
10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações,
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem
prejuízo das sanções legais, art. 86 a 88, da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal.
10.2. Ao proponente que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejar
o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos
danos causados ao CISCOPAR pelo infrator:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu
total, o equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do empenho, cumulável com as demais
sanções;
9
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar coma Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos de terminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.
10.3. 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.
11. DO PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES
11.1. Verificada qualquer irregularidade na execução do contrato, a CONTRATANTE
notificará a CONTRATADA acerca do ocorrido, concedendo a ela o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, para querendo apresentar defesa prévia (§ 2º, artigo 87, Lei 8.666/1993).
11.2. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da notificação, com
ou sem a apresentação da defesa prévia, será julgada pela CONTRATANTE a aplicação ou não
das penalidades previstas em contrato.
11.3. Da aplicação das penalidades previstas no contrato, caberá recurso, sem efeito suspensivo,
ao Presidente do CISCOPAR, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento
da respectiva notificação.
11.4. O Presidente do CISCOPAR julgará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
procedente ou improcedente o recurso referente à penalidade imposta, devendo fundamentála.
12. DA CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO
12.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual, cabendo-lhes a obrigação de
afastar, reprimir e denunciar toda e qualquer prática que possa caracterizar fraude ou
corrupção, em especial, dentre outras:
a)
Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou
na execução de contrato;
b)
Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c)
Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d)
Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório
ou afetar a execução do contrato;
10
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e)
Prática obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção;
12.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado,
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução
um contrato financiado pelo organismo.
12.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição
para a contratação, concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, e o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados à licitação e à execução do contrato.
13. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
13.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na
aplicação da lei, até o 5º dia útil que anteceder a data fixada para a abertura dos invólucros de
Habilitação, conforme previsto no parágrafo 1º, do artigo 41, da Lei n. 8.666/93.
13.2. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele
licitante que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dos
envelopes, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende
viciarem o mesmo.
13.3. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os
vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a
realização do certame.
13.4.
Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser protocolizados, de forma
física, devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social e telefone para contato),
junto ao Setor de Licitações do CISCOPAR (Rua XV de Novembro, 1287, Centro – CEP
85.900-200 – Toledo, Estado do Paraná), no horário das 08h30min às 11h30min e das
13h30min às 17h00min.
13.5. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos e as impugnações que não
atenderem as exigências do item acima; apresentadas fora do prazo legal; e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente.
11
Consórcio Intermunicipal de Saúde
Costa Oeste do Paraná
Rua XV de Novembro, 1287 - TOLEDO – PR CEP 85900-200 - CNPJ 73.449.977/0001-64
http://www.ciscopar.com.br - Fone (45) 3252-3524 / 3277-7800.

12

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O CISCOPAR poderá revogar ou anular esta licitação nos termos do art. 49, da Lei
8.666/93, no seu todo ou em parte, sem que assista às licitantes direito à indenização.
14.2. Não serão admitidas a esta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem
como as que estiverem em regime de falência ou recuperação judicial.
14.3. O CISCOPAR reserva-se no direito de aceitar a melhor proposta, ou adquirir os serviços
em menor quantidade, sem que caiba de sua decisão, reclamação ou indenização de qualquer
espécie.
14.4. Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca
da cidade de Toledo, excluído qualquer outro.
14.5. Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas através do
telefone nº (0xx45)3252-1021. Se referentes às condições específicas para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, deverão ser solicitadas à Comissão, por
escrito, no endereço indicado para recebimento das propostas, no máximo em até 5 (cinco)
dias úteis antes da data fixada para a entrega das propostas.
15. DOS ANEXOS AO EDITAL
15.1. Constituem-se anexos do presente edital:
Anexo I – Proposta
Anexo II – Termo de referência
Anexo III – Carta de Credenciamento;
Anexo IV – Conjunto de declarações, contendo: Declaração de idoneidade para contratar com
a administração; Termo de Renúncia Quanto à Fase de Habilitação; Declaração de
Conhecimento e Aceitação do Teor do Edital; Declaração de Observância ao disposto no
Inciso XXXIII do Art. 7º da CF; Declaração de que o equipamento/material e todos os seus
componentes são novos, de primeiro uso e estão em linha de fabricação na data de abertura
das propostas (Modelo Anexo IV).
Anexo V – Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte.
Anexo VI – Declaração Contendo Informações para Fins de Assinatura do Contrato;
Anexo VII – Minuta do Contrato;
Toledo/PR, 22/04/19.
CLECI MARIA RAMBO LOFFI
Presidente do CISCOPAR
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ANEXO I
PROPOSTA
A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no Edital de Tomada de Preços. Não serão admitidas, em
nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência às de outros proponentes, sob pena de desclassificação (OBRIGATÓRIO:
VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL E SE HOUVER, MARCA/MODELO).

ITEM APRESENTAÇÃO
01

02

03

04

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

DESCRIÇÃO
Pneu 225/65 R16,
para os veículos
ambulâncias (placas
BAK 8016 e ASK
3074).
PNEU 195/55 R16,
para os veículos
FIAT Siena (placas
AZF-7691 e AZF7693)
PNEU 185/65 R14,
para os veículos VW
Parati (placa AUF9520) e FORD Fiesta
(placa ARP-6948)
PNEU 215/65, para o
veículo Renault
Duster (placa BCI8891)
TOTAL

VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
MARCA/MODELO
UNITÁRIO
TOTAL
QUANT MÁXIMO MÁXIMO
PROPOSTO PROPOSTO
UNITÁRIO TOTAL
R$ 816,00

R$
8.160,00

R$ 443,33

R$
4.433,30

R$ 292,00

R$
2.920,00

R$ 468,33

R$
2.341,65

10

10

10

05

R$
17.854,95

1
Consórcio Intermunicipal de Saúde
Costa Oeste do Paraná
Rua XV de Novembro, 1287 - TOLEDO – PR CEP 85900-200 - CNPJ 73.449.977/0001-64
http://www.ciscopar.com.br - Fone (45) 3252-3524 / 3277-7800.

1

*** Todos os encargos e impostos estão inclusos nos preços acima propostos.
Local de Entrega: Rua XV de Novembro, 1287, Centro, Toledo-Pr.
Unidade de Recebimento: Gerencia de Serviços Gerais.
1 - A LICITANTE vencedora, por ocasião de entrega dos pneus e da respectiva Nota Fiscal,
deverá comprovar que os pneus apresentados possuem no máximo 6 (seis) meses de
fabricação.
2. A comprovação a que alude o item anterior, deverá ser feita pela gravação, na parede lateral
externa do pneu, da data de fabricação indicando no mínimo o mês e o ano de produção, ou
por meio de relação que acompanhará a Nota Fiscal dos produtos entregues, contendo os
seguintes dados: - Marca do pneu, -Medida de cada pneu. -Nº de série do pneu, - Código DOT
de cada pneu: Semana/ano de fabricação de cada pneu, -Data de entrega, assinatura do
representante legal e carimbo CNPJ da licitante vencedora.
3- Os pneus deverão ser novos, assim compreendidos de primeiro uso. Não serão aceitos em
hipótese alguma, pneus remanufaturados, remoldados, recapados, recauchutados, remodelados
ou “remond”, revitalizados ou quaisquer outras denominações que indiquem reaproveitamento
e/ou reciclagem de matéria-prima utilizada na confecção dos mesmos.
4 - A logomarca do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial) deverá estar impressa nos pneus entregues, devendo a empresa contratada,
apresentar, às suas expensas, o Certificado do INMETRO válido, atestando a qualidade do
produto ofertado.
5 - Os produtos fornecidos deverão estar de acordo com as disposições contidas nas seguintes
portarias INMETRO (ou outras em sua substituição) nº 05, de 14/01/2000; nº 205 de
17/06/2008; nº 165 de 30/05/2008; nº 083 de 13/03/2008; nº 482 de 07/12/2010; nº 267 de
21/06/2011; nº 399 de 11/10/2011; nº 544 de 25/10/2012; bem como no REGULAMENTO
TÉCNICO DA QUALIDADE PARA PNEUS NOVOS – RTQ-41.
6 - Os pneus entregues deverão ter garantia de no mínimo 60 (sessenta) meses, contra defeitos
ou imperfeições de fabricação, contados a partir da data do recebimento dos mesmos. E em
caso de pneus apresentarem defeitos e, consequentemente serem substituídos, a Garantia será
contada a partir da nova data de entrega.
7 - A contratada deverá apresentar, como forma de comprovação da garantia mencionada no
item anterior, Certificado de Garantia do Fabricante ou do Fornecedor, ou documento similar.
8 - O produto entregue que apresentar defeito ou imperfeições de fabricação durante o prazo
de garantia, ou que não atender qualquer exigência deste Edital, deverá ser substituído, com
todas as despesas pertinentes a frete, carga, descarga por conta da empresa vencedora, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação enviada pelo CISCOPAR.
Declaramos que os preços unitários e totais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos.
O pagamento será efetuado de acordo com o edital, acompanhado de nota fiscal sob pena de
não ser efetuado.
Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.
Proponho-me a executar os serviços constantes neste anexo, obedecendo ao edital de
licitação.
Local e Data. Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa
OBS. Esta proposta deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ/MF.
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de pneus novos para os veículos do
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Paraná – CISCOPAR, conforme descritivo
abaixo:
AMPLA CONCORRÊNCIA
Item Apresentação Descrição
QUANT Valor
Valor
máximo
máximo total
unitário
01
Unidade
Pneu 225/65 R16, para os
R$ 816,00
R$ 8.160,00
veículos Ambulância (placas
10
BAK 8016 e ASK 3074).
02
Unidade
PNEU 195/55 R16 para os
R$ 443,33
R$ 4.433,30
veículos FIAT Siena (placas
10
AZF-7691 e AZF-7693).
03
Unidade
PNEU 185/65 R14, para os
R$ 292,00
R$ 2.920,00
veículos VW Parati (placa
10
AUF-9520) e FORD Fiesta
(placa ARP-6948)
04
Unidade
PNEU 215/65, para o veículo
R$ 468,33
R$ 2.341,65
Renault Duster (placa BCI05
8891)
TOTAL
R$ 17.854,95
A aquisição total está estimada no valor máximo de R$ 17.854,95(Dezessete mil oitocentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
Registro que, em razão de alguns itens da pesquisa de mercado, realizada pela equipe
técnica, se encontrarem superiores aos valores utilizados por órgãos públicos em licitações
com esse mesmo objeto, e, após a realização do juízo crítico, decidiu-se que será utilizado,
com valor máximo de contratação, o menor orçamento colhido junto aos fornecedores
particulares para o item 1, e a média dos orçamentos colhidos junto aos fornecedores
particulares para os itens 2, 3 e 4, conforme discriminado na tabela acima.
Justifica-se esta decisão o fato de os itens 2, 3 e 4 terem valores médios próximos ao
do pesquisado em órgãos outros públicos, já para o item 1 foi considerado o menor orçamento
colhido por este estar mais próximo ao valor de comparação.
Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da
data de abertura das propostas de preço.
2.
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES (ENTREGA DO OBJETO, FORMA DE
EXECUÇÃO DO CONTRATO E ETC).
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2.1.

Forma de execução do contrato: forma parcelada, de acordo com a necessidade do

objeto.
Prazo de Entrega: 20 dias corridos após o envio do pedido e nota de empenho para a
contratada.
2.3.
Prazo para vigência contratual: 12 (doze) meses.
2.4.
Local de Entrega: Os produtos serão entregues na Rua XV de Novembro, 1287,
Centro, Toledo-Pr.
2.5.
Unidade Responsável pelo recebimento: Gerência de Serviços Gerais.
2.6.
Vistoria: Não é necessária a realização de vistoria pela empresa interessada em
participar da licitação.
2.7.
Não será aceito serviço ou compra em desacordo com as especificações constantes do
presente Termo de Referência.
2.2.

3.

DA ADJUDICAÇÃO

3.1.

A Adjudicação deverá ser feita por item.

4. DA AMOSTRA
Não será exigida amostra do objeto/serviço licitado do licitante vencedor.
5.

UNIDADES DO CISCOPAR DESTINATÁRIAS DO OBJETO

Administrativo – R$15.638,30(Quinze mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta
centavos);
5.2.
CAPS AD III – R$ 2.216,65 (Dois Mil Duzentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Cinco
Centavos).
5.1.

6.

DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO E BENEFÍCIOS ESPERADOS

Aquisição necessária e de suma importância para substituição dos pneus em uso nos
veículos do CISCOPAR ocasionados pelo desgaste natural devido ao uso rotineiro dos
veículos, para deslocamento dos pacientes/servidores de hospital/unidade no cumprimento de
suas atividades finalísticas e administrativas.
6.2.
Cumpre ressaltar que esta aquisição também cumpre o CTB (Código de trânsito
Brasileiro) que estabelece infrações para utilização de veículos em má condição de uso, pneu
gasto que pode ocasionar e multa para o condutor do veículo.
6.3.
Pretende-se, com esta aquisição atender as demandas dos setores do CISCOPAR,
conforme item 5, deste Termo de Referência, e principalmente para disponibilizar às unidades
atendimento rápido e eficaz.
6.1.

7.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1.

Analisar os pedidos de alteração de configuração antes da entrega dos itens;

3
Consórcio Intermunicipal de Saúde
Costa Oeste do Paraná
Rua XV de Novembro, 1287 - TOLEDO – PR CEP 85900-200 - CNPJ 73.449.977/0001-64
http://www.ciscopar.com.br - Fone (45) 3252-3524 / 3277-7800.

4

Comunicar oficialmente, por escrito, à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas
no curso do fornecimento dos itens e eventual prestação de assistência técnica, determinando o
que for necessário à sua regularização;
7.3.
Supervisionar a execução do objeto do Contrato, exigindo presteza na execução e
correção das falhas eventualmente detectadas;
7.4.
Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da
CONTRATANTE, para o fornecimento dos itens e eventual prestação de serviço de instalação
e assistência técnica;
7.5.
Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias
à execução do objeto do contrato;
7.6.
Solicitar a substituição dos itens que apresentarem defeito durante a utilização;
7.7.
Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;
7.8.
Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigências previstas;
7.9.
Prestar as informações e os esclarecimentos necessários com relação aos itens e
eventual prestação de suporte técnico que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA ou por seus prepostos;
7.10.
Notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer falhas ou irregularidades
verificadas no curso da execução do objeto, determinando o que for necessário à sua
regularização.
7.2.

8.

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA

Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto do Contrato, dentro
dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares
aplicáveis;
8.2.
Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
8.3.
Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa
técnica;
8.4.
Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações;
8.5.
Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio
do CISCOPAR ou de terceiros em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou
prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou
do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;
8.6.
Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da execução
do objeto à CONTRATANTE;
8.7.
Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações
judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas
ao cumprimento do contrato;
8.1.
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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,
uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a
CONTRATANTE;
8.9.
Assumir 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 execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;
8.10.
Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal,
relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
contingência;
8.11.
Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem
no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato;
8.12.
Disponibilizar, após a entrega dos itens/prestação dos serviços, os contatos (endereço
web e/ou e-mail e/ou telefone) para abertura de chamado de garantia e suporte técnico, quando
o objeto suportar tal especificação;
8.13.
Tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento dos objetos desta
licitação, promovendo a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados do requerimento da CONTRATANTE, caso verificada a sua
desconformidade durante a verificação de aceite do objeto.
8.14.
Tomar todas as providências necessárias à fiel prestação do suporte técnico no período
da garantia, promovendo os reparos necessários. Caso não seja possível efetuar os reparos no
prazo indicado, deverá ser providenciado, temporariamente, equipamento de backup com
características e funcionalidades similares ou superiores, durante o prazo de reparo;
8.15.
Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto, devendo orientar seus empregados nesse
sentido;
8.16.
Fornecer mão-de-obra qualificada para a execução do objeto, devidamente
identificada;
8.17.
Refazer todos os serviços/Substituir todos os itens que forem considerados
insatisfatórios ou que não atendam as especificações estabelecidas no Edital e seus anexos,
sem que caiba qualquer acréscimo no custo contratado;
8.18.
Comprovar a origem dos objetos e dispositivos e a quitação dos tributos de importação
a eles referentes, caso estes sejam importados. A comprovação deverá ser apresentada no
momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa.
8.8.

9.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Os contratos para os itens terão vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, face aos prazos de entrega e de procedimentos de recebimento fixados.
9.1.

10.

DO BEM COMUM

O objeto da presente aquisição pode ser objetivamente especificado por meio de
padrões usuais de mercado. Desta forma, entendemos que o objeto pode ser classificado como
10.1.
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bem comum, para fins do disposto no parágrafo único, art. 1º da Lei 10.520, de 17 de julho de
2002, podendo, portanto, ser adquirido por meio de processo licitatório na modalidade pregão.
11.
DA EXISTÊNCIA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE NO MERCADO.
Conforme pesquisas realizadas pela equipe técnica do CISCOPAR, não foram
encontrados fornecedores competitivos enquadrados como microempresa e empresa de
pequeno porte localizado na região. Diante disso, não deve ser aplicado neste certame o
benefício referente à destinação de cotas exclusivas ou reservadas para ME ou EPP, visto que
o valor é relativamente baixo e deve existir proponente que se enquadre.
11.1.

12.

DOS DOCUMENTOS PARA APRESENTAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO

Documentações Gerais: A Comissão deverá exigir dos licitantes, para fins de
habilitação no certame, os documentos de praxe exigidos para a comprovação da habilitação
jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista, certidão negativa de falência e recuperação
judicial e Alvará de Funcionamento.
12.2.
Documentações específicas: Não há necessidade.
12.1.

13.
DOS DOCUMENTOS PARA APRESENTAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO DO
CONTRATO (ENTREGA DO BEM OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
Os itens objeto desta presente licitação necessitam DE DOCUMENTO ESPECÍFICO
NA FASE DE ENTREGA. Os materiais devem ser previamente habilitados pelos órgãos de
fiscalização aos quais autorizam sua venda.
13.2.
A LICITANTE vencedora, por ocasião de entrega dos pneus e da respectiva Nota
Fiscal, deverá comprovar que os pneus apresentados possuem no máximo 6 (seis) meses de
fabricação.
13.3.
A comprovação a que alude o item anterior, deverá ser feita pela gravação, na parede
lateral externa do pneu, da data de fabricação indicando no mínimo o mês e o ano de
produção, ou por meio de relação que acompanhará a Nota Fiscal dos produtos entregues,
contendo os seguintes dados: - Marca do pneu, -Medida de cada pneu. -Nº de série do pneu, Código DOT de cada pneu: Semana/ano de fabricação de cada pneu, -Data de entrega,
assinatura do representante legal e carimbo CNPJ da licitante vencedora.
13.4.
Os pneus deverão ser novos, assim compreendidos de primeiro uso. Não serão aceitos
em hipótese alguma, pneus remanufaturados, remoldados, recapados, recauchutados,
remodelados ou “remond”, revitalizados ou quaisquer outras denominações que indiquem
reaproveitamento e/ou reciclagem de matéria-prima utilizada na confecção dos mesmos.
13.5.
A logomarca do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial) deverá estar impressa nos pneus entregues, devendo a empresa
contratada, apresentar, às suas expensas, o Certificado do INMETRO válido, atestando a
qualidade do produto ofertado.
13.6.
Os produtos fornecidos deverão estar de acordo com as disposições contidas nas
seguintes portarias INMETRO (ou outras em sua substituição) nº 05, de 14/01/2000; nº 205 de
17/06/2008; nº 165 de 30/05/2008; nº 083 de 13/03/2008; nº 482 de 07/12/2010; nº 267 de
13.1.
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21/06/2011; nº 399 de 11/10/2011; nº 544 de 25/10/2012; bem como no REGULAMENTO
TÉCNICO DA QUALIDADE PARA PNEUS NOVOS – RTQ-41.
13.7.
Os pneus entregues deverão ter garantia de no mínimo 60(sessenta) meses, contra
defeitos ou imperfeições de fabricação, contados a partir da data do recebimento dos mesmos.
E em caso de pneus apresentarem defeitos e, consequentemente serem substituídos, a Garantia
será contada a partir da nova data de entrega.
13.8.
A contratada deverá apresentar, como forma de comprovação da garantia mencionada
no item anterior, Certificado de Garantia do Fabricante ou do Fornecedor, ou documento
similar. O produto entregue que apresentar defeito ou imperfeições de fabricação durante o
prazo de garantia, ou que não atender qualquer exigência deste Edital, deverá ser substituído,
com todas as despesas pertinentes a frete, carga, descarga por conta da empresa vencedora, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação enviada pelo CISCOPAR.
14.

DO REAJUSTE DE PAGAMENTO

Os preços propostos já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na
execução do objeto, tais como serviços de frete, carga, descarga, transporte, embalagens, mãode-obra, assistência, garantia pelo prazo estipulado no Termo de Referência, impostos, taxas,
bem como quaisquer outros que porventura venham a incidir sobre o objeto e demais encargos
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes da execução dos serviços.
14.2.
Os itens serão executados pelos preços ofertados na proposta da licitante vencedora,
que serão fixos e irreajustáveis, nos termos dispostos no art. 28, caput e § 1º, da Lei nº
9.069/95, c/c os arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001.
14.3.
O preço ajustado poderá sofrer correções desde que reste comprovada a ocorrência de
quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
14.1.

15.

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

A CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros.
Toledo-PR, 22 de abril de 2019.
15.1.

RICARDO ANDRÉ EBERHARDT
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CISCOPAR
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ANEXO III

CARTA DE CREDENCIAMENTO

À Comissão de Licitação do CISCOPAR

Pela presente, credenciamos o(a) Sr(a) ________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº
_______ e do CPF nº _______ , a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade
Tomada de Preços nº 004/2019, instaurado por este CONSÓRCIO.
Na qualidade de representante legal da empresa____________, outorga-se ao acima
credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

Local e Data.
Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ/MF.
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ANEXO IV
CONJUNTO DE DECLARAÇÕES

À Comissão de Licitação do Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná
- CISCOPAR
Nós, (Razão social), inscrita no CNPJ n° __________, por intermédio
de seu representante legal o (a) Sr. ___________________ portador (a) da Carteira de
Identidade n° ___________________________ e do CPF n° ____________________,
DECLARA, para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade Tomada de preços nº 004/2019, instaurado por esta Entidade, que:








Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em
qualquer de suas esferas;
Não pretendemos recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os
documentos de habilitação preliminar, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993, renunciando, assim, expressamente, ao direito de
recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do
procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preços
dos proponentes habilitados;
Conhecemos e aceitamos o inteiro teor completo do edital desta tomada de preços,
ressalvado o direito recursal;
Recebemos todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento
integral das obrigações desta licitação/
Encontramo-nos em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição
Federal.
O equipamento/material e todos os seus componentes são novos, de primeiro uso e
estão em linha de fabricação na data de abertura das propostas;

Local e Data.
Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa
Carimbo CNPJ da empresa.
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ/MF.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa ____________________________________________
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________ é microempresa
ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na
íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no procedimento licitatório
da Tomada de Preços 004/2019, realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa
Oeste do Paraná – CISCOPAR.

Atenciosamente
Local e Data.
Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa
Nome:
RG nº:
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO
CONTRATO
1 – DA EMPRESA PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
RUA :
BAIRRO:
CIDADE:
CNPJ Nº:
CONTA CORRENTE Nº:
AGÊNCIA:
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL/ISS(ALVARÁ) Nº:
TELEFONE:
CONTADOR DA EMPRESA:

Nº:
CEP:
ESTADO:
BANCO:

FAX:
TELEFONE:

2 – DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO
CONTRATO:
NOME:
FUNÇÃO:
DATA DE NASCIMENTO:
ESTADO CIVIL:
ESCOLARIDADE:
RG Nº:
CPF/MF Nº:
RUA:
BAIRRO:
COMPLEMENTO:
CIDADE:
CEP:
TELEFONE:
E-MAIL:

ÓRGÃO EMISSOR:
Nº:

ESTADO:
FAX:

Local e Data.
Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO Nº ______/2019
Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ - CISCOPAR e a
empresa _______________, na forma abaixo.
CONTRATANTE: O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE
DO PARANÁ - CISCOPAR, pessoa jurídica, de direito interno, com sede à Rua XV de
Novembro, nº 1287, inscrito no CNPJ sob nº 73.449.977/0001-64, neste ato devidamente
representada pela sua Presidente a Prefeita Municipal de Mercedes, Estado do Paraná, a Srª
CLECI MARIA RAMBO LOFFI, brasileira, casada, residente e domiciliada á Rua Dr.
Oswaldo Cruz nº 331, Loteamento Groff, na cidade de Mercedes, CEP 85.998-000, portadora
da Carteira de Identidade RG sob nº 5.107.835-7/SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº
886.335.359-04.
CONTRATADA:_____________, empresa privada, com sede à Rua_______ nº _____,
Bairro______, Cep____ na cidade de____, Estado__________, inscrita no CNPJ sob
nº _________, Inscrição Estadual nº _____________, Inscrição Municipal/ISS nº ________,
Telefone (__)___________, neste ato representada pelo Sr.________, residente e domiciliado
_________, portador da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ___________.
CLÁUSULA I – OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS
NOVOS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ - CISCOPAR, PELO
PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.
ITEM

APRESE
NT.

DESCRITIVO

QUANT
MARCA/MODELO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Parágrafo primeiro. A LICITANTE vencedora, por ocasião de entrega dos pneus e da
respectiva Nota Fiscal, deverá comprovar que os pneus apresentados possuem no máximo 6
(seis) meses de fabricação.
Parágrafo segundo. A comprovação a que alude o item anterior deverá ser feita pela
gravação, na parede lateral externa do pneu, da data de fabricação indicando no mínimo o mês
e o ano de produção, ou por meio de relação que acompanhará a Nota Fiscal dos produtos
entregues, contendo os seguintes dados: - Marca do pneu, -Medida de cada pneu. -Nº de série
do pneu, - Código DOT de cada pneu: Semana/ano de fabricação de cada pneu, -Data de
entrega, assinatura do representante legal e carimbo CNPJ da licitante vencedora.
Parágrafo terceiro. Os pneus deverão ser novos, assim compreendidos de primeiro uso. Não
serão aceitos em hipótese alguma, pneus remanufaturados, remoldados, recapados,
recauchutados, remodelados ou “remond”, revitalizados ou quaisquer outras denominações
12
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que indiquem reaproveitamento e/ou reciclagem de matéria-prima utilizada na confecção dos
mesmos.
Parágrafo quarto. A logomarca do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial) deverá estar impressa nos pneus entregues, devendo a
empresa contratada, apresentar, às suas expensas, o Certificado do INMETRO válido,
atestando a qualidade do produto ofertado.
Parágrafo quinto. Os produtos fornecidos deverão estar de acordo com as disposições
contidas nas seguintes portarias INMETRO (ou outras em sua substituição) nº 05, de
14/01/2000; nº 205 de 17/06/2008; nº 165 de 30/05/2008; nº 083 de 13/03/2008; nº 482 de
07/12/2010; nº 267 de 21/06/2011; nº 399 de 11/10/2011; nº 544 de 25/10/2012; bem como no
REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA PNEUS NOVOS – RTQ-41.
CLÁUSULA II - DA DOCUMENTAÇÃO LEGAL
Este contrato está sendo firmado com fundamento na Lei nº 8.666/93 e de acordo com as
conclusões do edital de Tomada de Preços 004/2019, cujo inteiro teor, juntamente com
Termo de Referência, integra o presente, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos
contratos administrativos.
CLÁUSULA III – VALOR
O valor para o objeto adquirido é de R$ ______ (__________) denominado valor contratual
anual, não podendo ser ultrapassado, em conformidade com o resultado do Edital e da proposta
apresentada, para a aquisição integral dos itens contratados, ressalvada a hipótese do
CISCOPAR não adquiri-los na sua integralidade, não existindo obrigação de aquisição de
quantidade mínima pelo Consórcio.
Parágrafo Primeiro. Os recursos para assegurarem os pagamentos deste contrato são
oriundos das seguintes Dotações Orçamentárias:
01.001 – Serviços Administrativos
103021000.2001 – Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.30.00.00 – 39 – Material de Consumo
3.3.90.30.39.01 – 59 – Pneus
Fonte: 0
01.002 – Serviços de Saúde
103021220.2030 – Manut. das Ativid. Do Centro Atenção Psicossocial, Alcool e Drogas –
CAPS AD III
3.3.90.30.00.00 – 1260 – Material de Consumo
3.3.90.30.39.01 – 1284 – Pneus
Fonte: 496
CLÁUSULA IV – PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta), após a emissão da nota fiscal.
CLÁUSULA V – FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento mencionado na cláusula anterior será efetuado por meio de depósito em conta
bancária de titularidade da empresa fornecedora.
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CLÁUSULA VI – PRAZO DE ENTREGA, VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
O objeto deverá ser executado em, no máximo, 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato e
recebimento da nota de empenho, sendo que os itens serão executados de forma parcelada, que
serão entregues pela Contratada na Rua XV de Novembro, 1287, Centro, na cidade de Toledo
– Pr.
Parágrafo único. Os contratos para os itens terão vigência de 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura, face aos prazos de entrega e de procedimentos de recebimento fixados.
CLÁUSULA VII – DA GARANTIA
Os pneus entregues deverão ter garantia de no mínimo 60 (sessenta) meses, contra defeitos ou
imperfeições de fabricação, contados a partir da data do recebimento dos mesmos. E em caso
de pneus apresentarem defeitos e, consequentemente serem substituídos, a Garantia será
contada a partir da nova data de entrega.
Parágrafo primeiro. A contratada deverá apresentar, como forma de comprovação da
garantia mencionada no item anterior, Certificado de Garantia do Fabricante ou do
Fornecedor, ou documento similar.
Parágrafo segundo. O produto entregue que apresentar defeito ou imperfeições de fabricação
durante o prazo de garantia, ou que não atender qualquer exigência deste Edital, deverá ser
substituído, com todas as despesas pertinentes a frete, carga, descarga por conta da empresa
vencedora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação enviada pelo
CISCOPAR.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções previstas no artigo
87 da Lei nº 8.666/93:
a)
Advertência, nas hipóteses de execução irregular que não resulte prejuízo ao objeto
licitado;
b)
Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em
seu total, o equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do empenho, nas hipóteses de
inexecução, com ou sem prejuízo para o objeto licitado, cumulável com as demais sanções;
c)
Nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o objeto licitado;
d)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas hipóteses de execução irregular,
atrasos ou inexecução de que resulte prejuízos para o serviço;
e)
Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em
que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.
Parágrafo primeiro. A penalidade de multa estabelecida na alínea “b” do caput desta cláusula
poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.
Parágrafo segundo. A multa aplicada será descontada de eventuais créditos que tenha em face
do CONTRATANTE, sem embargo deste rescindir o contrato e/ou cobrá-lo judicialmente.
Parágrafo terceiro. Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado, por culpa da
CONTRATADA, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre
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o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora independente de notificação ou
interpelação.
Parágrafo quarto. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu
pagamento não elide a responsabilidade da empresa CONTRATADA por danos causados à
CONTRATANTE.
Parágrafo quinto. Em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas avençadas, o
contratado reconhece o direito de o contratante rescindir o contrato conforme previsão do artigo
77 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VIII - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78, da Lei Federal nº.
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas
naquela lei e no edital.
Parágrafo Único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
Processo, assegurado à prévia e ampla defesa.
CLÁUSULA IX - DAS RESPONSABILIDADES
A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as 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, ainda, por
quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros.
Parágrafo Primeiro. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou
obrigações vinculados á legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e
decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão,
exclusivamente, à CONTRATADA.
Parágrafo Segundo. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as
condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.
CLAUSULA X - DA CONDUTA DE PREVENÇÃO À FRAUDE E CORRUPÇÃO
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação
e de execução do objeto contratual, cabendo-lhes a obrigação de afastar, reprimir e denunciar
toda e qualquer prática que possa caracterizar fraude ou corrupção, em especial, dentre outras:
a)
Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou
na execução de contrato;
b)
Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c)
Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
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d)
Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório
ou afetar a execução do contrato;
e)
Prática obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção;
Parágrafo primeiro. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou
por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar
da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
Parágrafo segundo. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor,
como condição para a contratação, concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, e o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas
e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
CLÁUSULA XI – DO FISCAL DE CONTRATO
Ficam designadas para fiscalização e acompanhamento da execução do contrato os servidores:
Fiscal de Contrato: Alex Alexandre de Souza e Fiscal do Contrato Substituto: Anderson
Miranda.
CLÁUSULA XII – DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica eleito o Foro da Comarca de Toledo/PR., com renúncia de qualquer outro, para dirimir as
dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.
E por estarem justos e contratados firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais.
Toledo-PR, ___ de _______ de 2019.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ CISCOPAR
CLECI MARIA RAMBO LOFFI - PRESIDENTE DO CISCOPAR
CONTRATANTE
EMPRESA
NOME DO REPRESENTATE LEGAL
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:_______________________

_________________________
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