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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

TERMO DE ADITIVO
2º Termo aditivo do contrato nº. 9/2020, decorrente de Inexigibilidade 80/2019 de CREDENCIAMENTO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 8/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 79/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA CLINICA DE OLHOS RUIZ E
YAGUI LTDA.

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 8/2020, e
o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
CLINICA DE OLHOS RUIZ E YAGUI LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, sito à
Rua Bandeirantes, 605, centro em Ivaiporã, inscrita no CNPJ Nº 09.485.789/0001-92,
representada pelo Sr. Murilo A. G. Ruiz, inscrita no CPF nº 007.202.819-03, RG nº
5.987.104-8 SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA, firmam este TERMO
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº8/2020, REFERÊNTE
AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 79/2019, nos termos que seguem.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
(17/12/2020).

DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2019, NA
ESPECIALIDADE DE ANALISES CLINICAS. O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua
Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos
Santos, e a empresa F. S. GARCIA RUIZ - LABORATORIO DE ANALISES - ME , inscrita no CNPJ sob nº.
24.243.418/0001-98, com sede no Av: Castelo Branco, neste ato representado por FABIANA SILVEIRA
GARCIA RUIZ portador do RG n° 6.329.819-0, portador do CPF sob n°007.962.939-37, acordam por meio
deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto Dilatação de prazo de vigência e Reajuste de Valores na
importância de R$ 2.369.115,00 (dois milhões trezentos e sessenta e nove mil cento e quinze reais).
Corresponde ao acréscimo de 25% com finalidades de necessidades do serviço prestados, com fundamento

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA CLINICA DE OLHOS RUIZ E YAGUI LTDA
Murilo A. G. Ruiz,
Representante Legal

art. 65, § 1, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 2º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

TESTEMUNHAS:
____________________________________
Ivaiporã, 17/12/2020

_____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

CONTRATADA
F. S. GARCIA RUIZ - LABORATORIO DE ANALISES ME

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 8/2020, através da seguinte
redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 8/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

CNPJ: 24.243.418/0001-98

FABIANA SILVEIRA GARCIA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 007.962.939-37

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

Estado do Paraná
Exercício: 2020

Estado do Paraná
Exercício: 2020

TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO
1ºTermo aditivo do contrato nº. 2/2020, decorrente de Inexigibilidade 73/2019 de CREDENCIAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

DE PESSOAS JURIDICAS NA AREA DA SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº03/2019, NA
ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA. O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva
Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos
Santos, e a empresa INSTITUTO DO RIM DE IVAIPORA S/C LTDA., inscrita no CNPJ sob nº.
80.907.066/0001-07, com sede no endereço EMILIO GANZERT, 295, CENTRO, em IVAIPORÃ, neste ato
representada por MARCOS GEVERT portador do RG n° 1.015.322-0, portador do CPF sob n° 317.896.929-20,
acordam por meio deste o que segue:

CONTRATADA
CLINICA DE OLHOS RUIZ E YAGUI LTDA
CNPJ: 09.485.789/0001-92

MURILO AUGUSTO GARCIA RUIZ

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 007.202.819-03

Estado do Paraná
Exercício: 2020

1º Termo aditivo do contrato nº. 3/2020, decorrente de Inexigibilidade 74/2019 de CREDENCIAMENTO

DE PESSOAS JURIDICAS NA NAREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2019, NA
ESPECIALIDADE EM GERIATRIA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva
Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos
Santos, e a empresa JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINISTRADORA LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº. 10.696.038/0001-02, com sede no endereço à Av. Paraná, nº 557 em Jardim Alegre neste ato
representada por VICENTE MOSTACHIO, portador do RG n° 2.242.258, portador do CPF sob n°
325.378.679-04, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

TERMO DE ADITIVO

1º Termo aditivo do contrato nº. 8/2020, decorrente de Inexigibilidade 79/2019 de CREDENCIAMENTO

DE PESSOAS JURIDICAS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2019, NA
ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA. O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua
Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos
Santos, e a empresa CLINICA DE OLHOS RUIZ E YAGUI LTDA, inscrita no CNPJ sob nº.
09.485.789/0001-92, com sede no endereço Rua Bandeirantes, 605, centro em Ivaiporã, neste ato
representado por MURILO AUGUSTO GARCIA RUIZ portador do RG n° 5.987.104-8, portador do CPF sob
n° 007.202.819-03, acordam por meio deste o que segue:

www.elotech.com.br

Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
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O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o
65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Ivaiporã, 17/12/2020

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
INSTITUTO DO RIM DE IVAIPORA S/C LTDA.
CNPJ: 80.907.066/0001-07

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

www.elotech.com.br

MARCOS GEVERT
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 317.896.929-20

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR
ADMINISTRADORA LTDA
CNPJ: 10.696.038/0001-02

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

www.elotech.com.br

VICENTE MOSTACHIO

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 325.378.679-04

www.elotech.com.br

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

TERMO DE ADITIVO
1ºTermo aditivo do contrato nº. 7/2020, decorrente de Inexigibilidade 78/2019 de CREDENCIAMENTO

DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº03/2019, NA
ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA. O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva
Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos
Santos, e a empresa M. MUCHIUTI JUNIOR - EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 33.498.242/0001-06, com
sede no endereço AV: TANCREDO NEVES, 1675, CENTRO, em IVAIPORÃ neste ato representada por
MELVIS MUCHIUTI JÚNIOR portador do RG n° , portador do CPF sob n° 007.715.599-84, acordam por
meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
M. MUCHIUTI JUNIOR - EIRELI
CNPJ: 33.498.242/0001-06

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

MELVIS MUCHIUTI JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 007.715.599-84

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 80/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA F. S. GARCIA RUIZ LABORATORIO DE ANALISES - ME .
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato 9/2020, e o
que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
F. S. GARCIA RUIZ - LABORATORIO DE ANALISES - ME , pessoa jurídica de
Direito Privado, sito à Av: Castelo Branco, 710, centro, em Ivaiporã, inscrita no CNPJ
Nº 24.243.418/0001-98, representada pelo Sra. FABIANA SILVEIRA GARCIA RUIZ,
inscrita no CPF nº 007.962.939-37, RG nº 6.329.819-0 SSP/PR, a seguir denominada
CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº9/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº
80/2019, nos termos que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 2º TERMO ADITIVO.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro de ano de dois mil e vinte
(17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA F. S. GARCIA RUIZ - LABORATORIO DE ANALISES - ME
Fabiana S. G. Ruiz,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

O presente termo aditivo tem por objeto Dilatação de prazo de
vigência com término 31/03/2021 e Reajuste de Valores na importância de R$
2.369.115,00 (dois milhões trezentos e sessenta e nove mil cento e quinze reais),
correspondente ao valor de 25%, através da seguinte redação:
I - “Fica reajustado na proporção de 25% sobre a EXECUÇÃO
do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 9/2020
com vigência até o dia 31 de Março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais

www.elotech.com.br

Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
Fone: (43) 3472-0649 e 3472-1795 – e-mail: licitacaocisivaipora@hotmail.com

Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
Fone: (43) 3472-0649 e 3472-1795 – e-mail: licitacaocisivaipora@hotmail.com

2 Editais
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Correio do Cidadão

CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 73/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA INSTITUTO DO RIM DE
IVAIPORA S/C LTDA.
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 2/2020, e
o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
INSTITUTO DO RIM DE IVAIPORA S/C LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado,
sito à EMILIO GANZERT, 295, CENTRO, em IVAIPORÃ, inscrita no CNPJ Nº
80.907.066/0001-07, representada pelo Sr. MARCOS GEVERT, inscrita no CPF
nº317.896.929-20, RG nº 1.015.322-0 SSP/PR a seguir denominada CONTRATADA,
firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº2/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 73/2019, nos
termos que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 2/2020, através da seguinte
redação:

explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete de dezembro de dois mil e vinte, (17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA INSTITUTO DO RIM DE IVAIPORA S/C LTDA.
Marcos Gevert
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 3/2020, através da seguinte
redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº.”. 3/2020 até o dia 31 de
março de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
Fone: (43) 3472-0649 e 3472-1795 – e-mail: licitacaocisivaipora@hotmail.com

explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 7/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 78/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA M. MUCHIUTI JUNIOR - EIRELI.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte
(17/12/2020).

EMPRESA JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINISTRADORA LTDA
VICENTE MOSTACHIO,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
Fone: (43) 3472-0649 e 3472-1795 – e-mail: licitacaocisivaipora@hotmail.com

CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 3/2020, e
o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINISTRADORA LTDA, pessoa jurídica
de Direito Privado, sito à sito à Av. Paraná, nº 557 em Jardim Alegre, inscrita no
CNPJ Nº 10.696.038/0001-02, representada pelo Sr. VICENTE MOSTACHIO, inscrita
no CPF nº 325.378.679-04, RG nº 2.242.258, a seguir denominada CONTRATADA,
firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
3/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 74/2019, nos termos
que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

_____________________________________

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não

CIS - IVAIPORÃ

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 3/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 74/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA JAHAL JARDIM ALEGRE
HOSPITALAR ADMINISTRADORA LTDA.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.

I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 2/2020 até o dia 31 de
março de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
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CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 7/2020, e
o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
M. MUCHIUTI JUNIOR - EIRELI, pessoa jurídica de Direito Privado, sito à em,
inscrita no CNPJ Nº 33.498.242/0001-06, representada pelo Sr. MELVIS MUCHIUTI
JÚNIOR, inscrita no CPF nº007.715.599-84, RG nº SSP/PR, a seguir denominada
CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº7/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº
78/2019, nos termos que seguem.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
2020 (17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA M. MUCHIUTI JUNIOR - EIRELI
Melvis M. Júnior,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

____________________________________

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 7/2020, através da seguinte
redação:

_____________________________________

I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 7/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Estado do Paraná
Exercício: 2020
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO

1º Termo aditivo do contrato nº. 6/2020, decorrente de Inexigibilidade 77/2019 de CREDENCIAMENTO

2º Termo aditivo do contrato nº. 5/2020, decorrente de Inexigibilidade 76/2019 de CREDENCIAMENTO

1º Termo aditivo do contrato nº. 4/2020, decorrente de Inexigibilidade 75/2019 de CREDENCIAMENTO

DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2019, NA
ESPECIALIDADE EM CLINICO GERAL COM PÓS EM ENDOCRINOLOGIA. O CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob
n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado
pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA
SERVIÇOS MEDICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 16.722.900/0001-82, com sede no endereço
FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE, 1847, CENTRO, em CAMPO MOURÃO- neste ato
representada por GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA portador do RG n° 1.283.759-3 , portador do CPF
sob n° 413.074.109-87, acordam por meio deste o que segue:

DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE, A
SEREM REALIZADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO COMSUS, CONFORME CHAMAMENTO
PUBLICO Nº 05/2019. O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva Proença, nº
500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a
empresa F. S. GARCIA RUIZ - LABORATORIO DE ANALISES - ME , inscrita no CNPJ sob nº.
24.243.418/0001-98, com sede no endereço Av: Castelo Branco, neste ato representada por FABIANA
SILVEIRA GARCIA RUIZ portador do RG n° 6.329.819-0, portador do CPF sob n°007.962.939-37,
acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE, A
SEREM REALIZADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO COMSUS, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 05/2019 O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva Proença, nº
500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a
empresa JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINISTRADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº.
10.696.038/0001-02, com sede no endereço Av. Paraná, nº 557 em Jardim Alegre, neste ato
representada por VICENTE MOSTACHIO portador do RG n° 2.242.258-8, portador do CPF sob n°
325.378.679-04, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o
65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

O presente termo aditivo tem por objeto Dilatação de prazo de vigência e Reajuste de Valores na
importância de R$ 533.178,00 ( quinhentos e trinta e três mil cento e setenta e oito reais). Corresponde ao
acréscimo de 25% com finalidades de necessidades do serviço prestados, com fundamento art. 65, § 1, da Lei
nº. 8.666/93.

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o
65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 2º TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Ivaiporã, 17/12/2020

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA SERVIÇOS
MEDICOS EIRELI
CNPJ: 16.722.900/0001-82

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA

www.elotech.com.br

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 413.074.109-87

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
F. S. GARCIA RUIZ - LABORATORIO DE ANALISES ME
CNPJ: 24.243.418/0001-98

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

FABIANA SILVEIRA GARCIA RUIZ

www.elotech.com.br

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 007.962.939-37

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR
ADMINISTRADORA LTDA
CNPJ: 10.696.038/0001-02

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

www.elotech.com.br

VICENTE MOSTACHIO

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 325.378.679-04
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CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

Editais 3

Correio do Cidadão

CIS - IVAIPORÃ

explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 6/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 77/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA
GLAUCO
DE
MELLO
NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 6/2020, e
o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI, pessoa jurídica de
Direito Privado, sito à FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE, 1847, CENTRO, em
CAMPO MOURÃO inscrita no CNPJ Nº 16.722.900/0001-82, representada pelo Sr.
GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA, inscrita no CPF nº 413.074.109-87, RG nº
1.283.759-3 SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA, firmam este TERMO
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº6/2020, REFERÊNTE
AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 77/2019, nos termos que seguem.

Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
(17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 6/2020, através da seguinte
redação:

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 76/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA F. S. GARCIA RUIZ LABORATORIO DE ANALISES - ME .

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.

_____________________________________

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato nº 5/2020, e
o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
F. S. GARCIA RUIZ - LABORATORIO DE ANALISES - ME , pessoa jurídica de
Direito Privado, sito à Av: Castelo Branco em Ivaiporã , inscrita no CNPJ Nº
24.243.418/0001-98, representada pelo Sr. FABIANA SILVEIRA GARCIA RUIZ,
inscrita no CPF nº 007.962.939-37, RG nº 6.329.819-0 SSP/PR, a seguir denominada
CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº5/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº
76/2019, nos termos que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
O presente termo aditivo tem por objeto Dilatação de prazo de
vigência com término 31/03/2021 e Reajuste de Valores na importância de R$
533.178,00 (quinhentos e trinta e três mil cento e setenta e oito reais), correspondente
ao valor de 25%, através da seguinte redação:
I - “Fica reajustado na proporção de 25% sobre a EXECUÇÃO
do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 5/2020
com vigência até o dia 31 de Março de 2021”.

I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 6/2020 até o dia 31 de
março de 2021.”
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não

Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
Fone: (43) 3472-0649 e 3472-1795 – e-mail: licitacaocisivaipora@hotmail.com

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais

Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
Fone: (43) 3472-0649 e 3472-1795 – e-mail: licitacaocisivaipora@hotmail.com
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CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 2º TERMO ADITIVO.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 4/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 75/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA JAHAL JARDIM ALEGRE
HOSPITALAR ADMINISTRADORA LTDA.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
(17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA F. S. GARCIA RUIZ - LABORATORIO DE ANALISES - ME
Fabiana S. G. Ruiz,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
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CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 4/2020, e
o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINISTRADORA LTDA, pessoa jurídica
de Direito Privado, sito à Av. Paraná, nº 557 em Jardim Alegre, inscrita no CNPJ Nº
10.696.038/0001-02, representada pelo Sr. VICENTE MOSTACHIO, inscrita no CPF
nº 325.378.679-04, RG nº 2.242.258-8
SSP/PR,, a seguir denominada
CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº4/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº
75/2019, nos termos que seguem.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro de ano de dois mil e vinte
2020, (17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA JAHAL JARDIM ALEGRE HOSPITALAR ADMINISTRADORA LTDA
VICENTE MOSTACHIO,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 4/2020, através da seguinte
redação:

_____________________________________

I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº.”. 4/2020 até o dia 31 de
março de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

TERMO DE ADITIVO
1ºTermo aditivo do contrato nº. 1/2020, decorrente de Inexigibilidade 72/2019 de CREDENCIAMENTO

DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO DE
BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIA NACIONAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES
DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS QUE ESTÃO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), PELO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E NECESSITAM DE TRANSPORTE AOS MUNICÍPIOS DE CURITIBA E
CAMPO LARGO. O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva Proença, nº 500,
centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa
VIACAO GARCIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 78.586.674/0001-07, com sede no endereço Av: Celso
Garcia Cid, 1100 em Londrina, neste ato representado por ESTEFANO BOIKO JUNIOR portador do RG
n°3.973.264-5 , portador do CPF sob n° 869.157.119-53, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Ivaiporã, 17/12/2020

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 72/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA VIACAO GARCIA LTDA.
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 1/2020, e
o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
VIACAO GARCIA LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, sito à Av: Celso Garcia
Cid, 1100 em Londrina, inscrita no CNPJ Nº 78.586.674/0001-07, representada pelo
Sr. ESTEFANO BOIKO JUNIOR, inscrita no CPF nº869.157.119-53, RG nº3.973.2645 a seguir denominada CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1/2020, REFERÊNTE AO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 72/2019, nos termos que seguem.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos dessesete de dezembro de dois mil e vinte, (17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA VIACAO GARCIA LTDA
ESTEFANO BOIKO JUNIOR,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
VIACAO GARCIA LTDA
CNPJ: 78.586.674/0001-07

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 1/2020, através da seguinte
redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 1/2020 até o dia 31 de
março de 2021
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

ESTEFANO BOIKO JUNIOR

www.elotech.com.br

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 869.157.119-53

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

Estado do Paraná
Exercício: 2020

Estado do Paraná
Exercício: 2020

Estado do Paraná
Exercício: 2020

TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO
1º

Termo aditivo do contrato nº. 11/2020, decorrente de Inexigibilidade 82/2019 de
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO
Nº 05/2019 NA ESPECIALIDADE DE ANALISES CLINICAS. O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DE IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com
endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr.
Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa LAB. MODELO DE ANALISES CLIN. S/C LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº. 78.600.517/0001-09, com sede no endereço - neste ato representada por CELSO FLAVIO
SIMÕES portador do RG n° 14.376.143, portador do CPF sob n° 566.095.319-00, acordam por meio deste
o que segue:

TERMO DE ADITIVO

1º

Termo aditivo do contrato nº. 13/2020, decorrente de Inexigibilidade 84/2019 de
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO
Nº05/2019, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DE IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com
endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr.
Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa ANDREIA ALVARES JACOME - ME, inscrita no CNPJ sob
nº. 29.211.888/0001-93, com sede no endereço JOÃO WYCLIF, 185, GLEBA FAZENDA PALHANO, em
LONDRINA - neste ato representada por ANDRÉIA ALVARES JACOMÉ portador do RG n° 4345068
SSP/GO, portador do CPF sob n° 004.393.311-45, acordam por meio deste o que segue:

1º

Termo aditivo do contrato nº. 16/2020, decorrente de Inexigibilidade 87/2019 de
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 05/2019, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DE IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com
endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr.
Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa FABRIS & SIMAO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº.
07.393.917/0001-42, com sede no endereço XX DE DEZEMBRO, 400, CENTRO, em SÃO JOÃO DO IVAÍ,
neste ato representada por ROSANGELA FABRIS SIMÃO portador do RG n° 1.306.883-6, portador do
CPF sob n°630.005.049-15acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o
65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
LAB. MODELO DE ANALISES CLIN. S/C LTDA
CNPJ: 78.600.517/0001-09

CELSO FLAVIO SIMÕES

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 566.095.319-00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
ANDREIA ALVARES JACOME - ME
CNPJ: 29.211.888/0001-93

ANDREIA ALVARES JACOME

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

www.elotech.com.br

REPRESENTANTE LEGAL
CPF:

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

FABRIS & SIMAO LTDA.
CNPJ: 07.393.917/0001-42

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
CONTRATADA
PRESIDENTE DO CIS

www.elotech.com.br

ROSANGELA FABRIS SIMÃO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 630.005.049-15

www.elotech.com.br

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

TERMO DE ADITIVO
1º

Termo aditivo do contrato nº. 20/2020, decorrente de Inexigibilidade 91/2019 de
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO
Nº 05/2019, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE
IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com
endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr.
Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa IDATI - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AVANCADO E
TERAPEUTICA IVAIPORA LTDA - ME , inscrita no CNPJ sob nº. 17.778.255/0001-82, com sede no
endereço Praça Ivens Guedes, 313 em Ivaiporã - neste ato representado por JOSÉ FRANCISCO
SIQUEIRA portador do RG n° 975.615-9 SSP/PR, portador do CPF sob n° 320.891.399-00 acordam por
meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA

IDATI - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AVANCADO E
TERAPEUTICA IVAIPORA LTDA - ME
CNPJ: 17.778.255/0001-82

JOSÉ FRANCISCO SIQUEIRA

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 320.891.399-00

www.elotech.com.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 11/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 82/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA LAB. MODELO DE ANALISES
CLIN. S/C LTDA.
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 11/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
LAB. MODELO DE ANALISES CLIN. S/C LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado,
sito à em, inscrita no CNPJ Nº 78.600.517/0001-09, representada pelo Sr. CELSO
FLAVIO SIMÕES, inscrita no CPF nº 566.095.319-00, RG nº 14.376.143 SSP/SP a
seguir denominada CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº11/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE
INEXIGIBILIDADE Nº 82/2019, nos termos que seguem.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 16/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 87/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA FABRIS & SIMAO LTDA.
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 16/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
FABRIS & SIMAO LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado, sito à em, inscrita no
CNPJ Nº 07.393.917/0001-42, representada pelo Sra. ROSANGELA FABRIS SIMÃO,
inscrita no CPF nº 630.005.049-15, RG nº 1.306.883-6 SSP/PR a seguir denominada
CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº16/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº
87/2019, nos termos que seguem.

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA LAB. MODELO DE ANALISES CLIN. S/C LTDA
CELSO FLAVIO SIMÕES,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 11/2020, através da seguinte
redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 11/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
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CIS - IVAIPORÃ

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
vinte (17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA FABRIS & SIMAO LTDA.
ROSANGELA FABRIS SIMÃO,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 16/2020, através da seguinte
redação:

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 91/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA IDATI
INSTITUTO DE
DIAGNOSTICO
AVANCADO
E
TERAPEUTICA IVAIPORA LTDA - ME .
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 20/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
IDATI - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AVANCADO E TERAPEUTICA IVAIPORA
LTDA - ME , pessoa jurídica de Direito Privado, sito à Praça Ivens Guedes, 313 em
Ivaiporã, inscrita no CNPJ Nº CNPJ Nº 17.778.255/0001-82, representada pelo Sr.
JOSÉ FRANCISCO SIQUEIRA, inscrita no CPF nº 320.891.399-00, RG nº 975.615-9
SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº20/2020, REFERÊNTE AO
PROCESSO DE Inexigibilidade Nº 91/2019, nos termos que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 20/2020, através da seguinte
redação:

I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 16/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 20/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
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Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
(17/12/2020).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
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CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 13/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 84/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA ANDREIA ALVARES JACOME ME.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
(17/12/2020).

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
vinte (17/12/2020).

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº13/2020, e
o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
ANDREIA ALVARES JACOME - ME, pessoa jurídica de Direito Privado, sito à JOÃO
WYCLIF, 185, GLEBA FAZENDA PALHANO, em LONDRINA, inscrita no CNPJ Nº
29.211.888/0001-93, representada pelo Sra. ANDRÉIA ALVARES JACOMÉ, inscrita
no CPF 004.393.311-45, RG nº 4345068
SSP/GO a seguir denominada
CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº13/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº
84/2019, nos termos que seguem.

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA IDATI - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AVANCADO E TERAPEUTICA
IVAIPORA LTDA - ME
José F. Siqueira
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA ANDREIA ALVARES JACOME - ME
Andréia Alvares Jacomé
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

_____________________________________

_____________________________________

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 13/2020, através da seguinte
redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 13/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
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TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO
1º

Termo aditivo do contrato nº. 12/2020, decorrente de Inexigibilidade 83/2019 de
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO
Nº 03/2019, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DE IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com
endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr.
Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa FABRIS & SIMAO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº.
07.393.917/0001-42, com sede no endereço XX DE DEZEMBRO, 400, CENTRO, em SÃO JOÃO DO IVAÍ,
neste ato representada por ROSANGELA FABRIS SIMÃO portador do RG n° 1.306.883-6, portador do
CPF sob n°630.005.049-15, acordam por meio deste o que segue:

1º

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o
65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o
65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

Termo aditivo do contrato nº. 14/2020, decorrente de Inexigibilidade 85/2019 de
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO
Nº03/2019, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DE IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com
endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr.
Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa ANDREIA ALVARES JACOME - ME, inscrita no CNPJ sob
nº. 29.211.888/0001-93, com sede no endereço JOÃO WYCLIF, 185, GLEBA FAZENDA PALHANO, em
LONDRINA - neste ato representada por ANDRÉIA ALVARES JACOMÉ portador do RG n° 4345068
SSP/GO, portador do CPF sob n° 004.393.311-45 acordam por meio deste o que segue:

CNPJ: 07.393.917/0001-42

ROSANGELA FABRIS SIMÃO

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 630.005.049-15

1º

Termo aditivo do contrato nº. 15/2020, decorrente de Inexigibilidade 86/2019 de
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 03/2019, NA ESPECIALIDADE EM CLINICO GERAL COM PÓS EM ENDOCRINOLOGIA O CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob
n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado
pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA
SERVIÇOS MEDICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 16.722.900/0001-82, com sede no endereço
FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE, 1847, CENTRO, em CAMPO MOURÃO- neste ato
representada por GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA portador do RG n° 1.283.759-3 , portador do CPF
sob n° 413.074.109-87, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o
65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Ivaiporã, 17/12/2020

Ivaiporã, 17/12/2020

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATADA
FABRIS & SIMAO LTDA.

Estado do Paraná
Exercício: 2020

Estado do Paraná
Exercício: 2020

Estado do Paraná
Exercício: 2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
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CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
ANDREIA ALVARES JACOME - ME
CNPJ: 29.211.888/0001-93

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

ANDREIA ALVARES JACOME

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 004.393.311-45

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

Estado do Paraná
Exercício: 2020

Estado do Paraná
Exercício: 2020

Estado do Paraná
Exercício: 2020

1º

Termo aditivo do contrato nº. 17/2020, decorrente de Inexigibilidade 88/2019 de
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO
Nº 03/2019, NA ESPECIALIDADE DE ORTODONTIA. O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE
IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com
endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr.
Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa CLÍNICA DENTÁRIA DR. RUI LTDA., inscrita no CNPJ sob
nº. 08.101.408/0001-61, com sede no endereço Rua LONDRINA, 375, CENTRO, em IVAIPORÃneste ato representada por ROSINEIA MARIA ALVES portador do RG n° , portador do CPF sob n°
756.704.379-34, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o
65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 413.074.109-87

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

TERMO DE ADITIVO

GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA

www.elotech.com.br

www.elotech.com.br

www.elotech.com.br

CONTRATADA
GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA SERVIÇOS
MEDICOS EIRELI
CNPJ: 16.722.900/0001-82

TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO

1ºTermo aditivo do contrato nº. 18/2020, decorrente de Inexigibilidade 89/2019 de CREDENCIAMENTO

1º

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o
65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2019, NA
ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva
Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos
Santos, e a empresa IDATI - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AVANCADO E TERAPEUTICA IVAIPORA
LTDA - ME , inscrita no CNPJ sob nº. 17.778.255/0001-82, com sede no endereço Praça Ivens Guedes,
313 em Ivaiporã - neste ato representada por JOSÉ FRANCISCO SIQUEIRA portador do RG n°
975.615-9 SSP/PR, portador do CPF sob n° 320.891.399-00, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Termo aditivo do contrato nº. 19/2020, decorrente de Inexigibilidade 90/2019 de
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO
Nº 03/2019. O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro
Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa
CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA IVAIPORÃ LTDA - ME , inscrita no CNPJ sob nº.
22.514.677/0001-80, com sede no endereço Rua Diva Proença em Ivaiporã- neste ato representada por
THIAGO CARLOS DO NASCIMENTO VASCONCELOS portador do RG n° 6.205.176-0, portador do
CPF sob n° 007.056.059-57, acordam por meio deste o que segue:

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Ivaiporã, 17/12/2020

Ivaiporã, 17/12/2020

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
CLÍNICA DENTÁRIA DR. RUI LTDA.
CNPJ: 08.101.408/0001-61

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

ROSINEIA MARIA ALVES

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
IDATI - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AVANCADO E
TERAPEUTICA IVAIPORA LTDA - ME
CNPJ: 17.778.255/0001-82

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 756.704.379-34

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA IVAIPORÃ
LTDA - ME
CNPJ: 22.514.677/0001-80

JOSÉ FRANCISCO SIQUEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 320.891.399-00

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

THIAGO CARLOS DO NASCIMENTO VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: ° 007.056.059-57
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explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 15/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 86/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA
GLAUCO
DE
MELLO
NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 15/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI, pessoa jurídica de
Direito Privado, sito à em, inscrita no CNPJ Nº 16.722.900/0001-82, representada
pelo Sr. GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA, inscrita no CPF nº 413.074.109-87, RG nº
1.283.759-3 SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA, firmam este TERMO
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº15/2020,
REFERÊNTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 86/2019, nos termos que
seguem.

Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
(17/12/2020)

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI
GLAUCO DE MELLO NOGUEIRA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

_____________________________________

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 17/2020, através da seguinte
redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 17/2020 até o dia 31 de
março de 2021’.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 15/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não

Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
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E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 18/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 89/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA IDATI
INSTITUTO DE
DIAGNOSTICO
AVANCADO
E
TERAPEUTICA IVAIPORA LTDA - ME .

Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
(17/12/2020).

EMPRESA CLÍNICA DENTÁRIA DR. RUI LTDA.
ROSINEIA MARIA ALVES,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________
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ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato nº 17/2020, e
o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
CLÍNICA DENTÁRIA DR. RUI LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado, sito à
LONDRINA, 375, CENTRO, em IVAIPORÃ, inscrita no CNPJ Nº 08.101.408/0001-61,
representada pelo Sr. ROSINEIA MARIA ALVES, inscrita no CPF nº 756.704.379-34,
RG nº SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº17/2020, REFERÊNTE AO
PROCESSO DE Inexigibilidade Nº 88/2019, nos termos que seguem.

____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 15/2020, através da seguinte
redação:

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 17/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 88/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA CLÍNICA DENTÁRIA DR. RUI
LTDA.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 18/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
IDATI - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AVANCADO E TERAPEUTICA IVAIPORA
LTDA - ME , pessoa jurídica de Direito Privado, sito à Praça Ivens Guedes, 313 em
Ivaiporã, inscrita no CNPJ Nº 17.778.255/0001-82, representada pelo Sr. JOSÉ
FRANCISCO SIQUEIRA, inscrita no CPF nº 320.891.399-00, RG nº 975.615-9
SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº18/2020, REFERÊNTE AO
PROCESSO DE Inexigibilidade Nº 89/2019, nos termos que seguem.

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
(17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA IDATI - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AVANCADO E TERAPEUTICA
IVAIPORA LTDA - ME
José F. Siqueira,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 18/2020, através da seguinte
redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 18/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 19/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 90/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA
CLINICA
MEDICA
E
ODONTOLOGICA IVAIPORÃ LTDA - ME .
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato nº 19/2020, e
o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA IVAIPORÃ LTDA - ME , pessoa jurídica de
Direito Privado, sito à Rua Diva Proença em Ivaiporã, inscrita no CNPJ Nº
22.514.677/0001-80, representada pelo Sr. THIAGO CARLOS DO NASCIMENTO
VASCONCELOS, inscrita no CPF nº 007.056.059-57, RG nº 6.205.176-0 SSP/PR, a
seguir denominada CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº19/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE
Inexigibilidade Nº 90/2019, nos termos que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

CIS - IVAIPORÃ

explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
(17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA IVAIPORÃ LTDA - ME
Thiago C. N. Vasconcelos,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 12/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 83/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA FABRIS & SIMAO LTDA.
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 12/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
FABRIS & SIMAO LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado, sito à XX DE
DEZEMBRO, 400, CENTRO, em SÃO JOÃO DO IVAÍ, inscrita no CNPJ Nº
07.393.917/0001-42, representada pelo Sr. ROSANGELA FABRIS SIMÃO, inscrita no
CPF nº 630.005.049-15, RG nº1.306.883-6
SSP/PR, a seguir denominada
CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº12/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº
83/2019, nos termos que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

_____________________________________

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 19/2020, através da seguinte
redação:

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 12/2020, através da seguinte
redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 12/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 19/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
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explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 85/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA ANDREIA ALVARES JACOME ME.

Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
(17/12/2020)

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 14/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
EMPRESA ANDREIA ALVARES JACOME - ME, pessoa jurídica de Direito Privado,
sito à JOÃO WYCLIF, 185, GLEBA FAZENDA PALHANO, em LONDRINA inscrita no
CNPJ Nº 29.211.888/0001-93, representada pelo Sra. ANDRÉIA ALVARES
JACOMÉ, inscrita no CPF nº 004.393.311-45, RG nº 4345068 SSP/GO, a seguir
denominada CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº14/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE
INEXIGIBILIDADE Nº 85/2019, nos termos que seguem.

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA FABRIS & SIMAO LTDA.
ROSANGELA FABRIS SIMÃO,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos desessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte
(17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA ANDREIA ALVARES JACOME - ME
Andréia A. Jacomé,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 14/2020, através da seguinte
redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 14/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

Estado do Paraná
Exercício: 2020

Estado do Paraná
Exercício: 2020

Estado do Paraná
Exercício: 2020

TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO

1º

Termo aditivo do contrato nº. 22/2020, decorrente de Inexigibilidade 93/2019 de
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAAMENTO PUBLICO Nº
03/2019, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE
IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com
endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr.
Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa PAULO ROBERTO TASSINARI E CIA LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº. 07.598.559/0001-04, com sede no endereço Rua Diva Proença, 540 em Ivaiporã - neste ato
representada por PAULO ROBERTO TASSINARI portador do RG n° 9.917.148-0, portador do CPF sob
n° 389.307.730-87, acordam por meio deste o que segue:

1º Termo aditivo do contrato nº. 24/2020, decorrente de Inexigibilidade 1/2020 de CREDENCIAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o
65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

TERMO DE ADITIVO
2º Termo aditivo do contrato nº. 29/2020, decorrente de Inexigibilidade 6/2020 de CREDENCIAMENTO

DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2019, NA
ESPECIALIDADE DE ANALISES CLINICAS O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua
Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos
Santos, e a empresa LAB. MODELO DE ANALISES CLIN. S/C LTDA, inscrita no CNPJ sob nº.
78.600.517/0001-09, com sede no endereço - Rua Mato Grosso, 890, centro em Ivaiporã neste ato
representada por CELSO FLAVIO SIMÕES portador do RG n°14.376.146, portador do CPF sob n°
566.095.319-00, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto Dilatação de prazo de vigência e Reajuste de Valores na
importância de R$ 141.909,30 (cento e quarenta e um mil novecentos e nove reais e trinta centavos).
Corresponde ao acréscimo de 25% com finalidades de necessidades do serviço prestados, com fundamento
art. 65, § 1, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 2º TERMO ADITIVO.

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2019, NA
ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva
Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos
Santos, e a empresa CLINICA MEDICA GUIMARAES E ROSA LTDA - ME , inscrita no CNPJ sob nº.
08.187.852/0001-41, com sede no endereço Av. Curitiba, 340, centro em São João do Ivai - neste ato
representada por JAQUELINE ROSA GUIMARÃES portador do RG n°4736018-8, portador do CPF sob
n° 990.218.549-53, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Ivaiporã, 17/12/2020

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
LAB. MODELO DE ANALISES CLIN. S/C LTDA
CNPJ: 78.600.517/0001-09

CELSO FLAVIO SIMÕES

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
PAULO ROBERTO TASSINARI E CIA LTDA
CNPJ: 07.598.559/0001-04

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
CLINICA MEDICA GUIMARAES E ROSA LTDA - ME
CNPJ: 08.187.852/0001-41

PAULO ROBERTO TASSINARI
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 389.307.730-87

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 566.095.319-00

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

JAQUELINE ROSA GUIMARAES
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 990.218.549-53

www.elotech.com.br

www.elotech.com.br

www.elotech.com.br

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

Estado do Paraná
Exercício: 2020

TERMO DE ADITIVO
1ºTermo aditivo do contrato nº. 26/2020, decorrente de Inexigibilidade 3/2020 de CREDENCIAMENTO

CIS - IVAIPORÃ

TERMO DE ADITIVO
1º Termo aditivo do contrato nº. 27/2020, decorrente de Inexigibilidade 4/2020 de CREDENCIAMENTO

DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2019, NA
ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva
Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos
Santos, e a empresa L. LUZETTI DE MENDONÇA - CLINICAS -ME, inscrita no CNPJ sob nº.
23.063.305/0001-48, com sede no endereço Rua Santa Catarina, 551 em Lidianopolis - neste ato
representada por LETÍCIA LUZETTI MENDONÇA portador do RG n° 138047032, portador do CPF sob
n°053.860.659-20, acordam por meio deste o que segue:

DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2019, NA
ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva
Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos
Santos, e a empresa F.T CLINICA NEUROLOGICA - EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob nº.
27.119.009/0001-72, com sede no endereço Av: Goierê, 1060 centro, Campo Mourão neste ato
representado por FABIANO TAIRA HIGA portador do RG n° 9.662.053-5, portador do CPF sob n°
048.102.789-05, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o
65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
L. LUZETTI DE MENDONÇA - CLINICAS -ME
CNPJ: 23.063.305/0001-48

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

LETICIA LUZETTI DE MENDONÇA

www.elotech.com.br

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 053.860.659-20

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
F.T CLINICA NEUROLOGICA - EIRELI-ME
CNPJ: 27.119.009/0001-72

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

www.elotech.com.br

FABIANO TAIRA HIGA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 048.102.789-05

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 22/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 93/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA PAULO ROBERTO TASSINARI E
CIA LTDA.
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº. 22/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
PAULO ROBERTO TASSINARI E CIA LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, sito
à Rua Diva Proença, 540 em Ivaiporã, inscrita no CNPJ Nº 07.598.559/0001-04,
representada pelo Sr. PAULO ROBERTO TASSINARI, inscrita no CPF nº
389.307.730-87, RG nº 9.917.148-0 SSP/RS, a seguir denominada CONTRATADA,
firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº22/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE Inexigibilidade Nº 93/2019, nos
termos que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 22/2020, através da seguinte
redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 22/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não

Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
Fone: (43) 3472-0649 e 3472-1795 – e-mail: licitacaocisivaipora@hotmail.com
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explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de doimil e vinte
(17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA PAULO ROBERTO TASSINARI E CIA LTDA
PAULO ROBERTO TASSINARI
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

CIS - IVAIPORÃ

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 24/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 1/2020, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA CLINICA MEDICA GUIMARAES
E ROSA LTDA - ME .

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.

SEXTA-FEIRA
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CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 24/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
CLINICA MEDICA GUIMARAES E ROSA LTDA - ME , pessoa jurídica de Direito
Privado, Av. Curitiba, 340, centro em São João do Ivai, inscrita no CNPJ Nº
08.187.852/0001-41, representada pelo Sr. JAQUELINE ROSA GUIMARÃES, inscrita
no CPF nº 990.218.549-53, RG nº 4736018-8 SSP/PR, a seguir denominada
CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº24/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE Inexigibilidade Nº
1/2020, nos termos que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos 17 de dezembro de 2020 (17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA CLINICA MEDICA GUIMARAES E ROSA LTDA - ME
Jaqueline R. Guimarães,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 24/2020, através da seguinte
redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 24/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
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explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 26/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 3/2020, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA L. LUZETTI DE MENDONÇA CLINICAS -ME.
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 26/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
L. LUZETTI DE MENDONÇA - CLINICAS -ME, pessoa jurídica de Direito Privado, sito
à Rua Santa Catarina, 551 em Lidianopolis, inscrita no CNPJ Nº 23.063.305/0001-48,
representada pelo Sr. LETÍCIA LUZETTI MENDONÇA, inscrita no CPF nº
053.860.659-20, RG nº 138047032 SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA,
firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº26/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE Inexigibilidade Nº 3/2020, nos termos
que seguem.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 27/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 4/2020, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA F.T CLINICA NEUROLOGICA EIRELI-ME.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos 17 de dezembro de 2020 (17/12/2020)

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA L. LUZETTI DE MENDONÇA - CLINICAS -ME
Letícia L. Mendonça,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 27/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
F.T CLINICA NEUROLOGICA - EIRELI-ME, pessoa jurídica de Direito Privado, sito à
Av: Goierê, 1060 centro, Campo Mourão em inscrita no CNPJ Nº 27.119.009/0001-72,
representada pelo Sr. FABIANO TAIRA HIGA, inscrita no CPF nº 048.102.789-05, RG
nº 9.662.053-5 SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA, firmam este TERMO
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº27/2020,
REFERÊNTE AO PROCESSO DE Inexigibilidade Nº 4/2020, nos termos que
seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 26/2020, através da seguinte
redação:

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 27/2020, através da seguinte
redação:

I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 26/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 27/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
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explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos 17 de dezembro de 2020 (17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA F.T CLINICA NEUROLOGICA - EIRELI-ME
FABIANO TAIRA HIGA,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 29/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 6/2020, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA LAB. MODELO DE ANALISES
CLIN. S/C LTDA.
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato 29/2020, e o
que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
LAB. MODELO DE ANALISES CLIN. S/C LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado,
sito à sito à Rua Mato Grosso, 890, centro em Ivaiporã, inscrita no CNPJ Nº
78.600.517/0001-09, representada pelo Sr. CELSO FLAVIO SIMÕES, inscrita no CPF
nº 566.095.319-00, RG nº 14.376.146 SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA,
firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº29/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE Inexigibilidade Nº 6/2020, nos termos
que seguem.

cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 2º TERMO ADITIVO.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos 17 de dezembro de 2020 (17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA LAB. MODELO DE ANALISES CLIN. S/C LTDA
CELSO FLAVIO SIMÕES,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
O presente termo aditivo tem por objeto Dilatação de prazo de
vigência com término 31/03/2021 e Reajuste de Valores na importância de R$
141.909,30 (cento e quarenta e um mil novecentos e nove reais e trinta centavos)
correspondente ao valor de 25%, através da seguinte redação:
I - “Fica reajustado na proporção de 25% sobre a EXECUÇÃO
do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 29/2020
com vigência até o dia 31 de Março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
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Correio do Cidadão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

Estado do Paraná
Exercício: 2020

Estado do Paraná
Exercício: 2020

TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO
2º

Termo aditivo do contrato nº. 21/2020, decorrente de Inexigibilidade 92/2019 de
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO
Nº05/2019, NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE
IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com
endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr.
Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa CLINICA DA MULHER DE IVAIPORA LTDA - EPP, inscrita
no CNPJ sob nº. 00.547.403/0001-55, com sede no endereço à Praça Ivens Guedes, 313, centro em
Ivaiporã - neste ato representada por Anselmo Coppo, portador do RG n° 608.970-4 SSP/PR , portador
do CPF sob n° 101.876.349-04, acordam por meio deste o que segue:

1º Termo aditivo do contrato nº. 25/2020, decorrente de Inexigibilidade 2/2020 de CREDENCIAMENTO

DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 05/2019, NA
ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva
Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos
Santos, e a empresa CLINICA MEDICA GUIMARAES E ROSA LTDA - ME, , inscrita no CNPJ sob nº.
08.187.852/0001-41, com sede no endereço Av. Curitiba, 340, centro em São João do Ivai - neste ato
representada por JAQUELINE ROSA GUIMARÃES portador do RG n°4736018-8, portador do CPF sob
n° 990.218.549-53, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto Dilatação de prazo de vigência e Reajuste de Valores na
importância de R$ 112.975,00 (cento e doze mil novecentos e setenta e cinco reais). Corresponde ao
acréscimo de 25% com finalidades de necessidades do serviço prestados, com fundamento art. 65, § 1, da Lei
nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 2º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97
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CONTRATADA
CLINICA DA MULHER DE IVAIPORA LTDA - EPP
CNPJ: 00.547.403/0001-55

ANSELMO COPPO

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 101.876.349-04

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CNPJ: 08.187.852/0001-41

JAQUELINE ROSA GUIMARÃES

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

REPRESENTANTE LEGAL

CPF: 990.218.549-53

www.elotech.com.br
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cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 2º TERMO ADITIVO.

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA CLINICA DA MULHER DE IVAIPORA LTDA - EPP
Anselmo Coppo,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
O presente termo aditivo tem por objeto Dilatação de prazo de
vigência com término 31/03/2021 e Reajuste de Valores na importância de R$
112.975,00 (cento e doze mil novecentos e setenta e cinco reais), correspondente ao
valor de 25%, através da seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 25/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 2/2020, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA CLINICA MEDICA GUIMARAES
E ROSA LTDA - ME .

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
vinte (17/12/2020).

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato nº 21/2020, e
o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
CLINICA DA MULHER DE IVAIPORA LTDA - EPP, pessoa jurídica de Direito
Privado, sito à Praça Ivens Guedes, 313, centro em Ivaiporã, inscrita no CNPJ Nº
00.547.403/0001-55, representada pelo Sr. ANSELMO COPPO, inscrita no CPF nº
101.876.349-04, RG nº 608.970-4 SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA,
firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº21/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE Inexigibilidade Nº 92/2019, nos
termos que seguem.

I - “Fica reajustado na proporção de 25% sobre a EXECUÇÃO
do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 21/2020
com vigência até o dia 31 de Março de 2021”.

www.elotech.com.br
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CONTRATADA
CLINICA MEDICA GUIMARAES E ROSA LTDA - ME

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 21/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 92/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA CLINICA DA MULHER DE
IVAIPORA LTDA - EPP.

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 25/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
CLINICA MEDICA GUIMARAES E ROSA LTDA - ME , pessoa jurídica de Direito
Privado, sito à sito à Av. Curitiba, 340 em São João do Ivaí, inscrita no CNPJ Nº
08.187.852/0001-41, representada pelo Sr. JAQUELINE ROSA GUIMARÃES, inscrita
no CPF nº 990.218.549-53, RG nº 4736018-8 SSP/PR a seguir denominada
CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº25/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE Inexigibilidade Nº
2/2020, nos termos que seguem.

explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos 17 de dezembro de 2020 (17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA CLINICA MEDICA GUIMARAES E ROSA LTDA - ME
Jaqueline R. Guimarães,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 25/2020, através da seguinte
redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 25/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
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CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Ivaiporã
CNPJ 02.586.019/0001-97
CONTRATO DE PROGRAMA n° 009/2020
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PROGRAMA Nº 009/2020, REFERÊNCIA A

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS
PARA ATUAR NO CENTRO DE
ATENDIMENTO DE ENFRENTAMENTO
DA COVID-19, QUE ENTRE SI FAZEM O
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CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Ivaiporã
CNPJ 02.586.019/0001-97
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Constitui objeto do presente instrumento, dilação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Nona – Vigência,
referente ao Contrato de Programa nº. 009/2020, bem como aditivo contratual de valor
no montante de R$ 57.300,00 (cinquenta e sete mil e trezentos reais) através da
seguinte redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PROGRAMA Nº. 009/2020 até o dia 31 de março de 2021”;

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E O MUNICÍPIO
DE NOVA TEBAS – PR.

II – “Aditivo no montante de R$ 57.300,00 (cinquenta e sete
mil e trezentos) reais ao contrato de programa nº 009/2020
para custear os profissionais que irão atuar no Centro de
Atendimento da COVID-19 até 31 de março de 2021.

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços dos
profissionais atuantes no Centro de Atendimento da COVID-19,

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

CONSIDERANDO, a previsão da resolução sob o n° 54/2020,
que, prorroga a vigência do Centro de Atendimento da COVID-19 por mais 90
(noventa) dias após o termino do referido contrato em 31 de dezembro de 2020.

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PROGRAMA originário, não explicitamente modificados
neste I TERMO ADITIVO.

CONSIDERANDO, os princípios administrativos, em especial os
da vantajosidade e economicidade na manutenção do contrato, com os valores
referenciados para atender o município consorciado;

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.

CONSIDERANDO, a cláusula sexta do contrato 009/2020, e o
que expressa a Lei 8.666/93, em seu artigo 57, II;

Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos 17 de dezembro de 2020.

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas PR, Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado,
MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS, com inscrição no CNPJ SOB nº 80.620.172/0001-05,
com sede na Av. Belo Horizonte, 695, neste ato representado pelo Chefe do
Executivo, Prefeito Municipal Senhor CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS,
portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566-SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº
060.282.329-39, a seguir denominada CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO
AO CONTRATO DE PROGRAMA N° 009/2020, REFERÊNTE A CONTRATAÇÃO

DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE
ENFRENTAMENTO DA COVID-19, nos termos que seguem.

ENF° CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22° REGIONAL DE
IVAIPORÃ-PR.

ENF° CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS – PR.
TESTEMUNHAS:
____________________________________
1.
___________________________________
2.

Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
Fone: (43) 3472-0649 e 3472-1795 – e-mail: licitacaocisivaipora@hotmail.com
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Compõem este Edital os seguintes anexos:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO - CISGAP
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2020
PARA O EXERCÍCIO DE 2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: “Contratação de empresa(s) para as eventuais aquisições de 2.040 litros de
gasolina comum, 02 (duas) trocas de óleo de motor, 02 (duas) trocas de filtro de
combustível, 02 (duas) trocas de filtro de ar, 02 (duas) trocas de filtro de ar condicionado
e 15 (quinze) litros de óleo motor para 03 (três) trocas para o veículo Renault Duster
PLACAS BCJ-0139”.

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX
ANEXO X
ANEXO XI

Termo de Referência
Minuta da Ata de Registro de Preços
Minuta de Contrato Administrativo
Modelo de Carta de Credenciamento
Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
Modelo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Modelo de Carta Proposta para Fornecimento do objeto do Edital
Modelo de Declaração de Conhecimento, Fato Superveniente e Idoneidade
Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor
Modelo de Declaração de Parentesco
Termo de Retirada do Edital

PROCESSO N.º: 010/2020.

1. OBJETO E PREÇO MÁXIMO

DATA DE EMISSÃO DO EDITAL E ANEXOS: 17/12/2020.

1. 1. “Contratação de empresa(s) para as eventuais aquisições de 2.040 litros de
gasolina comum, 02 (duas) trocas de óleo de motor, 02 (duas) trocas de filtro de
combustível, 02 (duas) trocas de filtro de ar, 02 (duas) trocas de filtro de ar condicionado
e 15 (quinze) litros de óleo motor para 03 (três) trocas para o veículo Renault Duster
PLACAS BCJ-0139”, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.
1. 2. O item listado no Anexo I (Termo de Referência), não será necessariamente adquirido
em sua totalidade. Trata-se de quantidade estimada, sendo considerada apenas para fins de
adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.
1. 3. O valor máximo total estimado é de R$ 9.426,85 (Nove mil quatrocentos e vinte e seis
reais e oitenta e cinco centavos), conforme valor unitário descrito no Termo de Referência Anexo I
1.4. Na hipótese de, o valor do combustível no momento do abastecimento estar
registrado na bomba com valor inferior ao registrado em Ata, o valor á ser cobrado
deverá ser o praticado na bomba;

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Por Lote.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até as 09h15min do dia 21/01/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09h20min do dia 21/01/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h30min do dia 21/01/2021.
VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R$ 9.426,85 (Nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e
oitenta e cinco centavos). (Na hipótese de, o valor do combustível no momento do
abastecimento estar registrado na bomba com valor inferior ao registrado em
Ata, o valor á ser cobrado deverá ser o praticado na bomba).
LOCAL: Gerência de Compras e Licitações, localizado no 3º piso da Sede do CISGAP, Rua
Getúlio Vargas, 1523, Guarapuava Estado do Paraná.
RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido através de download no Portal da
Transparência do CISGAP, na aba de “licitações 20XX”, através de solicitação via e-mail no
endereço eletrônico: licitacaocisgap@gmail.com. As informações complementares podem ser
solicitadas via telefone (42) 3627-3713 no período das 09h30min ás 12h00min e as 13h30min
às 17h00min.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo, simplesmente denominado
CISGAP, inscrito no CNPJ sob nº 07.540.117/0001-07, torna público que, na sala do
Departamento Compras e Licitações, localizado no 3º piso, da Sede do Consórcio, à Rua
Getúlio Vargas, 1523, realizar-se-á licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, obedecendo integralmente as Leis Fede rais nº. 8.666/1993,
nº. 10.520/2002 e nº. 12.349/2010 Decretos Federais n º. 3.555/2000, nº. 3.693/2000,
nº3. 784/2000, e com as Leis Complementa re s n.º 123/2006 e 147/2014, com as
alterações posteriores a ainda com o descrito neste edital.

2. DA DOT AÇÃO
2.1. As obrigações decorrentes deste Pregão constarão na própria Nota de Empenho, e
serão oriundos da (s) seguinte dotação (ões) orçamentária:

10.122.0001.2001- Atividade CISGAP TURVO
10.122.0001.2002- Atividades CISGAP GUARAPUAVA
10.122.0001.2003- Atividade CISGAP PINHÃO
3.3.90-30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO
3. DOS ESCLARECIMENT OS INICIAIS
3.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à aquisição futura, onde as empresas disponibilizam bens e serviços
a preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro
de Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que
integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os

Edital de Pregão Presencial Nº 010/2020 – Sistema de Registro de Preços - CISGAP

Edital de Pregão Presencial Nº 010/2020 – Sistema de Registro de Preços - CISGAP

fornecedores vencedores do certame.
3.2. Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um
documento vinculativo, com característica de compromisso para futura
contratação, onde o fornecedor manterá seus preços registrados, durante o
período de 12 (doze) meses, tornando-os disponíveis em caso de necessidade por
parte do CISGAP, que efetuará aquisições nas quantidades julgadas necessári as e
aos mesmos preços registrado s no certame.
3.3. Quando das contratações decorrentes do registro de preços será resp eitada
a ordem de cl assificação das empre sas constantes da Ata.
3.4. O item listado no Anexo I (Termo de Referência), não será necessaria mente
adquirid o em sua tota lidade. O me smo é quantid ade estimada, sendo considerado
apenas para fins de adjud icação e posterior convocação para assinatura da Ata de
Registro de Preço.
3.5. Não será limitado o quantitativo mínimo a ser entregue por cada licitante.
3.6. As licitantes para a qual for adjudi cado item con stante do Anexo I (Termo de
Referência) e forem con vocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito
de fornecimento do referido item até o término da vigência contratual.
3.7. Alertamo s a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos
orçame ntários que os me smos não estão obrigados a adquirir previamente o item
constante no Anexo I.
3.8. O CISGAP, não se responsab ilizará por prejuízos finance iros, não cabendo
por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra
por parte do Consórcio.
3.9. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacio nado no
edital de e mbasamento, serve apenas como orientação, não constituindo, sob
hipótese alguma garantia de faturamento.
3.10. Quaisquer indícios de acordo, combinação, manipulação ou ajuste entre os licitantes, a
não efetivação da concorrência, a visível divisão do lotes ou itens, sob qualquer forma,
ensejará na anulação do processo de licitação, sem prejuízos as penalidades previstas na
legislação vigente.
4. DAS CONDIÇÕES PARA PART ICIPAÇÃ O
4.1. Só poderão participar as empresas que atenderem a todas as exigências constantes

deste Edital e seus Anexos e que possuem objeto social compatível com o objeto ora licitado,
correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas, não sendo devida nenhuma in denização às licitantes pela realiza ção de tais
atos.
4.2. Não poderão participar direta ou indiretamente da presente licitação, os
interessados:
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores,
dissolução ou liquidação;
b) que estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja a forma de
constituição, grupos de empresas e pessoas físicas;
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c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com
susp ensã o por órgão da Administra ção Pública Direta ou Indi reta, nas esferas
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na impre nsa
oficial, confo rme o caso, pelo órgão que o p raticou e nquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição; e,
d) estra ngeiras que não funcionem no País;
5. DO CREDENCIAMENT O
5.1. No

início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um
representante, o qual deverá identificar-se junto a Pregoeira, apresentando a respectiva cédula
de identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio,
poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática
dos demais atos inerentes ao certame.
5.2. A empresa licitante poderá ser re presenta da na sessão pública de licitação
por seu a dministrador, diretor ou proprietário designado nos instrumentos
constitutivos ou a lterações vigentes ou por procurad or.
5.2.1. SE PROCURADOR: Deverá apresentar cópia de documento de
identid ade ou documento equivalente, carta de credenciamento de vidamente
preenchida, conforme modelo contido no Anexo IV deste edital ou procura ção
particular ou pública contendo menção expressa de que lhe confere amplos
poderes, inclusive para fo rmular ofertas e lances de preços, para recebimento de
intima ções e notificaçõ es, desistência ou não de recursos, bem como demais atos
pertinentes ao certa me, em qualquer dos casos, com firma reconhecida em
cartório, acompanhado de cópia do ato constitutivo da empresa e todas as
alteraçõ es/consolidação, devidamente registrada s nos órgãos competentes.
5.2.2. SE ADMINISTRADOR/ DIRETOR/PROPRIETÁRIO: Deverá apre sentar
cópia de docu mento de identid ade ou docume nto equivalente, ato constituti vo da
empresa acompanhado de todas as alterações/con solid ação de vidamente
registradas nos órgãos competentes, que comprovem sua qualidade.
5.2.3. As cópias men cionadas nos subitens 5.2.1 e 5.2.2 poderão ser
autenticadas ou simples, neste último caso, deverá ser estar acompanhado dos
respectivos originais para devida autenticação pela equipe de apoio.
5.3. Cada credenciado poderá represe ntar apenas uma empresa licitante.
5.4. Iniciada a Sessão, será vedada a substitu ição do re presentante da empresa
devid amente credenciado, ainda que esteja munido de i nstrumento pro curatório
com poderes esp ecíficos, salvo por caso fortuito ou força maior;
5.5. A ausência de representa nte, a falta de apresentação ou incorreção de
quaisquer documentos de credenciamento não impedirá a participação da licitante
no presente ce rtame, impedirá, porém, a manifesta ção ou apresentação de lances
verbais no momento oportuno, permanece ndo tão somente no certame a sua
proposta escrita.
5.6. A não apresentaçã o ou incorreção dos documentos para o crede nciamento
poderá ser su prida até a abertura da sessão pública.
5.7. Os documentos que credenciam o re pre sentante bem como a declaração
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de cumprimento de requisitos de habilitação (modelo anexo IV e V) e a
Certidão expedida pela Junta Comercial (Certidã o Simplificada ) deverão ser
entregues separadamente (fora) dos envelopes de números 01 e 02.
5.7.1.
Será considerada válida a certidã o emitida em no máximo 30 (trinta)
dias antes da data prevista para apresentação dos envelopes;
5.8. A proponente deverá obrigatoriamente apresentar ainda, juntamente com o
credenciamento (fora dos envelopes de números 01 e 02), Declaração devidamente
assinada de Enquadramento como MEI/ME/ EPP, conforme modelo do ANEXO VI deste
edital.

6. DO RECEBIMENTO E DA ABERT URA DOS ENVELOPES
6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e
os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pela Pregoeira, em conformidade com este
Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
6.2. Declarada aberta a sessão pela Pre goeira, o (a) (s) repre sentante (s) da (s)
Empresa (s) licitante (s) entrega rá (ão) os envelopes contendo a (s) proposta (s) de
preços e os documentos de hab ilitação, não sendo aceita, a partir desse momento
a ad missão de novos licitantes.
6.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as
segui ntes informações:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO – CISGAP
PREGÃO PRESENCIAL No010/2020 - SRP
RAZÃO SOCIAL E No DO C. N. P. J. DO LICITANTE
6.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ter impresso, em seu exterior, as

seguintes informações:

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO – CISGAP
PRESENCIAL No010/2020 - SRP
RAZÃO SOCIAL E No DO C. N. P. J. DO LICITANTE
6.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após a fase de lances,
o Envelope 02 - Documentos de Habilitação.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. A proposta de preços deverá ser formulada e apresentada em envelope lacrado, onde
constarão os dizeres solicitados no subitem 6.3 do item 6 do edital.
7.2. A Proposta de Preços deverá conter:
7.2.1. Identificação completa da empresa (Razão Social, CNPJ, Inscrição
Estadual, Endereço completo, telefone e e-mail para contato, e dados do representante

4
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8.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela
Preg oeira, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na
manute nção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação
das proposta s;
8.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponen te desistente às sanções administrativas consta ntes no Item 18 deste
Edital;
8.10. Caso não se realize lances verbais, e a negociação seja frustrada, será
verificada a con fo rmidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação, e dado prosseguimento ao processo;
8.11. Decla rada encerrada a etapa compet itiva e ord enada s às propostas, a
Pregoeira examinará a aceitabil idade da primeira classificada, quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito;
8.12. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances
verbais, a classifica ção final dar-se-á pela ordem crescente dos preços,
observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar nº. 123/2006 e suas
alterações posteriores (Item 9 deste edital).
8.13. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope
contendo a docu mentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para
confirmação das suas condições habil itatórias;
8.14. Constatado o atendime nto das exigências fixadas no edital, o licitante será
decla rado vencedo r, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;
8.15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante d esatender às exigências
habilitatórias, a Pregoeira e xaminará a oferta subseqüente, verificando a sua
aceita bilidade e procedend o à hab ilitação do proponente, na ordem de
classificação, e assim suce ssivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudi cado o objeto do certame;
8.16. Nas situações previstas nos subitens 8.10, 8.11 e 8.14, a Pregoeira poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

7.5. A p ro ponente é obrigada a re speitar o teto de preço máximo estabelecido
para cada lote deste Edital, sob pena de desclassificação.
7.6. Não serão aceitas propostas que apresentem preços ine xeqüíveis,
simb ólico s, irrisórios ou de preço zero.
7.7. A Pregoeira considerará como formais erros de somatórios e outros aspe ctos
que beneficiem a Admin istração Pública e não implique nulidade do proce dimento.
7.8. O preço inicial proposto será de exclusiva responsab ilidade da licitante, não
lhe assistindo o direito de pleitear qu alque r altera ção dos mesmos, sob alega ção
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.9. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor e com o seguinte:
7.9.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários.
7.9.2. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente(s)
que permita(m) a perfeita identificação do produto ofertado;
7.9.3. Contiverem
qualquer
limitação
ou
condição
substancialmente
contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por
decisão da Pregoeira.
7.9.4. Em relação ao valor total da proposta, ocorrendo discordância entre os
valores numéricos e por extenso prevalecerá este último.
7.9.5. Em caso de divergência entre o preço unitário e total em algarismos, em
razão de erro de cálculo ou por outro motivo qualquer, será considerado o preço
unitário.
7.9.6. Serão consideradas apenas as propostas datadas, devidamente
subscritas e rubricadas, que não contenham emendas, rasuras ou entrelinhas.

legal), informando quando for o caso se é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(ME/EPP) e data de emissão.
7.2.2. Detalhamento de todas as características dos itens ofertados, de acordo
com os descritivos e quantitativos constantes do Anexo I (Termo de Referência) do
edital, informando as MARCAS (quando for o caso), prazo de entrega e prazo da
validade da proposta, declarando ainda que atenda os requisitos de qualidade mínima
exigidos, previstos no presente edital. O documento deverá estar rubricado em todas
as suas vias e assinada por seu representa nte legal ou procurador.
7.2.3. Cotação do preço unitário e total por Item (em algarismos), bem como o valor total
da proposta (somatório do valor da proposta de todos os Itens cotados em algarismos e por
extenso), com base na quantidade máxima estimada, em moeda corrente do País (Real), não
sendo permitida a apresentação de proposta alternativa, que induza o julgamento a ter mais de
um resultado.
7.2.4. Na hipótese de, o valor do combustível no momento do abastecimento estar
registrado na bomba com valor inferior ao registrado em Ata, o valor á ser cobrado
deverá ser o praticado na bomba;
7.2.5. O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses
a contar da data de sua apresentação;
7.2.6. O prazo para abastecimento do veículo da Contratante será de no máximo 01 (um)
dia, somente no estabelecimento (Posto) da Empresa Contratada, dentro do perímetro urbano
de Guarapuava.
7.2.7. O prazo para troca de filtros e óleo do veículo da Contratante será de no máximo
01 (um) dia, somente no estabelecimento da Empresa Contratada, dentro do perímetro urbano
de Guarapuava.
7.2.8. Os dados ban cários p ara pagamento em no me da propo nente – Nome
do Banco, Agência, Conta Co rrente.
7.3. A proposta de Preços poderá ser preenchida conforme modelo sugerido no ANEXO VII
deste edital.
7. 3. 1 . A proposta de preços pod erá também ser preenchida através do
software Programa Geradora de Prop osta Eletrônica – esl. desde qu e o
proponen te declare, em docume nto anexo , as info rmações do Item 7.2 que não
constarem no arquivo i mpresso através do software.
7.3.2. O “arquivo eletrônico” de proposta que será utilizado durante a sessão
do pregão deverá estar dentro do envelope salvo em Pen drive;
7.3.3. O Edital está disponível no site do CISGAP (http://cisgap.com.br/) e o arquivo
gerador da propo sta será disponibilizado junto com o programa para
leitura/digitação/grava ção da mesma através da soli citação via e-mail no
licitacaocisgap@gmail.com.
7.4. Nos preços propostos deverão estar previstos, além do lucro, todos os custos diretos e
indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo, entre outras
despesas, tributos de qualquer natureza tais como: salários, encargos sociais, fiscais e
come rciais, i mpostos, transportes, seguros, taxas, embalagens e outras despesas
necessária s ao fornecimento do objeto desta licitação.
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8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
8.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricada s pela Pregoeira e
equipe de apoio;
8.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de
MENOR PREÇO POR LOTE;
8.4. Lido os preços, a Pregoeira relacionará todas as proposta s em ordem
crescente;
8.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 %
(dez por cento) superior àquela poderão fazer novos lan ces verbais e sucessi vos,
até a proclamação do vencedor;
8.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item
anterior, a Pregoe ira classifica rá as 03 (três) melhores p ropostas, para que seus
autores particip em dos lances verbais, quaisquer que sejam seus preços ofe rtados
na proposta escrita;
8.7. A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada
de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;

6
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9. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MEI/ME/EPP
9. 1. DA REGULARIZAÇÃO FISCAL TARDIA
9.1.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123/2006 e
suas alterações, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
9.1.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal e trabalh ista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogá vel por igual pe ríodo, a critério da administração pública, para
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e
para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de
certidão negati va.
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9.1.1.2. A não regularização da documentação, n o prazo pre visto no
item anterior, implicará d ecadência do direito à co ntratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1 993, sendo facultado à
Administração convocar o s licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
9.1.1.3. Considera- se microemp resa, o empresário, a pessoa ju rídica,
ou a ela equiparada, aufira, em ca da ano -calend ário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e, em relação à empresa
de p equen o porte, receita bruta igual ou inferior de R$ 360.000,00 (Trezentos e
sessenta mil reais) até R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais).
10. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os
requisitos relativos à habilitação jurídica; regularidade fiscal e trabalhista; qualificação
econômico-financeira e qualificação técnica.
10.1.1. Os documentos comprobató rios pertinente s à habi litação jurídica,
regularidade fiscal e trabal hista, qualificação econômico-finan ceira e qu alifica ção
técnica deverão se encontrar dentro do Envelope Nº 02 (Documentos de
Hab ilitação), e a veracidade das informações constante s poderão ser
comp ro vadas mediante diligência via online.
10.1.2. As empresas que necessitem que seus documentos sejam
autenticados por servidor do CISGAP deverão fazê-lo obrigatoriamente um dia antes
da data fixada para abertura da licitação.
10.2. Os proponentes deverão apresentar dentro do Envelope Nº 02 (Documentos de
Habilitação), os documentos abaixo relacionados, em sua forma original ou em cópia
devidamente autenticada, em plena validade, sob PENA DE INABILITAÇÃO do licitante.
Os documentos que não mencionarem prazo de validade serão atribuídos prazo de 90
(noventa) dias, contados da data de emissão, salvo disposição contrária expressa em Lei.
10.1.

10.2.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
Registro comercial, no caso de empresa individual;
Certificado da Condi ção de Micro empreendedor Individu al - CCMEI, no caso
de MEI;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado, em se tratando de socied ades comerciais e, no caso de sociedad es por
ações, a companhado de documentos de eleição de seus administradores; RG e
CPF de to dos os sócios ad ministradores d a empresa;
c.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício; e
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrange ira em funcionamento no País, e ato de registro ou auto ri zaçã o para
a)
b)

funcio namento exp edido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o
exigi r.
f) Alvará de localização e funcionamento da empresa participante, fornecido pelo órgão
competente da Administração Pública Municipal.
f.1) Nos casos onde não constar a data de validade ou indeterminada do alvará, deverá ser
anexado a este uma Declaração emitida pelo órgão competente atestando a validade do
mesmo, bem como seu funcionamento.
g) Comprovante de Inscrição e situação cadastral da Pessoa Juríd ica (CNPJ)
comprovando que a atividade é condizente com o objeto licitado.
10.2.2. RELAT IVOS À HABILIT AÇÃO FISCAL:
10. 2. 2. 1. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, detalhado da
seguinte maneira:
a) Fazenda Federal: Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa d a União, emitida
pela Procuradoria da Fazend a Nacional e Certidão de Quitação d e Tributo s e
Contribuições Federais emitida pela Secretaria da Receita Fed eral.
b) Fazenda Estadual: Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o
Governo do Estado, que deverá ser compro vada por meio de Certidão Negativa
expedida no s termos da le gislação local.
c) Fazenda Muni cipal: Certidão Negativa de Tributos Mobiliário e Imobiliário,
emitida pela Prefeitura Munici pal da sede da licitante.
d) Pro va de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Se rviço
- FGTS, em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos so ciais instituídos p or Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal CEF.
e) Pro va de inexistência de débitos inadimplidos p erante a Justiça do
Tra balho, mediante a apresenta ção de certidão negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolida ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo De creto -Lei no 5.452,
de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).

Obs.: As certidões extraídas via Internet deverã o ser apresentadas no original,
podendo sua autenticidade vir a ser comprovada pela equipe de apoio.
1 0.2. 3. RELAT IVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA:
Certidão negati va de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede d a licita nte;
a.1) será considerada válida a certidã o emitida em no máximo 30 (trinta) dias
antes da data prevista para apresentação dos envelopes;
b) Balanço p atrimonial e demonstra ções contábei s do ú ltimo exercício social
(e pa ra as Micro e Pequenas Empresas dos últimos 3 exercícios), já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa si tuação financeira da
empresa, e o enq uadramento na microempresa ou EPP vedada a sua substituição
por bala ncetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
a)

1 0.2. 4. RELAT IVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Licença de Operação (LO), e mitida pelo IAP, que a utoriza o fu ncionamento
de postos revendedores de combustíveis.
b) Pro va de Registro Junto à ANP (Agência Nacio nal do Petróleo).
1 0.2. 5. DECLARAÇÕES
10.2.5.1.
Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente
assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que (dentro do
envelope 2 – habilitação) de que:
a) Os documento s que compõem o Edital foram colocados à disposição e
tomou con hecimento de todas as informa ções e condições para a entrega dos
itens forne cidos (ANEXO VIII, que unifica as alíneas “a”, “b” e “c”);
b) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de hab ilitação, na
forma do Art.32,§2o, da Lei 8.666/93;

c) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Ad ministração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos
de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos
do art. 7 º, XXXIII, da Constituição Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (Conforme
modelo ANEXO IX);
e) Declara expressamente, sob as penas da lei, que os sócios da empresa, bem
como gerentes e diretores não são cônjuges, compa nheiros (as) ou parentes, em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau da Pregoeira e equipe de
apoio do CISGAP e demais servidores envolvidos no presente p ro cedimento
licitatório (Conforme modelo ANEXO X).

11. DA IMPUGNAÇÃO DO AT O CONVOCAT ÓRIO
11.1. O prazo para impugnação deste instrumento convocatório, por qualquer
cidadão ou licitante, é de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a
realização da sessão pública. As razões e justificativas da impugnação deverão ser
protocoladas no Setor de Compras e Licitação do CISGAP, no endereço mencionado
no preâmbulo deste Edital, durante o horário de atendimento ao público. A autoridade
superior decidirá sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo a
resposta oficializada por meio de correspondência, via correio com Aviso de
Recebimento ou e-mail. No caso de acolhimento da impugnação do ato convocatório,
será designada nova data para a realização do certame.
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12. DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo- lhes assegurada vista imediata dos
autos.
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro
ao vencedor.
12.3. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
12.5. A decisão dos recursos será enviada por e-mail aos interessados.
12.6. Todo e qualquer recurso deverá ser protocolado, junto ao Setor de Compras e
Licitação do CISGAP.
12.7. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto
da licitação ao licitante vencedor.

13. DA ADJUDICAÇÃO
13.1. Caso não haja recurso, a Pregoeira, na própria sessão pública, adjudicará o

objeto do certame à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação
pela Diretoria Executiva do Consórcio.
13.2. Ao CISGAP fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação,
em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação
parcial do certame, o CISGAP poderá aproveitar as propostas nos termos não
atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios de
julgamento previstos neste edital, na legislação vigente.
14. DA HOMOLOGAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
14.1. Como condição para a homologação e celebração da Ata de Registro de
Preços, quando convocado, o licitante deverá manter as mesmas condições de
habilitação.
14.2. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços,
documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura
contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais
classificados.
14.3. Convocada, terá a adjudicatária o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data do recebimento da comunicação, para assinar a Ata de Preços, sob pena de
sujeitar-se às penalidades previstas neste edital.
14.4. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a
partir da sua assinatura.
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oficiais quando encerrado há ma is de 3 (três) me ses da data de ap re sentação da
proposta;
b.1) O bala nço patrimonial deverá estar reg istrado no órgão público
comp etente e, para comp ro vação, deverá ser anexado o termo de abertura e
encerramento do Livro Diário, onde conste o número de páginas.

14.5. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo,
requerer comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita
através da cópia de notas fiscais ou outro documento comprobatório dos preços de
mercado.
14.6. Nos termos do parágrafo segundo, do artigo 48, da Lei 8.666/93, serão
publicados pelo órgão oficial, trimestralmente, no Jornal de publicações oficiais do
CISGAP, a Ata de Registro de Preços atualizada, contendo todos os valores unitários
referentes a este Pregão.
14.7. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o
fornecimento do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as
licitantes remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os itens do objeto,
desde que o preço registrado encontre - se dentro dos praticados no mercado.
14.8. Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado
no mercado, os mesmos poderão ser negociados (reduzidos), sendo assim, se venham
a ser negociados, os mesmos serão novamente registrados em Ata e publicados.

15. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENT O DO REGIST RO DE PREÇOS
15.1. O prazo de validade do registro de preços será até 31/12/2021.
15.2. A Ata de Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada no interesse
da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8.666/1993, e
também se ocorrer à extinção do CISGAP, sem que neste caso seja considerado
descumprimento contratual.

16. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGIST RADOS
16.1. Na hipótese de, o valor do combustível no momento do abastecimento
estar registrado na bomba com valor inferior ao registrado em Ata, o valor á ser
cobrado deverá ser o praticado na bomba;
16.2. Os preços registrados na ata de registro de preços poderão ser alterados em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
16.3. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornarse superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que
promova a redução dos preços.
16.4. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido, podendo o CISGAP convocar os demais fornecedores classificados para,
nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata
de registro de preços ou parte dela.
16.5. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o
fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado,
com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem
que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos
custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes.
16.6. Procedente o pedido, o CISGAP providenciará a alteração do preço registrado.
16.7. Não sendo acatado o pedido de revisão, CISGAP poderá:
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I - liberar o fornecedor do co mpromisso assumido, sem apl icação da
penali dade, se confirmado a veracidade dos motivos e co mprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
II - convocar os demais forne cedores visando igual oportunid ade de
negociação.
16.8. Não será concedido reequilíbrio econômico financeiro e/ou liberação do
compromisso assumido pelo fornecedor, para os pedidos já realizados.
17. DA FORMA DE FORNECIMENT O E DO PAGAMENT O
17.1. O fornecimento do objeto deverá ser feito somente com a autorização expressa
emitida pelas Diretorias executiva e administrativa de acordo com a necessidade do
consórcio.
17.2. O prazo para abastecimento do veículo da Contratante será de no máximo 01 (um) dia,
somente no estabelecimento (Posto) da Empresa Contratada, dentro do perímetro urbano de
Guarapuava.
17.3. O prazo para trocas de filtros e/ou óleo do veículo da Contratante será de no máximo
01 (um) dia, somente no estabelecimento da Empresa Contratada, dentro do perímetro urbano
de Guarapuava.
17.4. Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos,
obrigando-se a substituir aqueles que não atendam às necessidades da administração.
17.5. O prazo para sanar os problemas caso ocorram será de 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de rescisão da ata e aplicação das sanções cabíveis.
17.6. No valor proposto/contratado o proponente deverá incluir todas as despesas
com encargos fiscais, trabalhistas (insalubridade, periculosidade), previdenciários,
comerciais, alimentação, transporte, carga e descarga ou quaisquer outras despesas
necessárias para a entrega dos produtos, referente ao objeto desta Licitação.
17.7. Do Proponente vencedor contratado, serão retidos na fonte os impostos
atinentes às legislações vigentes.
17.8. Na hipótese de, o valor do combustível no momento do abastecimento
estar registrado na bomba com valor inferior ao registrado em Ata, o valor á ser
cobrado deverá ser o praticado na bomba;
17.9. O pagamento pertinente será efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias, após a
entrega dos itens adquiridos, em acordo com a conferência e o aval positivo do Gestor do
contrato, mediante emissão da Nota Fiscal pertinente em nome do Consorcio Intermunicipal de
Saúde CISGAP a e verificação da conformidade dos itens adquiridos.
17.9.1. A nota fiscal deverá vir acompanhada Prova de Regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma
da Lei, detalhado da seguinte maneira:
a) Fa zenda Federal: Ce rtidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, emitida
pela Procurado ria da Fazenda Nacional e Certidão de Qu i tação de Tributos e
Contribuiçõe s Fede rais emitida pela Secreta ria da Receita Federal.
b) Fazenda Estadual: Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o
Governo do Estado, que deverá ser compro vada por meio de Certidão Negativa
expedida no s termos da le gislação local.
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12 Editais

Correio do Cidadão

c) Fazenda Muni cipal: Certidão Negativa de Tributos Mobiliário e Imobiliário,
emitida pela Prefeitura Municipal da sede da licitante.
d) Pro va de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Se rviço
- FGTS, em vigência, demonst rando situação regular no cumprimento dos
encargos so ciais instituídos p or Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal CEF.
e) Pro va de inexistência de débitos inadimplidos p erante a Justiça do
Tra balho, mediante a apresenta ção de certidão negativa, no s termos do Título
VII-A da Consolida ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo De creto -Lei no 5.452,
de 1o de maio de 1943. (Incluído pela L ei nº 12.440, de 2011).
17.10. O pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao processamento regular
das contas junto ao financeiro do CISGAP.
17.11. O pagamento será creditado em favor da licitante vencedora, na conta corrente
indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade
e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
17.12. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no CISGAP em favor do FORNECEDOR. Caso o mesmo seja superior ao crédito
eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se
necessário.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRAT IVAS
18.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste
edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº
8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:
a) Atraso até 05 (cinco) dia s, multa de 2% (dois por cento);
b) A partir d o 6º (sexto) até o limite d o 10 º (décimo) dia, multa de 4% (quatro
por cento), caracterizando -se a ine xecução total d a obrigação a partir dos
11º(décimo primeiro) dia de atraso.
18.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no Art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93,
pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a administração poderá
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado.
18.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou
se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e
ampla defesa, sujeitar- se- á as seguintes penalidades:
1 8.3. 1. Multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor remanescente;
1 8.3. 2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos;
1 8.3. 3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contrata r com a
Administração Pública.
18.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Consórcio pelo prazo de até cinco
anos e, se for o caso, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores por igual
período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.
18.5. 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 deste da
administração, ser- lhe- á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua
intimação, para efetuar o pagamento da multa mediante guia de recolhimento. Após
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, podendo, ainda proceder à cobrança
judicial da multa.
18.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à
administração.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Da sessão, será elaborada Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados
todos os atos, procedimentos e ocorrências relevantes, a qual será assinada pela
Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos licitantes presentes; a estes, sendo-lhes
facultado esse direito.
19.2. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será
registrado pela Pregoeira, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os
seus termos e conteúdo, ficando precluso o direito de recurso.
19.3. É facultado a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública.
19.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo
no prazo determinado
pela Pregoeira, sob pena de
desclassificação/inabilitação.
19.5. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado. O CISGAP poderá ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas e/ou para abertura dos envelopes.
19.6. A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de Fornecimento e
da Nota de Empenho.
19.7. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
19.8. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
sua proposta e ao Órgão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
19.9. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora
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Lote: 1 - Lote 001
Item Código do Nome do
produto/servi produto/serviço
ço
1
116
GASOLINA COMUM

1. DO OBJETO DO VALOR E DO PAGAME NTO:
1.1. O presente Pregão tem por objeto a “Contratação de empresa(s) para as
eventuais aquisições de 2.040 litros de gasolina comum, 02 (duas) trocas de óleo de
motor, 02 (duas) trocas de filtro de combustível, 02 (duas) trocas de filtro de ar, 02 (duas)
trocas de filtro de ar condicionado e 15 (quinze) litros de óleo motor para 03 (três) trocas
para o veículo Renault Duster PLACAS BCJ-0139”.
19.20.
O valor máximo total admitido para este processo é de R$ 9.426,85 (Nove
mil quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos). (Na hipótese de, o valor
do combustível no momento do abastecimento estar registrado na bomba com
valor inferior ao registrado em Ata, o valor á ser cobrado deverá se r o praticado
na bomba;
2. DA MOT IVAÇÃO
2.1. Primeiramente, destaca-se o Registro de Preços, através do qual, pretende-se atender
as necessidades do consórcio através de propostas vantajosas, buscando o ganho de escala e
a economicidade, de acordo com a legislação aplicável e ainda, promover a opção de
aquisições conforme a conveniência do CISGAP, que assume o compromisso com o zelo e uso
racional de todo e qualquer item adquirido com recursos públicos, prezando pela
economicidade e a finalidade a que se destinam, adquirindo os itens conforme a demanda e
disponibilidade orçamentária, de acordo com regulamento do registro de preços.
2.1.1.
Tanto o abastecimento, quanto as trocas de filtros e óleo são necessários para
que seja possível a locomoção utilizando-se o veículo Renault Duster PLACAS BCJ-0139
cedido pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná para facilitar o deslocamento dos
funcionários quando da execução de serviços externos e/ou viagens a outras localidades para
tratativa de assuntos exclusivos ao consórcio.
2.2. Após busca e pesquisa realizada, o CISGAP identificou pelo menos três empresas que
fornecem o objeto do presente pregão, não prejudicando a competitividade e frustrando o
certame.
2.3. Considerando as cotações recebidas, apesar do valor, pela regra indicar a licitação ser
exclusiva para ME e EPP somente uma empresa fornecedora desse serviço é considerada de
pequeno porte, as demais são consideradas empresas de grande porte, diante disso para evitar
licitação deserta foi optado que essa licitação não é exclusiva pra ME e EPP.

3
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3. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO
3.1. De acordo com a pesquisa de mercado, os preços máximos aceitos pela
Administração serão conforme a seguir:
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Quantidade Unidade

Preço máximo Preço máximo total

2.040,00

4,19

LT

TOTAL
Lote: 2 - Lote 002
Item Código do Nome do
Quantidade Unidade
produto/servi produto/serviço
ço
1
1492
FILTRO DE ÓLEO
2,00
UN
MOTOR RENALUT
DUSTER EXP 16 RENAVAM
01161705489PLACAS BCJ 0139,
ANO2018/2019MOTOR
H4MF7350035343,
CHASSI
93YHDR3H5KJ54150
2. COM TROCA
2
1493
FILTRO DE
2,00
UN
COMBUSTÍVEL
RENALUT DUSTER
EXP 16 - RENAVAM
01161705489PLACAS BCJ 0139,
ANO2018/2019MOTOR
H4MF7350035343,
CHASSI
93YHDR3H5KJ54150
2.

4

1495

COM TROCA
FILTRO DE AR
2,00
RENALUT DUSTER
EXP 16 - RENAVAM
01161705489PLACAS BCJ 0139,
ANO2018/2019MOTOR
H4MF7350035343,
CHASSI
93YHDR3H5KJ54150
2. COM TROCA
FILTRO
2,00
ARCONDICONADO
RENALUT DUSTER
EXP 16 - RENAVAM
01161705489PLACAS BCJ 0139,
ANO2018/2019-

UN

8.547,60

4. DO PAGAMENT O
4.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em CONTA BANCÁRIA, após a entrega
dos produtos e/ou prestação do serviço, mediante apresentação de nota fiscal.
4 . 2. A nota fiscal deverá vir acompanhada Prova de Regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da
Lei, detalhado da seguinte maneira:
a) Fa zenda Federal: Certidão Nega tiva quan to à Dívida Ativa da União, emitida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional e Certi dão de Quitação de Tributos e
Contribuições Fede rais e miti da pela Sec retaria da Receita Federal.
b) Fazenda Estadual: Ce rtidão de Inexi stência de Débitos insc ritos peran te o
Governo do Estado , que dev erá ser comp rovada po r mei o de Certidão Negativa
expedida nos termo s da legislação local .
c) Fazenda Municipal: Certidão Negativa de Tributos Mobiliári o e Imobil iário,
emitida pela Prefeitura Municipal da sede da licitante.
d) Prova de regulari dade rel ativa ao Fundo de Ga rantia po r Te mpo de Se rviço FGTS, em vi gência, demonstrando si tuação regula r no cumpri mento do s enca rgos
sociais ins tituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econô mica Federal - CEF.
e) Prova de i nexi stên cia de débitos inadimpl idos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apres entação de certidão negativ a, nos termo s do Título VII -A da
Consolidação das Lei s do Trabalho, aprov ada pelo Decreto -Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943. (Incluído pel a Lei nº 12.440, de 2011 ).
4.3. O pagamento pertinente será efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias, após a
entrega do serviço adquirido, em acordo com a conferência e o aval positivo do Gestor do contrato,
mediante emissão da Nota Fiscal pertinente em nome do Consorcio Intermunicipal de Saúde
CISGAP a e verificação da conformidade dos itens adquiridos.
4.4. Deverão constar na nota fiscal, obrigatoriamente os seguintes dizeres: PREGÃO
PRESENCIAL (SRP) N° 010/2020 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/ 20XX
REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº XXX/ XXXX.
4.5. Caso haja erro na fatura o pagamento ficará suspenso até que sejam sanados os
problemas.
4.6. As notas fiscais deverão ser preenchidas em conformidade com o Nome e CNPJ
informado nos cabeçalhos das Requisições de Compras emitidos pelo Departamento de Compras e
Licitações do CISGAP.
Guarapuava - PR, 17 de dezembro de 2020.
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1496

47,20

MOTOR
H4MF7350035343,
CHASSI
93YHDR3H5KJ54150
2. COM TROCA
ÓLEO DE MOTOR 5 15,00
W 30 SINTETICO
LITRO RENALUT
DUSTER EXP 16 RENAVAM
01161705489PLACAS BCJ 0139,
ANO2018/2019MOTOR
H4MF7350035343,
CHASSI
93YHDR3H5KJ54150
2. COM TROCA

LT

40,97

TOTAL

26,30

17

614,55

879,25

O valor total fica fixado em R$ 9.426,85 (Nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e
oitenta e cinco centavos). (Na hipótese de, o valor do combustível no momento do
abastecimento estar registrado na bomba com valor inferior ao registrado em
Ata, o valor á ser cobrado deverá ser o praticado na bomba).
3.1.1. O julgamento será pelo MENOR PREÇO POR LOTE.

52,60

3.1.2. Será aceito somente oferta em moeda brasileira.
3.1.3. Serão consideradas apenas duas casas decimais.
3.1.4. O fornecimento do objeto deverá ser feito somente com a autorização expressa
emitida pela Diretoria Administrativa e Diretoria Executiva de acordo com a
necessidade do Consórcio.

37,95

3.1.5. O prazo para abastecimento do veículo da Contratante será de no máximo 01 (um) dia,
somente no estabelecimento (Posto) da Empresa Contratada, dentro do perímetro urbano de
Guarapuava.

75,90

3.1.6. O prazo para trocas de filtros e óleo do veículo da Contratante será de no máximo 01
(um) dia, somente no estabelecimento da Empresa Contratada, dentro do perímetro urbano de
Guarapuava.
3.1.7. Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos serviços,
obrigando-se a substituir aqueles que não atendam às necessidades da administração.
UN

44,50

3.1.8. O prazo para sanar os problemas caso ocorram será de 24 (vinte e quatro)
horas sob pena de rescisão da ata e aplicação das sanções cabíveis.

89,00

3.1.9. Nos preços propostos deverão estar previstos, além do lucro, todos os custos
diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo,
entre outras despesas, tributos de qualquer natureza tais como: salários, encargos
sociais, fiscais e comerciais, impostos, transportes, seguros, taxas, embalagens e
19
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6. O fornecimento do objeto deverá ser feito somente com a autorização expressa emitida pelas
Diretorias Administrativa e Executiva de acordo com a necessidade das unidades requisitantes.

(Minuta)
Aos xx dias do mês de xx do ano de 20XX, de um lado o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE CISGAP, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº
1523, Município de Guarapuava, Estado do Paraná, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º
07.540.117./0001-07, neste ato representado pela Diretora Executiva, Srª. Eliane de Fátima da Silva Dranca,
e de outro lado a Empresa..................., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º ............, com sede na Rua ............................, n.º ..........., Município de ......................, Estado
.........................,
CEP....................., telefone ......................,
neste
ato
representada
pelo(a)
Sr.(a)......................inscrito no CPF n.º......................, residente e domiciliado em..................................,
doravante denominada CONTRATADA.
As partes RESOLVEM, registrar os preços para eventual contratação do obj eto descrito
na cláusula primei ra, no âmbito do Pregão Presencial nº 010 /2020, que origi nou a
presente AT A, o qual, junta mente com as propostas classificadas, pa ssa a fazer
parte integrante desta, independente de trans crição, tendo sido os referidos preços
oferecidos pela empresa, cuja proposta foi classificada e m 1º (pri meiro) no certa me
aci ma numerado, obedecendo integral mente os termos das Leis Federai s nº. 8.666/1993,
nº. 10.520/2002 e nº. 12.349/2010 Decretos Federais n º. 3.555/2000, nº. 3.693/2000, nº
3.784/2000, com as alterações posteriores, conforme segue:

OBJETO: “Contratação de empresa(s) para as eventuais aquisições de 2.040 litros de
gasolina comum, 02 (duas) trocas de óleo de motor, 02 (duas) trocas de filtro de
combustível, 02 (duas) trocas de filtro de ar, 02 (duas) trocas de filtro de ar condicionado
e 15 (quinze) litros de óleo motor para 03 (três) trocas para o veículo Renault Duster
PLACAS BCJ-0139”.
1. Consideram-se regi stra dos e m nome do Detentor da presente Ata os itens a seguir
quantificados e especificados, obti dos através da sessão pública de abertura e
julgamento do Pregão Presencial Registro de Preços nº 010/2020:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com
a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto,
artigo 48, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
3. A Admini stração efetuará seus pedi dos à Detentora da Ata pelas Di reto rias
Admi nistrati va e Executiv a mediante au tori zação de compra, da i ndi caç ão da
dotação orça mentári a por onde correrá a desp esa, medi ante comprovante de
re cebi mento por qualquer meio.
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5. O prazo para troca de filtros e óleo do veículo da Contratante será de no máximo 01 (um)
dia, somente no estabelecimento da Empresa Contratada, dentro do perímetro urbano de
Guarapuava.

AT A DE REGIST RO DE PREÇOS Nº ____/20XX

4. O prazo para abastecimento do veículo da Contratante será de no máximo 01 (um) dia,
somente no estabelecimento (Posto) da Empresa Contratada, dentro do perímetro urbano de
Guarapuava.

Vanessa Aparecida Rocha
Pregoeira
CISGAP
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Preço máximo Preço máximo total

ANEXOII

atinentes às legislações vigentes.

Vanessa Aparecida Rocha
Pregoeira
CISGAP

5
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3.1.10. Do Proponente vencedor contratado, serão retidos na fonte os impostos

Guarapuava - PR, 17 de dezembro de 2020.

8.547,60
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outras despesas necessárias ao fornecimento do objeto desta licitação.

fará parte dos autos e da licitação e não será devolvida ao proponente sob qualquer
hipótese.
19.10. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
19.11. Os proponentes responsabilizam-se pelos danos que causar ao CISGAP ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes, no fornecimento dos objetos
ora contratados, isentando o CISGAP de toda e qualquer reclamação que possa surgir
em decorrência dos mesmos.
19.12. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas
aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento,
englobando os meios eletrônicos, bem como os veículos de comunicação pertinentes.
19.13. Não havendo expediente 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 local
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Pregoeira em
contrário.
19.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
19.15. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança
do futuro contrato.
19.16. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, a
Pregoeira, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO.
19.17. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os
termos deste edital e anexos.
19.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
19.19. Os casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002,
da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2020 - SRP

SEXTA-FEIRA
18 de Dezembro de 2020 - Edição nº 1420
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7. O proponente oferece garantia da qualidade dos produtos e/ou serviços, obrigando-se a
substituir aqueles que não atendam às necessidades da administração.
8. O prazo para sanar os problemas caso ocorram será de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de
rescisão da ata e aplicação das sanções cabíveis.
9. Os valores devidos serão pagos mensalmente, mediante entrega realizada e conferida, pela
comissão designada, quanto à qualidade dos produtos, à base dos preços unitários dos itens
apresentados na proposta final, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, informando modalidade
e número da licitação, nº. da requisição de compras e dados bancários acompanhados das provas
de regularidade:
a) Fazenda Feder al : Certidão N egativa quanto à Dívida Ativa da U nião, em itida pel a
Pr ocur ador ia da Faz enda N acional e Cer tidão de Quitação de Tributos e
C ontr ibuições Feder ais em itida pel a Sec retaria da R eceita F ederal.
b) Fazenda Estadual: C er tidão de Inexistência de D ébitos inscr itos perante o
Gover no do Estado, que dever á ser com provada por meio de C ert idão N egativa
e xpedida nos term os da l egisl ação loc al.
c ) Fazenda Municipal : C er tidão N egativa de Tributos Mobil iár io e Im obiliár io, em it ida
pel a Pref eitur a Municipal da sede da l ic itante.
d) Pr ova de r egular idade r elativa ao Fundo de Gar antia por Tempo de Ser viç o FGTS, em vigênc ia, demonstrando sit uação r egular no cum pr im ento dos encar gos
soc iais instituídos por Lei, a ser emitida pela C aixa Ec onôm ic a Feder al - C EF.
e) Pr ova de inexi stência de débitos inadimplidos per ante a Justiç a do T rabal ho,
m ediante a apresentação de cer tidão negativa, nos termos do Títul o VII- A da
C onsol idação das Leis do Tr abalho, apr ovada pel o D ecr eto- Lei no 5.452, de 1o
de m aio de 1943. (Incl uído pel a Lei nº 12.440, de 2011) .

10.
As notas fiscais deverão ser preenchidas em conformidade com o Nome e CNPJ informados
no cabeçalho de cada Requisição de Compras emitido pelas Diretorias Administrativa e Executiva.
11.
Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com
os praticados no mercado e assim controlados pelo gestor de contratos.

11.1.
Na hipótese de, o valor do combustível no momento do abastecimento
estar registrado na bomba com valor inferior ao registrado em Ata, o valor á ser
cobrado deverá ser o praticado na bomba;
12.
As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por
conta das seguintes dotações orçamentárias:

Exercício
2021

Conta
despesa
XXX

Natureza despesa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Grupo da fonte
Do Exercício
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2021

XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Editais 13

Correio do Cidadão

Do Exercício

por cento), caracterizando-se a ine xecução total d a obrigação a partir dos
11º(décimo primeiro) dia de atraso.

17.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser suspensa ou can celada no
interesse da Administração e nas hipótese s dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº.
8.666/1993, e também, na efetivação da hipótese de extinção do CISGAP, de
acordo com as condições especificadas no Estatuto vigente, sem que neste caso
seja considerado descumprimento contratual.

14.1. Sem prejuízo das sanções cominadas no Art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93,
pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a administração poderá
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado.

17.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se todos os
seus di spositivo s, o edital do Pregão Presen cial Nº 010/2020 - SRP e anexos, com os
termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar os
presentes di sposi ções .

14.2. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente
ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e
ampla defesa, sujeitar- se- á as seguintes penalidades:
a) Multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor rema nescente;
c) Suspensão temporária d e participa r de licitações e impedimento de contratar
com a Ad ministração, por prazo de até 02 (doi s) anos;
d) Declaração de Inidoneidade pa ra licitar ou contratar co m a Administração
Pública.

18. Fica nomeado como Fiscal deste Contrato o Sr. Amilton Luiz Soares em sua ausência,
Caetano Lourenço Pizzato, e como o Gestora deste contrato a Sra. Jocilene Protci e em sua
ausência a Sra Jackelyne Aparecida da Silva, a quem caberá a fiscalização do fiel
cumprimento dos termos acordados, conforme o Art. 58 inciso III e Art. 67 da Lei Federal n.º
8.666/93.

14.3. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Consórcio pelo prazo de até 02
(dois) anos e, se for o caso, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores por
igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

20. Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus
representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de
direito, na presença das testemunhas abaixo.

O

CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL

DE

SÁUDE

GUARAPUAVA-PINHÃO-TURVO

(CISGAP), CNPJ Nº 07.540.117/0001/07, situado na Rua Presidente Getúlio Vargas, n°. 1523,
Centro, Guarapuava – PR, representada neste ato pelo(a) Diretor(a) Executivo(a) Sr.(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RG nº X.XXX.XXX-X XXX/XX, CPF sob nº. XXX.XXX.XXXXX doravante denominada, simplesmente, CONTRATANTE, e a empresa
, estabelecida na

,

a

representada neste ato por
CPF/MF nº

seguir

denominada

, CNPJ nº

apenas

CONTRATADA,

, portador da Carteira de Identidade nº_ _

, tendo em vista o constante e decidido no processo nº _

e

do

, doravante

denominado por PROCESSO, em conseqüência do Pregão Presencial nº _ / , para o Registro
de Preços com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, Lei nº 8.666/93 e Decreto nº
3.931/01, doravante denominado EDITAL, firmam o presente CONTRATO cuja lavratura foi
autorizada em //_, por despacho à fl. do PROCESSO, com a finalidade de aquisição de
XXXXXXX (XXXXXXXXXXX), nos termos e sujeitas às partes às normas da Lei nº
10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, à legislação específica e normas
regulamentares, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Guarapuava, XX de XXXXXX de 20XX.
1- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

------------------------------------------------XXXXXXXXXXXXXX
Diretor(a) Executivo(a)
Contratante

1.1
Constitui
objeto
do
presente
CONTRATO
a
aquisição
de
XXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX) - para a CONTRATANTE,
conforme especificações e quantitativos a seguir discriminados, em conformidade com
os anexos constantes do EDITAL e Ata de Registro de Preços:

___________ _____________ ____________ ____________ __________
(Nome completo por extenso do respons ável pela Pessoa Jurídica)
(assinatura e cari mbo do CNPJ)
_____________ ____ ___
Fi scal de contra to
CISGAP

_____ ____ _____ __
Ges tor de c ontrato
CISGAP

Testemunhas:
__________________________

14.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação
dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à
administração.

RG:
CPF:

24

Item
1.1.1.

RG:
CPF:
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3.1. A forma de fornecimento será realizada mediante entrega única e total dos
produtos especificados.

5.5. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do CONTRATO,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas relativas às
especificações.

4- CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA E VIGÊNCIA
DA CONTRATAÇÃO:
DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

5.6. A CONTRATADA deverá manter atualizados durante toda a execução do
CONTRATO, Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei,
detalhado da seguinte maneira:

4.1.1. O prazo para abastecimento do veículo da Contratante será de no máximo 01
(um) dia, somente no estabelecimento (Posto) da Empresa Contratada, dentro do
perímetro urbano de Guarapuava, conforme no item 1.1. da Cláusula Primeira do
CONTRATO, quando será emitido pelo CONTRATANTE, o Termo de Recebimento,
onde ficará registrada a data do recebimento dos itens solicitados.

5.6.1. Fazenda Federal : Certi dão Negativa quanto à Dívida Ativa da
União, emitida pela Procu radoria da Fazenda Nacional e Certidão de
Quitação de Tributos e Contribuições Fede rais emitida pela Secreta ria da
Receita Federal.

4.1.2. O prazo para troca de filtros e óleo do veículo da Contratante será de no máximo
01 (um) dia, somente no estabelecimento da Empresa Contratada, dentro do perímetro
urbano de Guarapuava, conforme no item 1.1. da Cláusula Primeira do CONTRATO,
quando será emitido pelo CONTRATANTE, o Termo de Recebimento, onde ficará
registrada a data do recebimento dos itens solicitados.

5.6.2. Fa zenda Es tadual: Certidão de Inexistênci a de Débitos inscrito s
perante o Governo do Estado, que dev erá ser comp rovada por meio de
Certidão Negativa expedida nos termos da l egislação local.

4.1.3. O presente contrato de fornecimento e/ou prestação de serviços poderá ser
suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e
78, da Lei Federal nº. 8.666/1993, e também, na efetivação da hipótese de extinção do
CISGAP, de acordo com as condições especificadas no Estatuto vigente, sem que
neste caso seja considerado descumprimento contratual.

5.6.3. Fa zenda Muni cipal: Certidão Negativa de Tributos Mobiliário e
Imobiliário, emitida pel a Prefeitura Muni ci pal da sede da lici tante.
5.6.4. Prova de regul aridade relati va ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servi ço - FGTS, em vi gência, demon strando situação regul ar no
cu mprimento dos encargos so ciai s insti tuídos por Lei, a ser emitida pela
Caixa Econômica Federal - CEF.

4.1.4. Faz parte i ntegrante deste Contrato, aplicando-se todos os seus
di spositivo s, o edital do Pregão Presen cial Nº 010/2020 - SRP e anexos, com os
termos aditados e a proposta da Contratada naquil o que não contrariar os
presentes di sposições.

5.6.5. Prova de inexistência de débitos i nadi mpl idos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do
Títul o VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Dec reto Lei no 5.452, de 1o de mai o de 1943. (In cluído pela Lei nº 12.440, de
2011).

5- CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA:
5.1. A CONTRATADA será responsável por quaisquer ônus decorrentes da
execução do objeto do presente CONTRATO, inclusive despesas com viagens e
hospedagens porventura necessárias à execução do mesmo.

6- CLÁUSULA SEXTA – DO PERÍODO E DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E DA
VIGÊNCIA DO CONTRATO:

5.2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente
à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
presente CONTRATO.

6.1 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
6.1.1
A vigência do presente CONTRATO será de XX de XXXXXX de 20XX á
XX de XXXXXX de 20XX.

5.3. A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do presente CONTRATO, caso se

6.1.2

7- CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE:
7.1 - DO PREÇO:

27
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7.4 Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado
para que promova a redução dos preços.
7.5 Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido, podendo o CISGAP convocar os demais fornecedores
classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de
negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.
7.6 Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o
fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento
fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do
custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações
assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos
supervenientes.
7.7 Procedente o pedido, o CISGAP providenciará a alteração do preço
registrado.
7.8 Não sendo acatado o pedido de revisão, CISGAP poderá:
I - liberar o fornecedor do co mpromisso assumido, sem apl icação da
penalidade, se confi rmado a veracidade dos motivos e co mprovantes
apresentados, e se a comunicação oco rrer antes do pedido de
fornecimento;
II - convocar os demais forne cedores visando igual oportunid ade de
negociação.
7.9 Não será concedido reequilíbrio econômico financeiro e/ou liberação do
compromisso assumido pelo fornecedor, para os pedidos já realizados.
8- CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
8.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente CONTRATO,
correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento do CISGAP:
..........................................................
9- CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:
9.1. As penalidades as quais fica sujeita a CONTRATADA, em caso de
inadimplência, são as seguintes:
9.1.1. Advertência;
9.1.2. Multa; e
9.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
9.1.4. Atrasos injustificados na execução do contrato: multa de Mul ta de até 10 %
(dez por cento) sobre o valor remanescente.
9.1.5. O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data
do recebimento da intimação.
9.1.6. O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da
CONTRATADA, sujeitá-la-á, também, às penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº10.520/02.
30

10- CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO:
10.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e
condições estabelecidas no presente CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o
direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, através de ofício, entregue
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da
CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta
Cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste CONTRATO e as demais
penalidades previstas na Lei nº8.666/93.
10.2. O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos
motivos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, e também se ocorrer à extinção
do CISGAP, sem que neste caso seja considerado descumprimento
contratual.
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7.1.1.
O Valor Unitário do Lote 01 do subitem 1.1.1. da Cláusula Primeira do
CONTRATO é de R$
(
) em conformidade com o preço vigente e
consignado na Ata de Registro de Preços;
7.1.2.
O Valor Unitário do Lote 02 do subitem 1.1.1. da Cláusula Primeira do
CONTRATO é de R$
(
) em conformidade com o preço vigente e
consignado na Ata de Registro de Preços;
7.1.3.
O Valor Global do presente Contrato é de R$
(
);
7.1.4.
No preço cotado e contratado já estão incluídos: impostos,
contribuições, taxas, frete, transporte e, se houver seguro, bem como todos os
demais encargos incidentes.
7.1.5.
Na hipótese Na hipótese de, o valor do combustível no momento do
abastecimento estar registrado na bomba com valor inferior ao registrado
em Ata, o valor á ser cobrado deverá ser o praticado na bomba;

5.4. A CONTRATADA
será responsável
pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais e por todas as demais despesas resultantes da
execução do presente CONTRATO.

3- CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO:

Quantidade
XXXXXX
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verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais e
peças utilizados.

2.1. A presente contratação decorreu do Sistema de Registro de Preços realizado
mediante licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 010/2020.

Equipamento
XXXXXXXXXXXXXXXXX

1.2
O item deverá ser fornecido em perfeitas condições de uso e de acordo com a
descrição em termo de referência.

____________________________
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2- CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO:
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PROCESSO Nº__/

19. Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, excluído qualquer outro
para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a
precedeu.

14.4. 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 deste da
administração, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua
intimação, para efetuar o pagamento da multa mediante guia de recolhimento. Após
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, podendo, ainda proceder à cobrança
judicial da multa.
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Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP
CONTRATO
DE
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),
ATRAVÉS
DE
REGISTRO DE PREÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SÁUDE GUARAPUAVA-PINHÃO-TURVO (CISGAP) E A EMPRESA
.

17. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será até 31/12/2021.

a) Atraso até 05 (cinco) dia s, multa de 2% (dois por cento);
b) A partir d o 6º (sexto) até o limite d o 10 º (décimo) dia, multa de 4% (quatro

4.1-

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2020 – SRP

16. Integrará a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada
pela adjudicatária.

14. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a
contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº 8.666/93, incidentes sobre o valor
da Nota de Empenho, na forma seguinte:
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ANEXOIII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/20XX

15. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços, a compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2020 - SRP.

13. Os proponentes responsabilizam-se pelos danos que causar ao CISGAP ou a terceiros, por si
ou por seus sucessores e representantes, no fornecimento dos objetos ora contratados, isentando o
CISGAP de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

7.2

- DO PAGAMENTO:
7.2.1 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo
recebimento do bem ou serviço, o qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis da apresentação para atestar o cumprimento pela empresa das obrigações
contratuais.
7.2.2 A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada
nos autos do processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço.
7.2.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega do serviço
prestado, em acordo com a conferência e o aval positivo do Gestor do contrato,
mediante emissão da Nota Fiscal pertinente em nome do Consorcio Intermunicipal de
Saúde CISGAP a e verificação da conformidade dos itens adquiridos.
7.2.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante
ordem bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas às
condições estabelecidas no Edital.
7.2.5. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem
bancária, será realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a
permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às
retenções tributárias.
7.2.6. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA
para retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado
no subitem 7.2.1, que recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua
reapresentação.

7.3- DO REAJUSTE:
7.3.1 Na hipótese de, o valor do combustível no momento do abastecimento estar
registrado na bomba valor inferior ao registrado em Ata, o valor á ser cobrado deverá
ser o praticado na bomba;
7.3.2 Os preços registrados na ata de registro de preços poderão ser alterados
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de
fato que eleve o custo dos bens registrados.
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8.666/93, o presente CONTRATO será publicado no Órgão Oficial de publicação do
CISGAP (Jornal correio do cidadão) na forma de extrato de contrato.
14- CLÁUSULA QUATORZE – DO FORO:
14.1. Para dirimir questões oriundas do presente CONTRATO ou de sua execução, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será competente o
FORO DA COMARCA DE GUARAPUAVA.
E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente
CONTRATO, em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

10.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE
enviará à CONTRATADA, aviso prévio, com antecedência de 10 (dez) dias.

Guarapuava-PR, __de ___________de 20XX.

10.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do
artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

________________________
XXXXXXXXXXXX
Diretor(a) Executivo(a)
Contratante

10.5. Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do artigo 78
da Lei nº 8.666/93.
11- CLÁUSULA ONZE - DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE E COMPLEMENTAR:
11.1. A aquisição CONTRATADA obedecerá ao estipulado neste termo
contratual, bem como às condições assumidas nos documentos a seguir indicados,
os quais ficam fazendo parte integrante e complementar deste CONTRATO,
independentemente de transcrição, no que não contrariem as cláusulas aqui
firmadas:

__ _________ _____ ____ _____ __________________ ____ __
(Nome completo por extenso do respons ável pela Pessoa Jurídica)
(assinatura e carimbo do CNPJ)
__ ____ _____ _________ _
Fi sc al de contrato
CISGAP

11.2. Edital de Pregão n° ___/______;
11.3. Proposta comercial vencedora, datada de
,
apresentada
pela
CONTRATADA, contendo prazos, preço e descrição materiais, juntada às fls.___ do
PROCESSO;
11.3.1. Provas de regularidade com a Seguridade Social (CND), junto ao FGTS
(Certificado emitido pela CEF) e Fazendas Nacional, Estadual e Municipal juntados
às fls.____ Do PROCESSO;
11.3.2. Ata de Registro de Preço, junta a à fl.

__ ____ _____ _________ _
Gesto r d e con tra to
CISGAP
Testemunhas:

___ do PROCESSO.

12- CLÁUSULA DOZE – DA FISCALIZAÇÃO:
12.1 A CONTRATANTE fiscalizará como lhe aprouver no seu exclusivo interesse o
exato e fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente
CONTRATO.

__________________________
RG:
CPF:

____________________________
RG:
CPF:

13- CLÁUSULA TREZE – DA PUBLICAÇÃO:
13.1 Em conformidade como disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº

Edital de Pregão Presencial Nº 010/2020 – Sistema de Registro de Preços - CISGAP

31

Edital de Pregão Presencial Nº 010/2020 – Sistema de Registro de Preços - CISGAP

32

14 Editais

Correio do Cidadão

ANEXO IV
(modelo)

SEXTA-FEIRA
18 de Dezembro de 2020 - Edição nº 1420

ANEXOVI
(modelo)
ANEXO V
(modelo)

Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP.
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2020 – SRP

Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2020 – SRP

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP
Licitação Modalidade: PREG ÃO PRESENCIAL N.º 010/2020 - SRP

OBJET O: “Contratação de empresa(s) para as eventuais aquisições de 2.040 litros de
gasolina comum, 02 (duas) trocas de óleo de motor, 02 (duas) trocas de filtro de
combustível, 02 (duas) trocas de filtro de ar, 02 (duas) trocas de filtro de ar condicionado
e 15 (quinze) litros de óleo motor para 03 (três) trocas para o veículo Renault Duster
PLACAS BCJ-0139”, para utilização pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava,
Pinhão e Turvo – CISGAP, C O N F O R M E D E M A I S E S P E C I F I C A Ç Õ E S
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

OBJET O: “Contratação de empresa(s) para as eventuais aquisições de 2.040 litros de
gasolina comum, 02 (duas) trocas de óleo de motor, 02 (duas) trocas de filtro de
combustível, 02 (duas) trocas de filtro de ar, 02 (duas) trocas de filtro de ar condicionado
e 15 (quinze) litros de óleo motor para 03 (três) trocas para o veículo Renault Duster
PLACAS BCJ-0139”, para utilização pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava,
Pinhão e Turvo – CISGAP, C O N F O R M E D E M A I S E S P E C I F I C A Ç Õ E S
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

OBJET O: “Contratação de empresa(s) para as eventuais aquisições de 2.040 litros de
gasolina comum, 02 (duas) trocas de óleo de motor, 02 (duas) trocas de filtro de
combustível, 02 (duas) trocas de filtro de ar, 02 (duas) trocas de filtro de ar condicionado
e 15 (quinze) litros de óleo motor para 03 (três) trocas para o veículo Renault Duster
PLACAS BCJ-0139”, para utilização pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava,
Pinhão e Turvo – CISGAP, C O N F O R M E D E M A I S E S P E C I F I C A Ç Õ E S
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CREDENCIAMOS o (a) Senhor (a)________________, portado r(o ra ) da cédula de
identidade nº_________________ _, Órgão e xpedidor _________, como nosso (a)
representante l egal na Li citação em referência , podendo rubri car a docu men tação de
HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, dar lances , prestar todos os
esclarecimentos a nossa Propos ta, interpo r recursos, desi stir de prazos e recursos,
enfim, prati car todos os atos nece ssários ao fiel cumpri mento do presente
Cred enci amento.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MEI/ME/EPP
DECLARO, sob as penas da lei , que a empresa ___ _________________, i nsc rita no
CNPJ nº _______________, cumpre os requisi to s l egai s para a qual ifica ção como
[mei/mi croempresa/empresa de pequeno porte] estabeleci dos pela Lei Compl ementar
nº. 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3 º, estando apta a usufrui r o tratamento
favore cido estabel ecido nessa Lei Complementa r.

Modelo de Declaração de Cumprimento aos requisitos de habilitação)

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações c onstantes do parágrafo 4º
do Artigo 3º da Lei Complementa r nº. 123/2006, e que se c omp rome te a promover a
regula ri zaç ão de eventuais defeitos ou restri ções existente s na do cumentação
exigida para efeito de regul aridade fiscal, caso sej a declarada vencedora do certame .

Em atendi mento ao previsto no edital de PREGÃO n.º 010/2020 - SRP, DECL ARAMOS
que cumpri mos pl enamente os requi sitos de habilita ção e xigi dos para particip ação no
presente certame.
____________, _____ de ____________ de 20XX.

DECLARO, ainda, estar ciente das SANÇÕES que poderão ser-me impostas, conforme disposto no
respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.
_____________________ ______, ___ de _____ de 20XX.
____________, _____ de __________ de 20XX.

(Nome completo por e xtenso do respons ável pel a Pessoa Jurídi ca) (assi natura e
cari mbo do CNPJ)

(Nome completo por e xtenso do respons ável pel a Pessoa Jurídi ca) (assi natura e
cari mbo do CNPJ)

(Nome completo por extenso do respons ável pela Pessoa Jurídica)
(Assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentada fora do envelope de habilitação.
* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação, juntamente com a Carta de
Credenciamento e a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação.

* anexar cópia autenticada do RG e CPF do credenciado.
* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação, juntamente com a Carta de
Credenciamento.
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ANEXOVII
(modelo)
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3. CONDIÇÕES GERAIS

ANEXO VIII

3.1. Prazo de entrega: O prazo para abastecimento do veículo da Contratante será de no
máximo 01 (um) dia, somente no estabelecimento (Posto) da Empresa Contratada, dentro
do perímetro urbano de Guarapuava.
3.1.1. O prazo para troca dos filtros e óleo do veículo da Contratante será de no máximo
01 (um) dia, somente no estabelecimento da Empresa Contratada, dentro do perímetro
urbano de Guarapuava.
3.2. Condições de Pagamento: em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos itens adquiridos,
em acordo com a conferência e o aval positivo do Gestor do contrato, mediante emissão da
Nota Fiscal pertinente em nome do Consorcio Intermunicipal de Saúde CISGAP a e
verificação da conformidade dos itens adquiridos.
3.3. Prazo de validade da proposta: 12 (doze) meses a contar da data de sua apresentação.
3.4. A proponente DECLARA que os produtos ofertados serão fornecidos de acordo com as
especificações e padrões de qualidade exigidos, comprometendo-se a cumprir as condições
de fornecimento (local e prazos de entrega definidos no momento do pedido), determinadas
para o presente Pregão;
3.5. A proponente DECLARA que conhece os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitação.

(Papel timbrado da empresa)
CARTA - PROPOSTA DEFORNECIMENTO
Ao Consocio Intermunicipal de Saúde CISGAP
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº. 010/2020.
Senhora Pregoeira,
1. PROPOSTA DE PREÇOS:
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme
ANEXO I – Termo de Referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em
epígrafe, sendo cotado o preço unitário e total do lote, de acordo com o ANEXO I – Termo de
Referência do Edital.

LOTE: ___
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA V. UNIT. V. TOTAL
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Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2020 - SRP
OBJET O: “Contratação de empresa(s) para as eventuais aquisições de 2.040 litros de
gasolina comum, 02 (duas) trocas de óleo de motor, 02 (duas) trocas de filtro de
combustível, 02 (duas) trocas de filtro de ar, 02 (duas) trocas de filtro de ar condicionado
e 15 (quinze) litros de óleo motor para 03 (três) trocas para o veículo Renault Duster
PLACAS BCJ-0139”, para utilização pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava,
Pinhão e Turvo – CISGAP, C O N F O R M E D E M A I S E S P E C I F I C A Ç Õ E S
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Modelo de Declaração de Idoneidade, Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da
Habilitação
A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1.1. Valor Total do Lote: R$ (Por extenso) (quando houver mais de um lote)

_______________, _____ de _________ de 20XX.
Não se encontra decl arada ini dônea para licitar ou contrata r com órgãos da
Admi nistração Pública Federal, Estadual , Muni cipal e do Distrito Federal.

1

1.2. Valor Total da Proposta: R$ (Por extenso)
1.3. DECLARAMOS que nos preços propostos estão previstos, além do lucro, todos os custos
diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo, entre
outras despesas, tributos de qualquer natureza tais como: salários, encargos sociais, fiscais e
comerciais, i mpostos, trans portes , seguros , taxas, e mbalagens e outras
despesa s necessárias ao forne ci mento do objeto desta licitação.
1.4. O proponente oferece garantia da qualidade dos produtos, obrigando-se a substituir
aqueles que não atendam às necessidades da administração.
1.5. O prazo para sanar os problemas caso ocorram será de 24 (vinte e quatro) horas sob
pena de rescisão da ata e aplicação das sanções cabíveis.
1.6. A revisão dos preços registrados em ATA poderá ocorrer, mediante condições previstas
no Edital, ao qual a presente proposta encontra-se está vinculada.

(Nome co mpl eto por extenso do re sponsável pela Pessoa Ju rídica ) (assinatu ra e
cari mbo do CNPJ)

Até a presente data i nexistem fatos i mpediti vos para sua habil i tação no
presente p rocesso licitatório, ciente da obri gatori edade de declarar, em havendo,
ocorrências po steriore s que o inabilite para participar de ce rtames licitatórios.

2

___________________, _____ de _________ __ de 20XX.

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
REPRESENTANTE:
RG:
ENDEREÇO/CEP:
TELEFONE:
AGÊNCIA BANCÁRIA Nº:
EMAIL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CARGO:
CPF:
CIDADE/ESTADO:
BANCO:
C/C Nº:
ENQUADRAMENTO:

(Nome completo por extenso do respons ável pela Pessoa Jurídica)
(Assinatura e carimbo do CNPJ)
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ANEXOX
(mo delo)

ANEXO IX
Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP
Licitação Modalidade: PREG ÃO PRESENCIAL N.º 010/2020 - SRP

Proponente: ______________________________________________
CNPJ n.º _________________ Insc. Estadual n.º ________________

OBJET O: “Contratação de empresa(s) para as eventuais aquisições de 2.040 litros de
gasolina comum, 02 (duas) trocas de óleo de motor, 02 (duas) trocas de filtro de
combustível, 02 (duas) trocas de filtro de ar, 02 (duas) trocas de filtro de ar condicionado
e 15 (quinze) litros de óleo motor para 03 (três) trocas para o veículo Renault Duster
PLACAS BCJ-0139”, para utilização pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava,
Pinhão e Turvo – CISGAP, C O N F O R M E D E M A I S E S P E C I F I C A Ç Õ E S
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO
as sinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de j unho de 1993, acrescido
de 27 de outubro de 1999,que não emprega menor de dezoito
noturno, perigoso ou ins alubre e não emprega menor de 16

Res sal va: emprega menor, a parti r de Dezesseis anos, na condição de ap rendi z:
Quantos (

)

Não (
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ANEXO XI
TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2020 – SRP

Licitação Modalidade: PREG ÃO PRESENCIAL N.º 010/2020 – SRP

Sim ( )

Edital de Pregão Presencial Nº 010/2020 – Sistema de Registro de Preços - CISGAP

Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP

OBJET O: “Contratação de empresa(s) para as eventuais aquisições de 2.040 litros
de gasolina comum, 02 (duas) trocas de óleo de motor, 02 (duas) trocas de filtro de
combustível, 02 (duas) trocas de filtro de ar, 02 (duas) trocas de filtro de ar
condicionado e 15 (quinze) litros de óleo motor para 03 (três) trocas para o veículo
Renault Duster PLACAS BCJ-0139”, para utilização pelo Consórcio Intermunicipal de
DEMAIS
Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP, C O N F O R M E
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.

A emp resa, abaixo
dispo sto no inciso
pela Lei nº 9. 854,
anos em trabalho
(dezes seis) anos.

Os do cumentos que compõem o Edital foram colocados à disposi ção e tomou
conh eci mento de todas as i nformações, c ondi ções locai s e grau de dificuld ade da
entrega;

3

* deverá ser apresentada dentro do envelope nº 01 – Proposta de Preços (lacrado) e a planilha de
preços pode ser emitida através do software Esl.

).

....................................................(nome
da
empresa),........................................,(ende reço)
inscrita
no
CNPJ/MFsobon°.. ..............................................,vem
através
de
seu
representante legal infra-as sinado, decl arar expre ssamente, sob as penas da lei, que
os sócios da empresa, bem como gerentes e di retores não são cônjuges,
companhei ros (as) ou parentes , em linha reta, colateral ou por afi nidade até o terceiro
grau da Pregoeira e equipe de apoio do CISGAP e demais servidores envolv idos no
presente procedimento licitató ri o, bem como não são f unci oná rios públicos dos
muni cípi os conso rciados ao CISGAP.
_____________________, _____ de _________________ de 20XX.

Endereç o:______ _________ ____ _________________ _________ ___
Fone: ____________________ CEP. _________________________
Municípi o ___ _____ _____ _____ _____ _____ ____ _ _____ ____ Pr.
Declara que recebeu o Edital de processo licitatório na Modali dade PREGÃO
PRESENCIAL nº. 010/2020- SRP, com data de emissão em ......de ........... de 20XX e
com abertura prev ista para o dia xx de xxxxx de 20XX, às xxhrxx min, cujo objeto é o
“Contratação de empresa(s) para as eventuais aquisições de 2.040 litros de gasolina
comum, 02 (duas) trocas de óleo de motor, 02 (duas) trocas de filtro de combustível, 02
(duas) trocas de filtro de ar, 02 (duas) trocas de filtro de ar condicionado e 15 (quinze)
litros de óleo motor para 03 (três) trocas para o veículo Renault Duster PLACAS BCJ0139”, para utilização pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo –
CISGAP, C O N F O R M E D E M A I S E S P E C I F I C A Ç Õ E S C O N T I D A S
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
_____________________, _____ de _________________ de 20XX.

_____________________, _____ de _________________ de 20XX.

(Nome completo por e xtenso do respons ável pel a Pessoa Jurídi ca) (as sinatura e
cari mbo do CNPJ)

(Nome completo por e xtenso do respons ável pel a Pessoa Jurídi ca) (as sinatura e
cari mbo do CNPJ)

(Nome completo por e xtenso do respons ável pel a Pessoa Jurídica) (assi natura
e carimbo do CNPJ)

* favor preencher e enviar digitalizado para o e-mail licitacaocisgap@gmail.com
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SEXTA-FEIRA
18 de Dezembro de 2020 - Edição nº 1420

ANEXO VIII
ANEXO IX
ANEXO X
ANEXO XI

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO - CISGAP
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020-SRP
PARA O EXERCÍCIO DE 2021
EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP

PROCESSO N.º: 011/2020.
DATA DE EMISSÃO DO EDITAL E ANEXOS: 17/12/2020.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Por item.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h30min do dia 22/01/2021.

10.122.2001.- Atividade CISGAP TURVO
10.122.0001.2002- Atividade CISGAP GUARAPUAVA
10.122.0001.2003- Atividade CISGAP PINHÃO
3.3.90.30.00.00- MATERIAL DE CONSUMO

VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R$ 7.292,00 (Sete mil duzentos e noventa e dois reais).
LOCAL: Gerência de Compras e Licitações, localizado no 3º andar da Sede do CISGAP, Rua
Getúlio Vargas, 1523, Guarapuava Estado do Paraná.

3. DOS ESCLARECIMENT OS INICIAIS
3.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à aquisição futura, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a
preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de
Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que
integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os
fornecedores vencedores do certame.
3.2. Nesta licita ção, será firmada uma Ata de Regi stro de Preços, que é um
do cumento vincul ativo , com característi ca de compromi sso para futura
contratação, onde os fornecedo res man terão seus preços regis trados , du rante o
pe ríodo de 12 (doze) meses, tornando-os di sponív ei s em caso de nec es sida de por
parte do CISGAP, que efetuará aquisições nas quantidades julgadas ne ces sária s e
aos mesmos preços registrados no ce rtame.
3.3. Quando das contratações deco rrentes do registro de preços será re spei tada
a ordem de classificação das empresa s consta ntes da Ata.
3.4. Os itens do lote listados no Anexo I (Termo de Referência), não serão
ne ces sariamente adqui ridos/contratado s em sua totalidade. Os mes mos são
qu anti dades esti madas, sendo conside rados apenas para fins de adj udicação e
po sterior conv oca ção para assi natura da Ata de Registro de Preço.
3.5. Não será li mitado o quanti tativo míni mo a ser entregue por cada licitante.
3.6. A licitante para a qual for adjudicado o l ote constante do Anexo I (Termo de
Referência) e for convocada para a a ssi natura da Ata, obterá apenas o di reito de
forne ci mento dos referidos itens até o término da v igência contratual.
3.7. Ale rtamos a todos os licitantes, para fins de seus pl anej amentos
orçame ntários que os mes mos não estão obrigados a adquiri r previamente o

RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido através de download no Portal da
Transparência do CISGAP, na aba de “licitações 20XX”, através de solicitação via e-mail no
endereço eletrônico: licitacaocisgap@gmail.com. As informações complementares podem ser
solicitadas via telefone (42) 3627-3713 no período das 9h00min ás 11h30min e as 13h30min às
17h00min.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo, simplesmente denominado
CISGAP, inscrito no CNPJ sob nº 07.540.117/0001-07, torna público que, na sala do
Departamento Compras e Licitações, localizado no 3º andar, da Sede do Consórcio, à Rua
Getúlio Vargas, 1523, realizar-se-á licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL- SRP,
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, obedecendo integralmente as Leis Fede rais nº.
8.666/1993, nº. 10.520/2002 e nº. 12.349/2010 Decretos Federais n º. 3.555/2000, nº.
3.6 93/2000,nº3.784/2000,e com as Leis Co mpl ementares n.º 123/2006 e 147/2014, com
as alterações posteriores a ainda com o desc rito neste edital.
Compõem este Edital os seguintes anexos:
Termo de Referência
Minuta da Ata de Registro de Preços
Minuta de Contrato Administrativo
Modelo de Carta de Credenciamento
Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
Modelo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Modelo de Carta Proposta para Fornecimento do objeto do Edital
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6. DO RECEBIMENT O E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e
os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pela Pregoeira, em conformidade com este
Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
6.2. Declarada aberta à sessão pel a Pregoei ra, o (a ) (s ) rep resentante (s) da (s)
Empresa (s) licitante (s) entregará (ão) os env elopes contendo a (s) propo sta (s) de
preços e os do cumentos de habilitação, não sendo acei ta, a partir desse mo mento a
ad missão de novos licitante s.
6.3. O envelope da Pro posta de Preços deverá ser exp resso, em seu exterior, as
segui ntes i nformações :
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO – CISGAP
PREGÃO PRESENCIAL No011/2020 - SRP
RAZÃO SOCIAL E No DO C. N. P. J. DO LICITANTE
4

Edital de Pregão Presencial Nº 011/2020 – Sistema de Registro de Preços - CISGAP

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE GUARAPUAVA, PINHÃO E TURVO – CISGAP
PRESENCIAL No011/2020 - SRP
RAZÃO SOCIAL E No DO C. N. P. J. DO LICITANTE
6.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após a fase de lances,
o Envelope 02 - Documentos de Habilitação.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. A proposta de preços deverá ser formulada e apresentada em envelope lacrado, onde
constarão os dizeres solicitados no subitem 6.3 do item 6 do edital.
7.2. A Proposta de Preços deverá conter:
7.2.1. Identificação completa da empresa (Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual,
Endereço completo, telefone e e-mail para contato, e dados do representante legal),
informando quando for o caso se é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(ME/EPP) e data de emissão.
7.2.2. Detalhamento de todas as características dos itens, de acordo com os
descritivos e quantitativos constantes do Anexo I (Termo de Referência) do edital, prazo
de entrega e prazo da validade da proposta, declarando ainda que atenda os requisitos
de qualidade mínima exigidos, previstos no presente edital. O documento deverá estar
rubri cado em todas as suas vias e assinada por seu represe ntante l egal ou
procurado r.
7.2.3. Cotação do preço unitário e total por Item (em algarismos), bem como o valor total
da proposta (somatório do valor da proposta de todos os Itens cotados em algarismos e por
extenso) do lote, com base na quantidade máxima estimada, em moeda corrente do País (Real),
não sendo permitida a apresentação de proposta alternativa, que induza o julgamento a ter mais
de um resultado.
7.2.4. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente,
quando for o caso;
7.2.5. O prazo de validade da proposta, não poderá ser i nferior á 12 (doze) meses a
contar da data de sua apresentação;
7.2.6. O prazo de entrega dos servi ços s olicitados será de no máximo 10 (dez)
dias.
7.2.7. Os dad os bancários para pagamento em nome da proponente – Nome
do Banco, Agência, Conta Corrente.
7.3. A proposta de Preços poderá ser preenchida conforme modelo sugerido no ANEXO VII
deste edital.
7. 3. 1. A propo sta de p reços pod erá também s er preenchida através do
software Prog ra ma Ge radora de Proposta Ele trôni ca – esl. de sde que o
proponente decl are, e m documento anexo, as informações do Item 7.2 que não
consta re m no arquiv o i mpres so através do software.
7. 3.2. O “arquiv o eletrônico” de proposta que será utilizado durante a sessão
do pregão deverá estar dentro do envelope salvo em PEN DRIVE;

9. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MEI/ME/EPP
9. 1. DA REGULARIZAÇÃO FISCAL TARDIA
9. 1.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123/2006 e
suas alterações, as microempresas e empresas de pequeno porte dev erão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal e trabal hista, mesmo que esta apresente al guma restrição.
9. 1.1. 1. Havendo alguma res tri ção na comprovação da reg ularidade
fiscal e trabal hi sta, será assegurado o prazo de 05 (ci nco) dias útei s, cujo termo
inicial c orresponde rá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame , prorrogável por i gual período, a cri té rio da admi nis tração pública, para
regulari zação da documenta ção , para pagamento ou p arcela men to do débi to e para
emissão de eventuai s certidões negativas ou po sitiv as co m efeitos de certidão
negativ a.
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10. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO
10.1. Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os
requisitos relativos à habilitação jurídica; regularidade fiscal e trabalhista; qualificação
econômico-financeira e qualificação técnica.
10.1.1. Os d ocumen tos comprobatórios pertine ntes à habi litação jurídi ca,
regularida de fiscal e trabal hi sta, qual ificação econômi co-financei ra e quali ficação
técnica deverão se encontrar dentro do Envelope Nº 02 (Docu mentos de
Habi li tação), e a veracidade das i nforma ções co nstan tes poderão ser c omp rovadas
mediante di ligência via online.
10.1.2. As empresas que necessitem que seus documentos sejam autenticados por
servidor do CISGAP deverão fazê-lo obrigatoriamente um dia antes da data fixada para
abertura da licitação.
10.2. Os proponentes deverão apresentar dentro do Envelope Nº 02 (Documentos de
Habilitação), os documentos abaixo relacionados, em sua forma original ou em cópia
devidamente autenticada, em plena validade, sob PENA DE INABILITAÇÃO do licitante. Os
documentos que não mencionarem prazo de validade serão atribuídos prazo de 90 (noventa)
dias, contados da data de emissão, salvo disposição contrária expressa em Lei.
10.2.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
Registro come rcial , no caso de emp resa indiv idual ;
Certificado da Condi ção de Mi c ro emp re ende dor Indi vidual - CCMEI, no caso
de MEI;
c) Ato constituti vo, estatuto ou contrato social em vigor devida mente regis trado,
em se tratando de soci edades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acomp anhado de documento s de eleição de seus admini stradores; RG e CPF de
todos os sócios admini stradores da e mpres a;
c.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alte rações ou da
consolidação respectiva ;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício; e
e) Dec reto de auto ri zaç ão, em se tra tando de e mpresa ou sociedade estrangei ra
em funci onamento no País, e ato de registro ou au tori zação para funcionamento
ex pedido pelo Órgão competente, quando a a tividade assim o exigir.
f) Alvará de localização e funcionamento da empresa participante, fornecido pelo órgão
competente da Administração Pública Municipal.
f.1) Nos casos onde não constar a data de validade ou indeterminada do alvará, deverá ser
anexado a este uma Declaração emitida pelo órgão competente atestando a validade do mesmo,
bem como seu funcionamento.
a)
b)
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7. 3.3. O arquivo gerador da propos ta será di sponibili zado junto com este
Edital, e o programa para leitura/digitação/g ravação da mesma estará di sponível no
endereço el etrônico do CISGAP juntamente com a p ropos ta esl . ou solicitado via
e-mail no l icitacaocisgap@gmail.com.
7.4. Nos preços propostos deverão estar previstos, além do lucro, todos os custos diretos e
indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo, entre outras
despesas, tributos de qualquer natureza tais como: salários, encargos sociais, fiscais e
co merciais , i mpostos, transportes, seguros , taxas, embalagens e outras despesas
ne cessárias ao forneci mento do objeto desta licitação.
7.5. A proponente é obrigada a respei tar o teto de preço máxi mo estab elecido
para cada item do lote deste Edital, e para o lote sob pena de desclas sificação.
7.6. Não serão acei tas propostas que apresentem preços in exeqüívei s,
si mbóli cos, irrisórios ou de preço zero.
7.7. A Pregoei ra considera rá como formais erros de so matórios e outros aspectos
que beneficiem a Admini stração Públ ica e não impli que nulidade do procedi men to.
7.8. O preço ini cial p ropos to será de exclusiva respon sabi lidad e da licitante, não
lhe assis tindo o direito de pl eitear qualquer alte ração dos me smos, sob alegação de
erro, omi ssão ou qual quer outro pretexto.
7.9. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor e com o seguinte:
7. 9.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores uni tários.
7. 9.2. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente(s)
que permita(m) a perfeita identificação do serviço ofertado;
7. 9.3. Contiverem
qualquer
li mitação
ou
condição
substancialmente
contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por
decisão da Pregoeira.
7. 9.4. Em relação ao valor total da proposta, ocorrendo discordância entre os
valores numéricos e por extenso prevalecerá este último.
7. 9.5. Em caso de divergência entre o preço unitári o e total em algarismos, em
razão de erro de cálculo ou por outro motivo qualquer, será considerado o preço
unitário.
7. 9.6. Serão consideradas apenas as propostas datadas, devidamente
subscritas e rubricadas, que não contenham emendas, rasuras ou entrelinhas.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
8.2. Abertos os envel opes, as propo stas serão rubricadas pel a Pregoei ra e equipe
de apoio;
8.3. No j ulgamento e cl assificação das propostas , será adotado o c ritério de
MENOR PREÇO POR ITEM;
8.4. Lido os preços, a Pregoei ra relaci onará todas as propostas em ordem
cre sce nte;
8.5. O autor da oferta de valor mai s bai xo e os das ofertas com preços até 10 %
(dez por cento) superio r àquela poderão fazer novos lances v erbais e su ces siv os,
até a procla mação do vencedor;
8.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item
anterior, a Preg oeira cla ssi ficará as 03 (três) mel hores propostas, para que seus
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9. 1.1. 2. A não regul ari za ção da documentação, no pra zo previ sto no
item anterior, implicará decadência do di reito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no a rt. 81 da Lei nº 8.666/1993, send o facultado à
Administração conv ocar os li citantes remanescentes, na ordem de classifi cação,
pa ra a assinatura do con trato, ou revogar a li citação.
9. 1.1. 3. Consi dera- se mi croempresa, o emp resário, a p essoa jurídi ca,
ou a ela equiparada, aufira, e m cada ano -calendá rio, receita bruta igual ou i nferio r
a R$ 360.000,00 (tre zentos e sessenta mi l reais) e , em relação à emp re sa de
pequeno porte, receita bruta i gual ou inferi or de R$ 360.000,00(Trezento s e
sessenta mil reais) até R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reai s).
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6.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ter impresso, em seu exterior, as
seguintes informações:
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autores partici pem dos l ances v erbais, quai squer que sejam seus preços ofertados
na proposta escri ta;
8.7. A Pregoeira convida rá i ndivi dual mente os licitantes classificados , de forma
seqüencial, a apresentar l ances ve rbais, a partir do autor da proposta classificada
de maior preço e os demais , em ordem decres cen te de val or;
8.8. A desi stência em apresentar lance v erbal, quando conv ocado pela Pregoeira,
implicará a exclusão do licitante da etapa de l ances verbais e na manutenç ão do
úl timo preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
8.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, s ujeitando-se o
proponen te desis tente às sanções a dministrativas cons tantes no Item 18 deste
Edital;
8.10. Caso não se real i ze lances ve rbais, e a negoci ação seja frustrada, será
verificada a conformidade entre a proposta e scri ta de menor preço e o v alor
es timado para a contrataçã o, e dado pros segui mento ao proc esso;
8.11. Declarada encerrada a etapa competi ti va e ordenadas às prop osta s, a
Pregoeira examinará a aceitabil idade da primei ra classificada, quanto ao objeto e
valor, de cidindo motiv ada mente a respeito;
8.12. Analisadas as propostas aprese ntadas e concluída a etapa de lances
verbai s, a clas sificação final dar-se-á pela ordem c resc ente dos preços,
ob serv ando -se, quando apl icáv el, a Lei Compl ementa r nº. 123/2006 e suas
al terações posterio res (Item 9 deste edital).
8.13. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope
contendo a docu men tação de habil itação do licitante que a tiver fo rmula do, para
confi rmação das suas condi ções habilitatórias;
8.14. Constatado o atendi mento das exigências fixadas no edital, o licitante será
de clarado v encedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certa me;
8.15. Se a oferta não for aceitáv el ou se o licitante desaten der às e xigênci as
ha bilita tórias, a Pregoei ra examinará a oferta subseqüente, v erificando a sua
acei tabilida de e p rocedendo à habilita ção do proponente, na ordem de
classific ação, e assim sucessi vamente, até a apuração de uma p roposta que atenda
ao edital, sendo o res pectivo licitante decl arado vencedor e a ele adjudi cado o
objeto do certame;
8.16. Nas situações prev istas nos subitens 8.10, 8.11 e 8.14, a Pregoeira poderá
negociar di retamente com o proponente para que sej a obti do preço melhor;

5. DO CREDENCIAMENT O
5.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante,
o qual deverá identificar-se junto a Pregoeira, apresentando a respectiva cédula de identidade ou
documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para
formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos
inerentes ao certame.
5.2. A empresa licitante poderá ser rep resen tada na sessão pública de licitação
por seu ad ministrador, diretor ou propri etário desi gnado nos instru mentos
consti tutivo s ou alte ra ções vi gentes ou por procu rador.
5.2.1. SE PROCURADOR: Dev erá ap resentar cópia de documento de
identidade ou documento equiv alente, carta de credencia men to devi damente
preenchida, conforme modelo contido no Anexo IV deste edi tal ou procuração
pa rticul ar ou pública contendo menção expres sa de que lhe confere ampl os
poderes , i nclusiv e para formular ofertas e lances de preços, para re cebi mento de
intimações e noti ficaç ões , d esi stênci a ou não de recursos, bem como demais atos
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pe rti nente s ao certame, em qualquer dos casos, com firma re con heci da em cartório,
acomp anhado de cópia do ato consti tutiv o da emp re sa e todas as
al te rações/consoli dação, devidamente registrada s nos órgãos competentes .
5.2.2. SE ADMINISTRADOR/DIRETOR/PROPRIETÁRIO: Dev erá apresentar
cópia de docu mento de i dentidade ou documento equivalente, ato cons titutiv o da
empresa acompanhado de todas as al terações/cons olidação devidamente
regi strada s nos órgãos competen tes, que comprovem sua qualidade.
5.2.3. As cópias menci onadas nos subi tens 5.2.1 e 5.2.2 poderão ser
au tentic adas ou simples, neste último caso, deverá ser estar acompanhado dos
respectivos origi nais para devi da autentic ação pel a equipe de apoio.
5.3. Cada credenciado poderá repres entar apenas uma empresa li citante.
5.4. Iniciada a Sessã o, será v edada a substi tuição do repre sentante da empre sa
devidamente c redenciado, ai nda que esteja munido de in strumento procu ratório
com poderes espec íficos, salvo por caso fortuito ou força maior;
5.5. A ausência de representan te, a falta de ap resen tação ou inco rre ção de
quaisquer documentos de credenci amento não i mpedirá a parti ci pação da licitante
no presente ce rtame, i mpedi rá, porém, a manife stação ou aprese ntação de lances
verbais no momento oportuno, permanec end o tão s omente no ce rtame a sua
proposta esc rita.
5.6. A não apresentaç ão ou incorreção dos documentos para o credenciamento
poderá ser suprida até a abertura da sessão pública.
5.7. Os doc umentos que crede nciam o representa nte bem como a declara ção
de cumprimento de requisitos de habilitação (modelo anexo IV e V) e a Certidão
ex pedida pela Junta Come rcial (Certidão Simplificada ) deverão ser e ntregues
separadamente (fora) dos envelopes de números 01 e 02.
5.7.1.
Será c onsi derad a v álida a certidão emiti da em no máxi mo 30 (trinta)
di as antes da data prevista para apre sen tação dos env elopes;
5.8. A proponente deverá obrigatoriamente apresentar ainda, juntamente com o
credenciamento (fora dos envelopes de números 01 e 02), Declaração devidamente
assinada de Enquadramento como MEI/ME/ EPP, conforme modelo do ANEXO VI deste
edital.
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4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Só poderão participar as empresas que atenderem a todas as exigências constantes
deste Edital e seus Anexos e que possuem objeto social compatível com o objeto ora licitado,
correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas, não sendo devida nenhuma indeni zação às licitan tes pela reali zaç ão de tais
atos.
4.2. Nos termos art. 48, inciso I da Lei Co mplementar nº. 123/2006 e suas
alteraç ões pos teriores, a presente licitação é destinada à exclus iva participação
de microempresas e empresa s de pequeno porte.
4.3. Não poderão participar direta ou i ndi retamente da presente licitação, os
inte ress ados:
a) que se encontrem sob fal ência, con cordata, concurso de cred ores,
di ssolução ou liquidação;
b) que estejam reunidos em consórcio, qualquer que seja a forma de constituição,
grupos de empresas e pessoas físicas;
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com
suspensão por órgão da Adminis tra ção Públi ca Direta ou Indi reta, nas esferas
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publi cado na impren sa
oficial , conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdura rem os motiv os
de termin antes da puni ção; e,
d) estrangei ras que não funcione m no País;

2. DA DOT AÇÃO
2.1. As obrigações decorrentes deste Pregão constarão na própria Nota de Empenho, e serão
oriundos da (s) seguinte dotação (ões) orçamentária:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até as 09h15min do dia 22/01/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09h20min do dia 22/01/2021.
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material con stante do Anexo I.
3.8. O CISGAP, não se responsabi li zará por prejuízos fin ancei ros, não cabendo
por parte dos li ci tantes qualquer recurso sob al egação da expectativ a da compra
por parte do Consórcio.
3.9. A quantidade esti mada para o presente processo licitatório, relacionado no
edital de embasamento, serve apenas como o rientação, não cons tituin do, sob
hipótese alguma garantia de faturamento.
3.10. Quaisquer indícios de acordo, combinação, manipulação ou ajuste entre os licitantes, a
não efetivação da concorrência, a visível divisão de lotes ou itens, sob qualquer forma, ensejará
na anulação do processo de licitação, sem prejuízos as penalidades previstas na legislação
vigente.

Modelo de Declaração de Conhecimento, Fato Superveniente e Idoneidade
Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor
Modelo de Declaração de Parentesco
Termo de Retirada do Edital

1. OBJET O E PREÇO MÁXIMO
1. 1. “Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de material
gráfico para o Consórcio Intermunicipal de saúde- Guarapuava, Pinhão e Turvo- CISGAP,
para o exercício de 2021”, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.
1. 2. Os itens do lote listados no Anexo I (Termo de Referência), não serão necessariamente
adquiridos/contratados em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo
considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de
Registro de Preços.
1. 3. O valor máximo total estimado é de R$ 7.292,00 (Sete mil duzentos e noventa e dois
reais), conforme valores unitários descritos no Termo de Referência - Anexo I.

OBJETO: “Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de
material gráfico para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e
Turvo – CISGAP, para o exercício de 2021”.

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII

Editais 15

Correio do Cidadão
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g) Comprov ante de Inscrição e situação cadastral da Pessoa Jurídica (CNPJ)
comprovando que a atividade é condizente com o objeto licitado.
10.2.2. RELATIVOS À HABILITAÇÃO FISCAL:
10 . 2. 2 . 1. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, detalhado da
seguinte maneira:
a) Fa zenda Federal: Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, emi tida
pela Procuradoria da Fazenda Naci onal e Certidão de Quita ção de Tri butos e
Contribuições Federais emitida pel a Secretaria da Recei ta Fed eral.
b) Fa zenda Estadual: Certidão de Inexi stência de Débitos inscritos perante o
Governo do Estado, que deverá ser comprov ada por mei o de Certi dão Negati va
ex pedida nos termos da legisl ação local.
c) Fa zenda Municipal: Certidão Negativa de Tributos Mobiliári o e Imobil iário,
emitida pela Prefeitura Municipal da sede da licitante.
d) Prov a de regula ri dade relativ a ao Fundo de Garan tia por Tempo de Serv iço FGTS, em v igência, demonstrando si tuação regular no cu mprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei , a se r emiti da pela Caixa Econômica Federal - CEF.
e) Prov a de inexistência de débitos inadi mplido s perante a Justiça do Traba lho,
mediante a apresenta ção de certidão negativ a, nos termos do Título VII -A da
Consolidação das Leis do Trab alho, aprov ada pelo Dec reto -Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).

Obs.: As certidões extraídas v ia Internet dev erão ser apresentadas no origi nal,
podendo sua autenticidade vir a ser comprovada pel a equipe de apoio.
10. 2. 3. RELATIVOS À QUAL IFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de fal ênci a ou concordata expedida pel o di stri buidor da
sede da lici tante;
a.1) será consi derada válida a certidão emi tida em no máximo 30 (trinta) di as
antes da data prevista para apresentação dos envelopes;
b) Bal anço patrimonial e de monstrações contábeis dos úl timos 3 anos de
exercício social , j á exigíveis e apresentados na forma d a l ei , que comprov em a
bo a situ ação finan cei ra da empresa , e o enq uadra mento na microe mpresa ou EPP
vedada a sua subs tituição por bal ancetes ou bal anços provi sórios, podendo ser
atuali zados por índi ces ofici ais qu ando en cerrado há mai s de 3 (três ) mes es da
da ta de apresentação da p ropos ta;
b.1) O bal anço patri moni al deverá estar regi strado no órgão públi co
co mpe tente e, para comprov açã o, dev erá ser anexado o termo de abertu ra e
en cerramento do Livro Diári o, onde conste o número de páginas.
10. 2. 4. RELATIVOS À QUAL IFICAÇÃO TÉCNICA

em dia.

Regi stro no órgão compete nte relativo ao controle sani tário, devi damente

10. 2. 5. DECLARAÇÕES
10.2.5.1.
Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente

assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que (dentro do
envelope 2 – habilitação):
a) Os docu mentos que c ompõem o Edital foram colocados à di sposição e
tomou conheci mento de tod as as informações e condi ções para a entrega dos
Edital de Pregão Presencial Nº 011/2020 – Sistema de Registro de Preços - CISGAP

9

16 Editais

Correio do Cidadão

se rviços soli citados (ANEXO VIII, que unifi ca as alíneas “a”, “b” e “c ” );
b) Declara i nexi stência de fato superveni ente i mpediti vo de habili tação, na
forma do Art.32,§2o, da Lei 8.6 66/93;

c) Não se encontra declarada ini dônea para li citar ou contra tar com órgãos da
Admi nis tração Públi ca Fe deral, Estadual, Muni cipal e do Distrito Fede ral;
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos
de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou i nsal ubre e menores de 16 anos, em
qualquer trabalho, salvo na c ondi ção de aprendi z, a partir de 14 anos, nos termos
do art. 7 º, XXXIII, da Constitui ção Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (Conforme
model o ANEXO IX);
e) Declara expres samente, sob as penas da lei, que os sócios da e mpresa, bem
como ge rentes e diretores não são cônjuge s, companhei ros (as) ou parentes , em
li nha reta, colate ral ou por afinidade até o terceiro grau da Pregoeira e equipe de
apoio do CISGAP e demais servidores envolv idos no presen te procedi mento
li citatóri o (Conforme modelo ANEXO X).

11. DA IMPUGNAÇÃO DO AT O CONVOCAT ÓRIO
11.1. O prazo para impugnação deste instrumento convocatório, por qualquer cidadão
ou licitante, é de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a realização da
sessão pública. As razões e justificativas da impugnação deverão ser protocoladas no
Setor de Compras e Licitação do CISGAP, no endereço mencionado no preâmbulo
deste Edital, durante o horário de atendimento ao público. A autoridade superior
decidirá sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo a resposta
oficializada por meio de correspondência, via correio com Aviso de Recebimento ou email. No caso de acolhimento da impugnação do ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame.
12. DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo- lhes assegurada vista imediata dos
autos.
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
12.3. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
12.5. A decisão dos recursos será enviada por e-mail aos interessados.
12.6. Todo e qualquer recurso deverá ser protocolado, junto ao Setor de Compras e
Licitação do CISGAP.
12.7. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor.
13. DA ADJUDICAÇÃO
13.1. Caso não haja recurso, a Pregoeira, na própria sessão pública, adjudicará o
objeto do certame à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação
pela Diretoria Executiva do Consórcio.
Edital de Pregão Presencial Nº 011/2020 – Sistema de Registro de Preços - CISGAP

d) Prov a de regula ri dade relativ a ao Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço FGTS, em v igência, demonstrando si tuação regular no cu mprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei , a se r emiti da pela Caixa Econômica Federal - CEF.
e) Prov a de inexistência de débitos inadi mplido s perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresenta ção de certidão negativ a, nos termos do Título VII -A da
Consolidação das Leis do Trab alho, aprov ada pelo Dec reto -Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).
17.7. O pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao processamento regular
das contas junto ao financeiro do CISGAP.
17.8. O pagamento será creditado em favor da licitante vencedora, na conta corrente indicada
na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número
da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
17.9. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no CISGAP em favor do FORNECEDOR. Caso o mesmo seja superior ao crédito
eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se
necessário.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste
edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº
8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:
a) Atraso até 05 (ci nc o) dias , mul ta de 2 % (doi s por cento);
b) A parti r do 6º (sexto ) até o li mite do 10º (déci mo ) dia, multa de 4% (quatro por
cento), ca ra cteri zando -se a inexe cução total da obri gação a parti r do s 11º (décimo
pri mei ro) dia de atraso.
18.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no Art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93,
pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a administração poderá garantida
a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado.
18.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou
se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e
ampla defesa, sujeitar- se- á as seguintes penalidades:
18. 3. 1. Mul ta de até 10 % (de z por cento ) sobre o valor remanes cente;
18. 3. 2. Suspensão temporá ri a de participar de licitações e i mpedi men to de
contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois ) anos;
18. 3. 3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Públ ica.
18.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Consórcio pelo prazo de até cinco
anos e, se for o caso, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores por igual
período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.
18.5. 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 deste da
administração, ser- lhe- á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua
Edital de Pregão Presencial Nº 011/2020 – Sistema de Registro de Preços - CISGAP
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14. DA HOMOLOGAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
14.1. Como condição para a homologação e celebração da Ata de Registro de
Preços, quando convocado, o licitante deverá manter as mesmas condições de
habilitação.
14.2. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços,
documento vinculativo obrigacional, para a futura contratação, com o fornecedor
primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados.
14.3. Convocada, terá a adjudicatária o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data do recebimento da comunicação, para assinar a Ata de Preços, sob pena de
sujeitar-se às penalidades previstas neste edital.
14.4. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a
partir da sua assinatura.
14.5. O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo,
requerer comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através
da cópia de notas fiscais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado.
14.6. Nos termos do parágrafo segundo, do artigo 48, da Lei 8.666/93, serão
publicados pelo órgão oficial, trimestralmente, no Jornal de publicações oficiais do
CISGAP, a Ata de Registro de Preços atualizada, contendo todos os valores unitários
referentes a este Pregão.
14.7. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o
fornecimento do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as
licitantes remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os serviços, desde que o
preço registrado encontre - se dentro dos praticados no mercado.
14.8. Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado
no mercado, os mesmos poderão ser negociados (reduzidos), sendo assim, se venham
a ser negociados, os mesmos serão novamente registrados em Ata e publicados.

16. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGIST RADOS
16.1. Os preços registrados na ata de registro de preços poderão ser alterados em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve
o custo dos bens registrados.
16.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornarse superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que
Edital de Pregão Presencial Nº 011/2020 – Sistema de Registro de Preços - CISGAP
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intimação, para efetuar o pagamento da multa mediante guia de recolhimento. Após
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, podendo, ainda proceder à cobrança
judicial da multa.
18.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à
administração.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Da sessão, será elaborada Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados
todos os atos, procedimentos e ocorrências relevantes, a qual será assinada pela
Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos licitantes presentes; a estes, sendo-lhes
facultado esse direito.
19.2. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado
pela Pregoeira, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e
conteúdo, ficando precluso o direito de recurso.
19.3. É facultado a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão pública.
19.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão
fazê-lo
no
prazo
determinado
pela
Pregoeira,
sob
pena
de
desclassificação/inabilitação.
19.5. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado. O CISGAP poderá ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas e/ou para abertura dos envelopes.
19.6. A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de Fornecimento e
da Nota de Empenho.
19.7. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa -fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
19.8. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
sua proposta e ao Órgão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
19.9. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará
parte dos autos e da licitação e não será devolvida ao proponente sob qualquer hipótese.
19.10. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido vencedor, a
rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
19.11. Os proponentes responsabilizam-se pelos danos que causar ao CISGAP ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes, no fornecimento dos objetos ora
contratados, isentando o CISGAP de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência dos mesmos.
19.12. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, englobando

ANEXO I
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Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/ 2020 – SRP
1. DO OBJET O DO VALOR E DO PAGAMENT O:
1.1. O presente Pregão tem por objeto: “Registro de Preços para contratação de
empresa para fornecimento de material gráfico, para o Consórcio Intermunicipal de
Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP, para o exercício de 2021”.
1.2. O valor máximo total admitido para este processo é de R$ 7.292,00 (Sete mil
duzentos e noventa e dois reais).
2. DA MOTIVAÇÃO
2.1. O presente ato administrativo visa o “Registro de Preços para contratação de
empresa para fornecimento de material gráfico, para o Consórcio Intermunicipal de
Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP, para o exercício de 2021”, foi motivado sob
os seguintes aspectos:
2.1.1. Primeiramente, destaca-se o Registro de Preços, através do qual, pretende-se atender
as necessidades do consórcio através de propostas vantajosas, buscando o ganho de escala
e a economicidade, de acordo com a legislação aplicável e ainda, promover a opção de
aquisições do serviço conforme a conveniência do CISGAP, que assume o compromisso com
o zelo e uso racional de todo e qualquer item/serviço adquirido com recursos públicos,
prezando pela economicidade e a finalidade a que se destinam, adquirindo os itens conforme
a demanda e disponibilidade orçamentária, de acordo com regulamento do registro de preços.
2.2. Em atendimento à Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, que promoveu
modificações na Lei Complementar nº 123, de 2006, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a referida licitação será exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte.
2.3. Após busca e pesquisa realizada, o CISGAP identificou pelo menos três empresas de
pequeno porte e/ou microempresas que fornecem o objeto do presente pregão, não
prejudicando a competitividade e frustrando o certame.
3. VAL ORES REFERENCIAIS DE MERCADO
3.1. De acordo com a pesquisa de mercado, a qual teve como fonte as empresas do mesmo
ramo de atividade, os preços máximos aceitos pela Administração serão conforme a seguir:
Lote: 1 - Lote 001
Item Código do
Nome do produto/serviço
Quantidade Unidade Preço
produto/servi
máximo
ço
1
1113
MODELO "D" - ADESIVO
1.500,00
UN
1,19
CIRCULAR LINHA DE
CUIDADOS GRANDE
Adesivo circular com logotipo
do programa da Linha de
Cuidados "Vida&Saúde",
gramatura mínima 150Gr/m³,
com cola adesiva e
papel/plástico protetor;

Preço máximo
total
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3

1394

4

1395

5

1396

TOTAL

Dimensão aproximada (RxC):
7,5cm x 15cm.
MODELO "E" - ADESIVO
1.500,00
CIRCULAR LINHA DE
CUIDADOS PEQUENO
Adesivo circular com logotipo
do programa da Linha de
Cuidados "Vida&Saúde",
gramatura mínima 150Gr/m³,
com cola adesiva e papel
protetor encerado; Dimensão
aproximada (RxC): 3cm x
6cm.
BLOCO RECEITUÁRIO
600,00
MÉDICO 100 FOLHAS
TIMBRADO BLOCO COM
100 FOLHAS MEDINDO 20,5
CM X 15 CM TIMBRADO
COM A LOGO DO CISGAP
PAPEL SUFITE 75g
BLOCO DE RECEITUÁRIO 600,00
PARA CONSULTAS
OFTALMOLÓGICO BLOCO
COM 100 FOLHAS EM
PAPEL TIMBRADO
MEDINDO 21,5 CM X 15 CM
PAPEL SULFITE 75 g
PASTAS PARA
400,00
PROCESSOS DE
LICITAÇÃO PASTAS
TIMBRADAS NA CAPA
FOSCO
32,5 x47 cm com 1 vinco PAPEL COUCHÊ 300g

UN

0,33

os meios eletrônicos, bem como os veículos de comunicação pertinentes.
19.13. Não havendo expediente 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 local anteriormente estabelecidos, desde
que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.
19.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
19.15. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.
19.16. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, a
Pregoeira, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO.
19.17. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os
termos deste edital e anexos.
19.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
19.19. Os casos omissos aplicam -se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da
Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
Guarapuava - PR, 17 de dezembro de 2020.

Vanessa Aparecida Rocha
Pregoeira
CISGAP
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3.1.9. Do Proponente vencedor contratado, serão retidos na fonte os impostos
atinentes às legislações vigentes.

UN

3,36

2.016,00

UN

3,36

2.016,00

UN

2,45

980,00

7.292,00

O valor total fica fixado em R$ 7.292,00 (Sete mil duzentos e noventa e dois reais).
3.1.1. O julgamento será pelo MENOR PREÇO POR ITEM.
3.1.2. Será aceito somente oferta em moeda brasileira.
3.1.3. Serão consideradas apenas duas casas decimais.
3.1.4. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Requisição de Compra/serviço emitida pela Diretoria Executiva ou
Administrativa, para os serviços solicitados devidamente acompanhado das notas fiscais.

3.1.6. Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade do serviço,
obrigando-se a refazer o serviço quando não atender às necessidades da administração.
3.1.7. O prazo para sanar os problemas caso ocorram será de 24 (vinte e quatro) horas
sob pena de rescisão da ata e aplicação das sanções cabíveis.
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12

entre outras despesas, tributos de qualquer natureza tais como: salários, encargos
sociais, fiscais e comerciais, impostos, transportes, seguros, taxas, embalagens e outras
despesas necessárias ao fornecimento do objeto desta licitação.

495,00

3.1.5. O fornecimento do objeto deverá ser feito somente com a autorização expressa
emitida pela Diretoria Administrativa e/ou Diretoria Executiva de acordo com a
necessidade do Consórcio.

1.785,00

17. DA FORMA DE FORNECIMENT O E DO PAGAMENT O
17.1. O fornecimento do objeto deverá ser feito somente com a autorização expressa
emitida pelo Departamento administrativo, de acordo com a necessidade do consórcio.
17.2. Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos serviços,
obrigando-se a substituir aqueles que não atendam às necessidades da administração.
17.3. O prazo para sanar os problemas caso ocorram será de 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de rescisão da ata e aplicação das sanções cabíveis.
17.4. No valor proposto/contratado o proponente deverá incluir todas as despesas
com encargos fiscais, trabalhistas (insalubridade, periculosidade), previdenciários,
comerciais, alimentação, transporte, carga e descarga ou quaisquer outras despesas
necessárias para o fornecimento dos serviços, referente ao objeto desta Licitação.
17.5. Do Proponente vencedor contratado, serão retidos na fonte os impostos
atinentes às legislações vigentes.
17.6. O pagamento pertinente será efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias, após a o
fornecimento do serviço, em acordo com a conferência e o aval positivo do Gestor do contrato,
mediante emissão da Nota Fiscal pertinente em nome do Consorcio Intermunicipal de Saúde
CISGAP a e verificação da conformidade do serviço prestado.
17.6.1. A nota fiscal deverá vir acompanhada Prova de Regularidade para com a
Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na
forma da Lei, detalhado da seguinte maneira:
a) Fazenda Federal: Certidão Negativ a quanto à Dívi da Ativa da União, emi tida
pela Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação de Tributos e
Contribuições Federais emitida pela Se cretari a da Receita Federal.
b) Fa zenda Estadual: Certidão de Inexi stência de Débitos inscritos perante o
Governo do Estado, que deverá ser comprovada por mei o de Certi dão Negati va
ex pedida nos termos da legisl ação local.
c) Fa zenda Municipal: Certidão Negativa de Tributos Mobiliári o e Imobil iário,
emitida pela Prefeitura Municipal da sede da licitante.

15. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENT O DO R EGISTRO DE
PREÇOS
15.1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a
partir da data da assinatura e respectiva publicação da Ata de Registro de Preços.
15.2. A Ata de Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada no interesse da
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8.666/1993, e
também se ocorrer à extinção do CISGAP, sem que neste caso seja considerado
descumprimento contratual.
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promova a redução dos preços.
16.3. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido, podendo o CISGAP convocar os demais fornecedores classificados para, nas
mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de
registro de preços ou parte dela.
16.4. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o
fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado,
com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem
que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos
custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes.
16.5. Procedente o pedido, o CISGAP providenciará a alteração do preço registrado.
16.6. Não sendo acatado o pedido de revisão, CISGAP poderá:
I - liberar o fornecedor do compromi sso assumido, sem aplicação da
pe nalidade, se confirmado a v eraci dade dos motivos e comprovantes apresentados,
e se a c omuni cação oco rrer antes do pedido de forneci mento ;
II - convocar os demais fornecedo res visando igual oportu nidad e de
negociação.
16.7. Não será concedido reequilíbrio econômico financeiro e/ou liberação do
compromisso assumido pelo fornecedor, para os pedidos já realizados.

13.2. Ao CISGAP fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação,
em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial
do certame, o CISGAP poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela
revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos
neste edital, na legislação vigente.
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4. DO PAGAMENT O
4.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em CONTA BANCÁRIA, após o
fornecimento do serviço solicitado, mediante apresentação de nota fiscal.
4.2. A nota fiscal deverá vir acompanhada Prova de Regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da
Lei, detalhado da seguinte maneira:
a) Fazenda Federal: Certidão Negativ a quanto à Dívi da Ativa da União, emi tida
pela Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação de Tributos e
Contribuições Federais emitida pela Se cretari a da Receita Federal.
b) Fa zenda Estadual: Certidão de Inexistência de Débito s inscritos perante o
Governo do Estado, que deverá ser comprovada por mei o de Certi dão Negati va
ex pedida nos termos da legisl ação local.
c) Fa zenda Municipal: Certidão Negativa de Tributos Mobiliári o e Imobil iário,
emitida pela Prefeitura Municipal da sede da licitante.
d) Prov a de regula ri dade relativ a ao Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço FGTS, em v igência, demonstrando si tuação regular no cu mprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei , a se r emiti da pela Caixa Econôm ica Federal - CEF.
e) Prov a de inexistência de débitos inadi mplido s perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresenta ção de certidão negativ a, nos termos do Título VII -A da
Consolidação das Leis do Trab alho, aprov ada pelo Dec reto -Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943. (Incl uído pela Lei nº 12.440, de 2011).
4.3. O pagamento pertinente será efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias, após o
fornecimento do serviço solicitado, em acordo com a conferência e o aval positivo do Gestor do
contrato, mediante emissão da Nota Fiscal pertinente em nome do Consorcio Intermunicipal de
Saúde CISGAP a e verificação da conformidade do serviço.
4.4. Deverão constar na nota fiscal, obrigatoriamente os seguintes dizeres: PREGÃO
PRESENCIAL (SRP) N° 011/2020 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/ 20XX
REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº XXX/ XXXX.
4.5. Caso haja erro na fatura o pagamento ficará suspenso até que sejam sanados os
problemas.
4.6. As notas fiscais deverão ser preenchidas em conformidade com o Nome e CNPJ
informado nos cabeçalhos das Requisições de Compras emitidos pelo Departamento de
Compras e Licitações do CISGAP.
Guarapuava - PR, 17 de dezembro de 2020.
Vanessa Aparecida Rocha
Pregoeira
CISGAP

3.1.8. Nos preços propostos deverão estar previstos, além do lucro, todos os custos
diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo,
Edital de Pregão Presencial Nº 011/2020 – Sistema de Registro de Preços - CISGAP
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a) Atraso até 05 (ci nc o) dias , mul ta de 2 % (doi s por cento);
b) A parti r do 6º (sexto ) até o li mite do 10º (déci mo ) dia, multa de 4% (quatro por
cento), ca ra cteri zando -se a inexe cução total da obri gação a parti r do s 11º(décimo
pri mei ro) dia de atraso.
13.1. Sem prejuízo das sanções cominadas no Art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93,
pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a administração poderá garantida
a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado.
13.2. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente
ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e
ampla defesa, sujeitar- se- á as seguintes penalidades:
a) Mu l ta de a té 10 % (dez por cento) so bre o v al or remanescente;
c) Susp ensão temporária de pa rti cipa r de l icitações e i mpe dimento de contratar
co m a Admi nistração, po r prazo de até 02 (doi s) ano s;
d) Decla ração de Inidoneidade pa ra licitar ou contratar com a Ad ministração
Pública.
13.3. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Consórcio pelo prazo de até 02
(doi s) a nos e, se for o caso, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores por
igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.
13.4. 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 deste da
administração, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua
intimação, para efetuar o pagamento da multa mediante guia de recolhimento. Após
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, podendo, ainda proceder à cobrança
judicial da multa.
13.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação
dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à
administração.
14. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços, a compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020 - SRP.
15. Integrará a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada
pela adjudicatária.
16. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
16.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser suspen sa ou cancelada no
interesse da Admini straçã o e nas hi póteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº.
8.666/1993, e também, na efetiv ação da hi pótese de extinção do CISGAP, de acordo
com as condições especificadas no Estatuto vigente, sem que neste caso seja
consi derado descumprimento contratual.
16.2. Faz parte i ntegrante desta Ata de Regi stro de Preços, apl icando-se todos
os seus di sposi ti vos , o edital do Pregão Presencial Nº 011/2020 - SRP e anexos,
com os te rmos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar
os presentes di sposi çõ es.

6. O proponente oferece garantia da qualidade dos serviços, obrigando-se a substituir aqueles
que não atendam às necessidades da administração.

ANEXOII
AT A DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/20XX
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2020 – SRP
Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP

7. O prazo para sanar os problemas caso ocorram será de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de
rescisão da ata e aplicação das sanções cabíveis.

(M INUT A)

Aos xx dias do mês de XX do ano de 20XX, de um lado o CONSORCIO INTERMUNICIPAL
DE SAUDE CISGAP, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede à Rua
Getúlio Vargas, nº 1523, Município de Guarapuava, Estado do Paraná, devidamente inscrito no
CNPJ sob o n.º 07.540.117./0001-07, neste ato representado pelo(a) Diretor(a) Executiva, Sr(a).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e de outro lado a Empresa..................., pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ............, com sede na Rua
............................, n.º ..........., Município de ......................, Estado .........................,
CEP.....................,
telefone
......................,
neste
ato
representada
pelo(a)
Sr.(a)......................inscrito
no
CPF
n.º......................,
residente
e
domiciliado
em.................................., doravante denominada CONTRATADA.

8. Os valores devidos serão pagos mensalmente, mediante conferência, pela comissão
designada, quanto à qualidade dos serviços, à base dos preços unitários dos itens apresentados
na proposta final, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, informando modalidade e número
da licitação, nº. da requisição de compras e dados bancários acompanhados das provas de
regularidade:
a) Fa zenda Federal: Certidão Negativa quanto à Dívida Ati va da União, emi tida
pela Procuradoria da Fa zenda Naci onal e Certi dão de Qui tação de Tributos
e Contribuições Federai s emitida pela Secretaria da Recei ta Fede ral.
b) Fa zenda Estadual: Certidão de Inexi stência de Débitos inscritos perante o
Governo do Estado, que deverá ser comp rovada por meio de Certidão
Negativ a expedida nos te rmos da legisl ação local.
c) Fa zenda Municipal: Certidão Negativa de Tributos Mobiliári o e Imobil iário,
emi tida pela Prefeitura Muni cipal da sede da licitan te.
d) Prov a de regula ri dade relativ a ao Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço FGTS, em vigênci a, de monstrando situação regula r no cumprimento dos
encargos sociais instituídos p or Lei, a se r emitida pela Caixa Econômi ca
Federal - CEF.
e) Prov a de inexistência de débitos inadi mplido s perante a Justiça do Trabalho,
mediante a ap resentação de certidão negativa, nos termos do Títul o VII -A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprov ada pelo Decreto -Lei no 5.452,
de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).

As partes RESOLVEM, registrar os p reços para eventual contratação do objeto
de scrito na cláusula pri meira, no âmbito do Pregão Presencial nº 011/2020, que
originou a pres ente ATA, o qual, juntamente com as propostas cl assificadas, pas sa
a fazer parte integrante desta, independente de transcrição, tendo sido os
referi dos preç os oferecidos pela empresa, cuja proposta foi classifi cada em 1º
(primei ro) no certame acima nume rado, obedecendo integralmente os termos das
Leis Federai s nº. 8.666/1993, nº. 10.520/2002 e nº. 12.349/2010 Decretos Federais n º.
3.5 55/2000, nº. 3.693/2000, nº 3.7 84/2000, com as alterações posteriores, conforme segue:
OBJETO: “Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de
material gráfico, para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo –
CISGAP, para o exercício de 2021”.
1. Consideram-se re gistrados em nome do Detentor da presente Ata os i tens a
segui r quantificados e especificados, obti dos através da sessão pública de abertura
e julgamento do Pregão Presenci al Registro de Preços nº 011/2020:

9. As notas fiscais deverão ser preenchidas em conformidade com o Nome e CNPJ informados
no cabeçalho de cada Requisição de Compras emitido pelas Diretorias Administrativa e
Executiva.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10.
Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente,
com os praticados no mercado e assim controlados pelo gestor de contratos.

2. Este instrumento de registro de preços não obriga a administração a firmar as contratações
com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do
parágrafo quarto, artigo 48, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
3. A Admi nistração efetua rá seus pedi dos à Detentora da Ata pelas Di reto ri as
Admi nis trativa e/ou Ex ec utiva mediante autori zação de compra, da indi cação da
do tação orça men tária po r onde correrá a des pesa, mediante co mprovante de
recebi mento por qualquer meio.

11. As despesas decorrentes da aquisição dos serviços, objeto desta licitação, correrão por
conta das seguintes dotações orçamentárias:
XX.XXX.XXXX.XXXX- XXXXXXXXXXXXXXXX
XX.XXX.XXXX.XXXX- XXXXXXXXXXXXXXXX
XX.XXX.XXXX.XXXX- XXXXXXXXXXXXXXXX
XX.XXX.XXXX.XXXX- XXXXXXXXXXXXXXXX

12. Os proponentes responsabilizam-se pelos danos que causar ao CISGAP ou a terceiros, por
si ou por seus sucessores e representantes, no fornecimento dos objetos ora contratados,
isentando o CISGAP de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos.

4. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 10 (dez) dias, con tados do
recebi mento da requisi ção de compras emi ti da pelas Di retori as Adminis trativa e
Exe cutiv a, para o
forneci mento dos serviços sol i citados devi damente
acomp anhado das notas fis cais.
5. O fornecimento do objeto deverá ser feito somente com a autorização expressa emitida pelas
Diretorias Administrativa e/ou Executiva de acordo com a necessidade das unidades

13. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a
contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº 8.666/93, incidentes sobre o
valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

requisitantes.

17. Fica nomeado como Fiscal deste Contrato o Sr. Amilton Luiz Soares, e na sua ausência
Caetano Lourenço Pizzato, e como o Gestora deste contrato a Sra. Jocilene Gery Protci e na sua
ausência a Sra. Jackeline Aparecida da Silva a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento
dos termos acordados, conforme o Art. 58 inciso III e Art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.
18. Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, excluído qualquer outro
para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a
precedeu.
19. Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus
representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito,
na presença das testemunhas abaixo.
Guarapuava, XX de XXXXXX de 20XX.
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ANEXOIII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/20XX
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2020 – SRP
Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP

3- CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO:
3.1. A forma de fornecimento dos serviços será de acordo com a necessidade e solicitação
do CISGAP.

CONTRATO DE FORNECIMENTO MATERIAL GRÁFICO, ATRAVÉS DE REGISTRO
DE PREÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE
GUARAPUAVA-PINHÃO-TURVO (CISGAP) E A EMPRESA
.
PROCESSO Nº__/
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE GUARAPUAVA-PINHÃO-TURVO
(CISGAP), CNPJ Nº 07.540.117/0001/07, situado na Rua Presidente Getúlio Vargas, n°. 1523,
Centro, Guarapuava – PR, representada neste ato pelo(a) Diretor(a) Executivo(a) Sr(a)
XXXXXXXXXXX, RG nº XXXXXXXXX SSP/PR, CPF sob nº. XXXXXXXXXXXXXXX doravante
denominada, simplesmente, CONTRATANTE, e a empresa

------------------------------------------------XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diretor(a) Executivo(a)
Contratante

, CNPJ nº

,

estabelecida na

, a seguir denominada apenas CONTRATADA, representada

neste ato por

, portador da Carteira de Identidade nº_ _ e do CPF/MF nº

tendo em vista o constante e decidido no processo nº _

,

,

doravante

denominado por PROCESSO, em conseqüência do Pregão Presencial nº _ / , para o
Registro de Preços com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, Lei nº 8.666/93 e

______ ____________ _____________ ___________ _____________ ____

Decreto nº 3.931/01, doravante denominado EDITAL, firmam o presente CONTRATO cuja

(Nome co mpl eto por extenso do re sponsável pela Pessoa Ju rídica )
(assinatura e ca ri mbo do CNPJ)

lavratura foi autorizada em //_, por despacho à fl. do PROCESSO, com a finalidade de
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, nos termos e sujeitas às partes às normas
da Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, à legislação específica e

______ ___________
Gestor d e contrato
CISGAP

normas regulamentares, mediante as seguintes cláusulas e condições:

_ ____________ _______
Fiscal de con trato
CISGAP

1- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO O FORNECIMENTO DE MATERIAL
GRÁFICO - para a CONTRATANTE, conforme especificações e quantitativos a seguir
discriminados, em conformidade com os anexos constantes do EDITAL e Ata de Registro de
Preços:

Testemunhas:
__________________________
RG:
CPF:

Item

____________________________
RG:
CPF:

1.1.1.

Descrição
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Quantidade
XXXXXX

1.2 Todos os serviços deverão ser fornecidos em perfeitas condições de uso e de acordo
com a descrição em termo de referência.
2-

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO:

2.1. A presente contratação decorreu do Sistema de Registro de Preços realizado mediante
licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 011/2020.
22
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o Governo do Estado, que deve rá ser comprovada por meio de Certidão
Negativ a expedi da no s termos d a legislação local.
6.6.3. Fazenda Municipal : Certidão Negativa de Tributos Mobil iário e
Imobiliário, emi tida pela Prefeitura Muni cipal da sede da licitan te.
6.6.4. Prova de regul aridade relativa ao Fundo de Garan tia por Tempo de
Se rviço - FGTS, em v igência, de monstrando situação regular no cumpri mento
dos encargos sociais instituídos por Lei, a ser emitida pel a Cai xa Econômi ca
Federal - CEF.
6.6.5. Prova de inexistên cia de débi tos inadimplidos perante a Ju stiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certi dão negativ a, nos te rmos do Título
VII-A da Consoli dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Dec reto -Lei no
5.452 , de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).
7- CLÁUSULA SÉTIMA – DO PERÍODO E DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E DA
VIGÊNCIA DO CONTRATO:
7.1- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
7.1.1 A vigência do presente CONTRATO será de XX de XXXXXXXXXX de 20XX á
XX de XXXXXXXXXXX de 20XX.
8- CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE:
8.1- DO PREÇO:
8.1.1 O Valor Unitário do Lote do subitem 1.1.1. da Cláusula Primeira do CONTRATO
é de R$
(
) em conformidade com o preço vigente e consignado na Ata
de Registro de Preços;
8.1.2 O Valor Global do presente Contrato é de R$
(
);
8.1.3
No preço cotado e contratado já estão incluídos: impostos, contribuições,
taxas, frete, transporte e, se houver seguro, bem como todos os demais encargos
incidentes.
8.2- DO PAGAMENTO:
8.2.1 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do
bem ou serviço, o qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da apresentação
para atestar o cumprimento pela empresa das obrigações contratuais.
8.2.2 A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos
autos do processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço.
8.2.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos serviços
solicitados, em acordo com a conferência e o aval positivo do Gestor do contrato, mediante
emissão da Nota Fiscal pertinente em nome do Consorcio Intermunicipal de Saúde CISGAP
a e verificação da conformidade dos itens adquiridos.
8.2.4 O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem
bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições
estabelecidas no Edital.
8.2.5 O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária,
será realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o
cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções
tributárias.
8.2.6 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para
retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem
Edital de Pregão Presencial Nº 011/2020 – Sistema de Registro de Preços - CISGAP
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8.2.1, que recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação.

4- CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DO LOCAL DE E INSTALAÇÃO:
4.1- DO PRAZO DE ENTREGA:
4.1.1 A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, conforme as solicitações e no
prazo máx i mo de 10 (dez) dias, a contar da data de da assinatura do CONTRATO, a
quantidade de serviços solicitados que são de acordo com o que consta na Ata de registro de
preços, conforme no item 1.1. da Cláusula Primeira do CONTRATO, quando será emitido
pelo CONTRATANTE, o Termo de Recebimento, onde ficará registrada a data do
recebimento dos serviços solicitados.
5- CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
5.1 No ato da entrega dos serviços solicitados constantes no item 1.1. da Cláusula Primeira
do CONTRATO, a seção responsável emitirá TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
relacionando todos os serviços recebidos, nos termos da Nota Fiscal.
5.2 Os serviços serão objeto de inspeção a fim de averiguar a conformidade com o
estabelecido no Termo de Referência anexo ao EDITAL.
5.3 Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos serviços, com as
especificações técnicas exigidas no EDITAL e aquelas oferecidas pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO.
6- CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA:
6.1 A CONTRATADA será responsável por quaisquer ônus decorrentes da execução do
objeto do presente CONTRATO, inclusive despesas com viagens e hospedagens
porventura necessárias à execução do mesmo.
6.2 A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente
CONTRATO.
6.3 A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do presente CONTRATO, caso se verifiquem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços prestados.
6.4 A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais e por todas as demais despesas resultantes da execução do presente
CONTRATO.
6.5 A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do CONTRATO, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas relativas às especificações.
6.6 A CONTRATADA deverá manter, atualizados durante toda a execução do
CONTRATO, Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do
domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, detalhado da seguinte
maneira:
6.6.1. Fazenda Federal: Certidão Negati va q uanto à Dívida Ativ a da União,
emiti da pela Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão de Qui tação de
Tributos e Contri buições Federai s emitida pel a Secre taria da Receita Federal.
6.6.2. Fazenda Estadual: Ce rtidão de Inexi stência de Débitos i nsc ri tos pe rante
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11- CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO:

8.3 DO REAJUSTE:
8.3.1 Os preços registrados na ata de registro de preços poderão ser alterados em
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o
custo dos bens registrados.
8.3.2 Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova
a redução dos preços.
8.3.3 Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido, podendo o CISGAP convocar os demais fornecedores classificados para, nas
mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de
registro de preços ou parte dela.
8.3.4 Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor
poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com
apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o
mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos
dos bens, decorrentes de fatos supervenientes.
8.3.5 Procedente o pedido, o CISGAP providenciará a alteração do preço registrado.
8.3.6 Não sendo acatado o pedido de revisão, CISGAP poderá:
8.3.7 I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
se confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
8.3.8 II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
8.3.9 Não será concedido reequilíbrio econômico financeiro e/ou liberação do
compromisso assumido pelo fornecedor, para os pedidos já realizados.
9- CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente CONTRATO, correrão à
conta dos recursos específicos consignados no Orçamento do CISGAP:
.......................................................
10- CLÁUSULA DEZ – DAS PENALIDADES:
10.1 As penalidades as quais fica sujeita a CONTRATADA, em caso de inadimplência,
são as seguintes:
10.1.1 Advertência;
10.1.2 Multa; e
10.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
10.2 Atrasos injustificados na execução do contrato: multa de Mu lta de até 10 % (de z
po r cento ) sobre o valor remanes cente.
10.3 O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento da intimação.
10.4 O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da
CONTRATADA, sujeitá-la-á, também, às penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº
8.666/93 e art. 7º da Lei nº10.520/02.

11.1 A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e
condições estabelecidas no presente CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o
direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, através de ofício, entregue
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da
CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta Cláusula
e/ou aplicar as multas previstas neste CONTRATO e as demais penalidades previstas na
Lei nº8.666/93.
11.2 O contrato poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da administração e nas
hipóteses dos artigos 77 e 78. Da Lei Federal n°. 8.666/1993, e também se ocorrer á extinção
do CISGAP, sem que neste caso seja considerado descumprimento contratual.
11.3 No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à
CONTRATADA, aviso prévio, com antecedência de 10 (dez) dias.
11.4 A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação
judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do artigo 78 da Lei nº
8.666/93.
11.5 Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do artigo 78 da
Lei nº 8.666/93.
12- CLÁUSULA DOZE - DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE E COMPLEMENTAR:
12.1 A aquisição CONTRATADA obedecerá ao estipulado neste termo contratual, bem
como às condições assumidas nos documentos a seguir indicados, os quais ficam
fazendo parte integrante e complementar deste CONTRATO, independentemente de
transcrição, no que não contrariem as cláusulas aqui firmadas:
12.1.1 Edital de Pregão n° ___/______;
12.1.2 Proposta comercial vencedora, datada de
,
apresentada
pela
CONTRATADA, contendo prazos, preço e descrição materiais, juntada às fls.___ do
PROCESSO;
12.1.3 Provas de regularidade com a Seguridade Social (CND), junto ao FGTS
(Certificado emitido pela CEF) e Fazendas Nacional, Estadual e Municipal juntados às
fls.____ Do PROCESSO;
12.1.4 Ata de Registro de Preço, junta a à fl.
___ do PROCESSO.
13- CLÁUSULA TREZE – DA FISCALIZAÇÃO:
13.1 A CONTRATANTE fiscalizará como lhe aprouver no seu exclusivo interesse o exato e
fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO.
14- CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO:
14.1 Em conformidade como disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93,
o presente CONTRATO será publicado no Órgão Oficial de publicação do CISGAP na
forma de extrato de contrato.
15- CLÁUSULA QUINZE – DO FORO:
15.1 Para dirimir questões oriundas do presente CONTRATO ou de sua execução, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será competente o
FORO DA COMARCA DE GUARAPUAVA.
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18 Editais

Correio do Cidadão

SEXTA-FEIRA
18 de Dezembro de 2020 - Edição nº 1420

ANEXO V
(modelo)

ANEXO IV
(modelo)

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente
CONTRATO, em 02 (duas) vias de igual forma e teor.
Guarapuava-PR,______ de ___________de 20XX.

Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP
Licitação Modalidade: PREG ÃO PRESENCIAL N.º 011/2020 - SRP

Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP.
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2020 – SRP
CARTA DE CREDENCIAMENTO

________________________
XXXXXXXXXXXXX
Diretor(a) Executivo(a)
Contratante

OBJET O: “Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de
material gráfico, para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo –
CISGAP,
para
o
exercício
de
2021”,
CONFORME
DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.

__ ____ _____ _________ _________ _____________ _____ __
(Nome co mpl eto por extenso do re sponsável pela Pessoa Ju rídica )
(assinatura e ca ri mbo do CNPJ)
___ _____________ _____
Gesto r d e con tra to
CISGAP

CREDENCIAMOS o (a) Senhor (a)________________, portador(ora) da cédul a de
identidade nº____ _________ ____ _, Órgão e xpedidor _________, como nosso (a)
representante legal na Licita ção em referência, podendo rubricar a documentação
de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, dar lance s, prestar todos os
es clare cimentos a nossa Proposta, i nterpor recursos, desistir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumpri mento do presente
Credenci amento.

_ _____ _____________ __
Fi sca l de co ntrato
CISGAP

Testemunhas:
__________________________
RG:
CPF:

____________________________
RG:
CPF:

OBJET O: “Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de
material gráfico, para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo –
CISGAP,
para
o
exercício
de
2021”,
CONFORME
DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.

Modelo de Declaração de Cumprimento aos requisitos de habilitação)

Em atendi mento ao previsto no edital de PREGÃO n.º 011/2020 - SRP,
DECLARAMOS que cumprimo s plena mente os requisi tos de habilitação exigidos
para parti cipação no pre sente certa me.

_____________________ ______, ___ de _____ de 20XX.

____________, _____ de ____________ de 20XX.

(Nome co mpl eto por extenso do re sponsável pela Pessoa Ju rídica )
(Assinatura e cari mbo do CNPJ)

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) (assinatura e
cari mbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação, juntamente com a Carta de
Credenciamento.

* deverá ser apresentada fora do envelope de habilitação.
* anexar cópia autenticada do RG e CPF do credenciado.
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ANEXOVI
(modelo)

ANEXOVII
(modelo)

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2020 – SRP

3. CONDIÇÕES GERAIS

Ao Consocio Intermunicipal de Saúde CISGAP
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº. 011/2020.

OBJET O: “Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de
material gráfico, para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo –
CISGAP,
para
o
exercício
de
2021”,
CONFORME
DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MEI/ME/EPP
DECLARO, sob as penas da lei , que a empresa ______ ____ _________ _, ins crita no
CNPJ nº ___ ____________, cumpre os requi si tos legais para a qualificaç ão como
[mei/microempre sa/empresa
de
pequeno
po rte]
estabelecidos
pela
Lei
Complementar nº. 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3 º, e stando apta a
us ufruir o trata men to fav oreci do es tabel ecido nessa Lei Comple men tar.
Declaro, ai nda, que a empresa está excluída das v edações con stantes do parágrafo
4º do Artigo 3º da Lei Co mpl eme ntar nº. 123/2006, e que se compromete a promover
a regulari zação de eventuais defeitos ou re strições existentes na documentação
exigida para efeito de regulari dade fi scal, caso seja decl arada v encedo ra do
certame .
DECLARO, ainda, estar ciente das SANÇÕES que poderão ser-me impostas, conforme disposto
no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente
declaração.
____________, _____ de __________ de 20XX.
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) (assinatura e
cari mbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação, juntamente com a Carta de
Credenciamento e a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação.
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3.1. Prazo de entrega: a entrega dos serviços solicitados ocorrerá no máximo em ... (.......)
dias a contar da data de recebimento da Requisição de Compra.
3.2. Condições de Pagamento: em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos serviços
solicitados, em acordo com a conferência e o aval positivo do Gestor do contrato, mediante
emissão da Nota Fiscal pertinente em nome do Consorcio Intermunicipal de Saúde
CISGAP a e verificação da conformidade dos itens adquiridos.
3.3. Prazo de validade da proposta: 12 (doze) meses a contar da data de sua
apresentação.
3.4. A proponente DECLARA que os serviços ofertados serão fornecidos de acordo com as
especificações e padrões de qualidade exigidos, comprometendo-se a cumprir as
condições de fornecimento (local e prazos de entrega dos serviços solicitados, definidos no
momento do pedido), determinadas para o presente Pregão;
3.5. A proponente DECLARA que conhece os termos do instrumento convocatório que
rege a presente licitação.

(Papel timbrado da empresa)
CARTA - PROPOSTA DEFORNECIMENTO

Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP
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Senhora Pregoeira,
1. PROPOSTA DE PREÇOS:

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme
ANEXO I – Termo de Referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em
epígrafe, sendo cotado o preço unitário e total do lote, de acordo com o ANEXO I – Termo de
Referência do Edital.
LOTE: ___
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA V. UNIT. V. TOTAL

_______________, _____ de _________ de 20XX.
1.1. Valor Total do Lote: R$ (Por extenso) (quando houver mais de um lote)
1.2. Valor Total da Proposta: R$ (Por extenso)

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica) (assinatura
e cari mbo do CNPJ)

1.3. DECLARAMOS que nos preços propostos estão previstos, além do lucro, todos os
custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do Pregão,
envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza tais como: salários,
encargos sociais, fiscais e comerci ai s, i mpostos, transportes, seguros , taxas,
embal agens e outras despesas necessárias ao forneci mento do objeto desta
licitação.
1.4. O proponente oferece garantia da qualidade dos serviços, obrigando-se a substituir
aqueles que não atendam às necessidades da administração.
1.5. O prazo para sanar os problemas caso ocorram será de 24 (vinte e quatro) horas sob
pena de rescisão da ata e aplicação das sanções cabíveis.
1.6. A revisão dos preços registrados em ATA poderá ocorrer, mediante condições
previstas no Edital, ao qual a presente proposta encontra-se está vinculada.

* deverá ser apresentada dentro do envelope nº 01 – Proposta de Preços (lacrado) e a planilha
de preços pode ser emitida através do software Esl.

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
REPRESENTANTE:
RG:
ENDEREÇO/CEP:
TELEFONE:
AGÊNCIA BANCÁRIA Nº:
EMAIL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CARGO:
CPF:
CIDADE/ESTADO:
BANCO:
C/C Nº:
ENQUADRAMENTO:

Edital de Pregão Presencial Nº 011/2020 – Sistema de Registro de Preços - CISGAP
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ANEXO VIII
Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP

ANEXO IX

ANEXOX
(mo delo)

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2020 - SRP

Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP
OBJET O: “Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de
material gráfico, para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo –
CISGAP,
para
o
exercício
de
2021”,
CONFORME
DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.
Modelo de Declaração de Idoneidade, Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da
Habilitação

Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP

Licitação Modalidade: PREG ÃO PRESENCIAL N.º 011/2020 - SRP

Licitação Modalidade: PREG ÃO PRESENCIAL N.º 011/2020 – SRP
OBJET O: “Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de
material gráfico, para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e
Turvo – CISGAP, para o exercício de 2021”, C O N F O R M E
DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS
ANEXOS.

OBJET O: “Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de material
gráfico, para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP,
para o exercício de 2021”, C O N F O R M E D E M A I S E S P E C I F I C A Ç Õ E S
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

DECLARAÇÃO
Não se encontra declarad a inidônea para licitar ou contrata r com órgãos da
Admi nis tração Públi ca Fe deral, Estadual, Muni cipal e do Distrito Fede ral.

1

2
Até a presente data inexi stem fatos i mpeditiv os para sua habilitaç ão no
presente proces so licitatório, ci ente da obrigato riedade de declarar, em havendo,
oc orrências posteriores que o i nabil ite para parti cipa r de certames licitatóri os.

Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conheci mento de todas as info rmaç ões , condições locais e grau de dificul dade da
entrega;
3

A empresa, abai xo as sinada, por seu representante legal , DECLARA, para fins
do di sposto no inci so V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acre sci do pel a Lei nº 9. 854, de 27 de outubro de 1999,que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, peri goso ou in sal ubre e não emprega
menor de 16 (dezessei s) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de Dezesseis anos, na condição de
aprendi z:
Sim ( )

Quantos (

)

Não (

....................................................(nome
da
empresa),........................................,(ende reço)
inscrita
no
CNPJ/MFsobon°.. ..............................................,vem
através
de
seu
representante legal infra-as sinado, decl arar expre ssamente, sob as penas da lei, que
os sócios da empresa, bem como gerentes e di retores não são cônjuges,
companhei ros (as) ou parentes, em linha reta, colateral ou por afi nidade até o terceiro
grau da Pregoeira e equipe de apoio do CISGAP e demais servidores envolv idos no
presente procedimento licitató ri o, bem como não são f unci oná rios públicos dos
muni cípi os conso rciados ao CISGAP.

).

_____________________, _____ de _________________ de 20XX.
_____________________, _____ de _________________ de 20XX.

___________________, _____ de _________ __ de 20XX.

(Nome completo por e xtenso do respons ável pel a Pessoa Jurídi ca) (as sinatura e
cari mbo do CNPJ)
(Nome co mpl eto por extenso do re sponsável pela Pessoa Ju rídica )

(Nome completo por e xtenso do respons ável pel a Pessoa Jurídi ca)
(a ssinatura e carimbo do CNPJ)

(Assinatura e cari mbo do CNPJ)
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Editais 19

Correio do Cidadão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

TERMO DE ADITIVO

ANEXO XI
TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2020 – SRP

TERMO DE ADITIVO

1ºTermo aditivo do contrato nº. 30/2020, decorrente de Inexigibilidade 7/2020 de CREDENCIAMENTO

Proponente: ______________________________________________
CNPJ n.º _________________ Insc. Estadual n.º ________________
Endereç o:______ _________ ____ _________________ _________ ___
Fone: ____________________ CEP. _________________________
Municípi o ___ _____ _____ _____ _____ _____ ____ _ _____ ____ Pr.
Declara que recebeu o Edital de processo licitatório na Modali dade PREGÃO
PRESENCIAL nº. 011/2020- SRP, com data de emissão em XX de XXXXXXX de 20XX e
com abertura prevista para o dia XX de XXXXXXX de 20XX, às XXhrXX min, cujo objeto
é o “Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de material gráfico,
para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo – CISGAP, para o
exercício de 2021”, C O N F O R M E
DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019 NA
ESPECIALIDADE DE ANALISES CLINICAS O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua
Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos
Santos, e a empresa LABORATORIO CENTRAL DE IVAIPORA LTDA - EPP , inscrita no CNPJ sob nº.
77.649.713/0001-05, com sede no endereço - neste ato representada por FERNANDO FURTADO
COSTA portador do RG n° 5.229.158-5 portador do CPF sob n° 019.940.739-85, acordam por meio deste o
que segue:

1º Termo aditivo do contrato nº. 31/2020, decorrente de Inexigibilidade 8/2020 de CREDENCIAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019 NA
ESPECIALIDADE GINECOLOGIA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva
Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos
Santos, e a empresa CLINICA DA MULHER DE IVAIPORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº.
00.547.403/0001-55, com sede no endereço à Praça Ivens Guedes, 313, centro em Ivaiporã - neste ato
representada por Anselmo Coppo, portador do RG n° 608.970-4 SSP/PR , portador do CPF sob n°
101.876.349-04, acordam por meio deste o que segue:

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

_____________________, _____ de _________________ de 20XX.

(Nome completo por e xtenso do respons ável pel a Pessoa Jurídi ca) (as sinatura e
cari mbo do CNPJ)

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

* favor preencher e enviar digitalizado para o e-mail licitacaocisgap@gmail.com

CONTRATADA
LABORATORIO CENTRAL DE IVAIPORA LTDA - EPP
CNPJ: 77.649.713/0001-05

FERNANDO FURTADO COSTA

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

Edital de Pregão Presencial Nº 011/2020 – Sistema de Registro de Preços - CISGAP

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.940.739-85

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

CONTRATADA
LABORATORIO DE SÃO LUIZ DE CANDIDO DE
ABREU LTDA-ME
CNPJ: 17.683.264/0001-90

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

SAMUEL MARTINS DELGADO NETO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 894.258.209-53

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO

Termo aditivo do contrato nº. 35/2020, decorrente de Inexigibilidade 12/2020 de
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº
03/2019, NA ESPECIALIDADE DE ANALISES CLINICAS O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE
IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com
endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr.
Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa ADROALDO GASPAROTI DE BARROS & CIA LTDA - ME,
inscrita no CNPJ sob nº. 07.175.889/0006-00, com sede no endereço ISMAEL PINTO SIQUEIRA, 436,
CENTRO, em FAXINAL- neste ato representada por ADROALDO GASPAROTI BARROS portador do
RG n° 5.806.819-5 , portador do CPF sob n° 004.725.049-67, acordam por meio deste o que segue:

1ºTermo aditivo do contrato nº. 34/2020, decorrente de Inexigibilidade 11/2020 de CREDENCIAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 30/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
LABORATORIO CENTRAL DE IVAIPORA LTDA - EPP , pessoa jurídica de Direito
Privado, sito à sito à Rua Felicita Rother, 255, centro em Ivaiporã, inscrita no CNPJ
Nº 77.649.713/0001-05, representada pelo Sr. Fernando F. Costa, inscrita no CPF nº
019.940.739-85, RG nº 5.229.158-5 SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA,
firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº30/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE Inexigibilidade Nº 7/2020, nos termos
que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
ADROALDO GASPAROTI DE BARROS & CIA LTDA ME

65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA
LTDA
CNPJ: 13.140.015/0001-05

CNPJ: 07.175.889/0006-00

ADROALDO GASPAROTI DE BARROS

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

SUZANA DAS GRAÇAS DO BONFIM

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 31.236.989-12

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 004.725.049-67

www.elotech.com.br

www.elotech.com.br

explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos 17 de dezembro de 2020 (17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA LABORATORIO CENTRAL DE IVAIPORA LTDA - EPP
Fernando F. Costa,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

CIS - IVAIPORÃ

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 31/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 8/2020, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA CLINICA DA MULHER DE
IVAIPORA LTDA - EPP.
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 31/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
CLINICA DA MULHER DE IVAIPORA LTDA - EPP, pessoa jurídica de Direito
Privado, sito à à Praça Ivens Guedes, 313, centro em Ivaiporã inscrita no CNPJ Nº
00.547.403/0001-55, representada pelo Sr. Anselmo Coppo, inscrita no CPF nº
101.876.349-04, RG nº 608.970-4 SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA,
firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº31/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE Inexigibilidade Nº 8/2020, nos termos
que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 30/2020, através da seguinte
redação:

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 31/2020, através da seguinte
redação:

I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 30/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 31/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não

Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
Fone: (43) 3472-0649 e 3472-1795 – e-mail: licitacaocisivaipora@hotmail.com

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

Ivaiporã, 17/12/2020

CIS - IVAIPORÃ

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 30/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 7/2020, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA LABORATORIO CENTRAL DE
IVAIPORA LTDA - EPP .

DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ESPECIALIZADA, “CASAS
DE APOIO”, PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.
O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã
86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa CASA DE
APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 13.140.015/0001-05, com sede
no endereço à Rua Ernesto de Araújo, 77, Jardim Botânico em Curitiba neste ato representada por SUZANA
DAS GRAÇAS DO BONFIM portador do RG n° 8.208.385-5, portador do CPF sob n° 31.236.989-12,
acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o
65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

www.elotech.com.br

CIS - IVAIPORÃ

REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 101.876.349-04

Estado do Paraná
Exercício: 2020

Ivaiporã, 17/12/2020

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

Anselmo Coppo

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

www.elotech.com.br

1º

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o

CNPJ: 00.547.403/0001-55

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

TERMO DE ADITIVO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATADA
CLINICA DA MULHER DE IVAIPORA LTDA - EPP

www.elotech.com.br

Estado do Paraná
Exercício: 2020

DE PESSOA JURIDICA NA AREA DA SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2019, NA
ESPECIALIDADE DE ANALISES CLINICAS O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua
Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã 86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos
Santos, e a empresa LABORATORIO DE SÃO LUIZ DE CANDIDO DE ABREU LTDA-ME, inscrita no
CNPJ sob nº. 17.683.264/0001-90, com sede no endereço Av: Paraná, 930 em Cândido de Abreu - neste
ato representada por SAMUEL MARTINS DELGADO NETO portador do RG n° 5.344022-3, portador
do CPF sob n° 894.258.209-53, acordam por meio deste o que segue:

CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

37

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA

1ºTermo aditivo do contrato nº. 33/2020, decorrente de Inexigibilidade 10/2020 de CREDENCIAMENTO

Ivaiporã, 17/12/2020

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não

Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
Fone: (43) 3472-0649 e 3472-1795 – e-mail: licitacaocisivaipora@hotmail.com

Rua Professora Diva Proença, 500 – Centro, Ivaiporã – PR CEP: 86.870.000
Fone: (43) 3472-0649 e 3472-1795 – e-mail: licitacaocisivaipora@hotmail.com
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Correio do Cidadão
CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

CIS - IVAIPORÃ

explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 33/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 10/2020, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA LABORATORIO DE SÃO LUIZ
DE CANDIDO DE ABREU LTDA-ME.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos 17 de dezembro de 2020 (17/12/2020).

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos 17 de dezembro de 2020 (17/12/2020).

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 33/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
LABORATORIO DE SÃO LUIZ DE CANDIDO DE ABREU LTDA-ME, pessoa jurídica
de Direito Privado, sito à Av: Paraná, 930 em Cândido de Abreu, inscrita no CNPJ Nº
17.683.264/0001-90, representada pelo Sr. SAMUEL MARTINS DELGADO NETO,
inscrita no CPF nº 894.258.209-53, RG nº 5.344022-3 SSP/PR, a seguir denominada
CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº33/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE Inexigibilidade Nº
10/2020, nos termos que seguem.

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA CLINICA DA MULHER DE IVAIPORA LTDA - EPP
Anselmo Coppo,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

SEXTA-FEIRA
18 de Dezembro de 2020 - Edição nº 1420

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA LABORATORIO DE SÃO LUIZ DE CANDIDO DE ABREU LTDA-ME
SAMUEL MARTINS DELGADO NETO,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 33/2020, através da seguinte
redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 33/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
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CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 35/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 12/2020, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA ADROALDO GASPAROTI DE
BARROS & CIA LTDA - ME.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 34/2020,
REFERÊNCIA
AO
PROCESSO
DE
Inexigibilidade 11/2020, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA CASA DE APOIO NOSSA
SENHORA APARECIDA LTDA.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos 17 de dezembro de 2020 (17/12/2020).

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 35/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
ADROALDO GASPAROTI DE BARROS & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de Direito
Privado, sito à ISMAEL PINTO SIQUEIRA, 436, CENTRO, em FAXINAL inscrita no
CNPJ Nº 07.175.889/0006-00, representada pelo Sr. ADROALDO GASPAROTI
BARROS, inscrita no CPF nº 004.725.049-67, RG nº 5.806.819-5 SSP/PR, a seguir
denominada CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº35/2020, REFERÊNTE AO PROCESSO DE
Inexigibilidade Nº 12/2020, nos termos que seguem.

CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 34/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, pessoa jurídica de Direito
Privado, sito à à Rua Ernesto de Araújo, 77, Jardim Botânico em Curitiba, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 13.140.015/0001-05, neste ato representado pelo Sr. SUZANA DAS
GRAÇAS DO BONFIM, inscrita no CPF nº 031.236.989-12, RG nº 8.208.385-5
SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº34/2020, REFERÊNTE AO
PROCESSO DE Inexigibilidade Nº 11/2020, nos termos que seguem.

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA ADROALDO GASPAROTI DE BARROS & CIA LTDA - ME
Adroaldo G. Barros,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 34/2020, através da seguinte
redação:

Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 35/2020, através da seguinte
redação:

I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 34/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.

I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 35/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não

Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2020

CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

CIS - IVAIPORÃ

TERMO DE ADITIVO
cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos 17 de dezembro de 2020 (17/12/2020).

1º Termo aditivo do contrato nº. 32/2020, decorrente de Inexigibilidade 9/2020 de CREDENCIAMENTO

DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE, A
SEREM REALIZADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO COMSUS, Chamamento público nº. 05/2019.
O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob n° 02.586.019/0001-97, com endereço na Rua Diva Proença, nº 500, centro Ivaiporã
86870000, representado pelo Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes dos Santos, e a empresa HUMANA CLINICA MULTIPROFISSIONAL DE IVAIPORA LTDA - ME , inscrita no CNPJ sob nº.
11.091.716/0001-68, com sede no endereço Rua Diva Proença, centro em Ivaiporã - neste ato
representada por MEIRE REGIANE LOURENÇO NUNES portador do RG n° 5.024.965-4, portador do
CPF sob n° 818.395.709-97, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
SUZANA DAS GRAÇAS DO BONFIM
Representante Legal

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 31/03/2021 com
finalidade de NECESSIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS com fundamento art. 57, II, cumulado com o
65, I, b da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

TESTEMUNHAS:
____________________________________
Ivaiporã, 17/12/2020

_____________________________________
CONTRATANTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SAUDE DE IVAIPORA
CNPJ:02.586.019/0001-97

CONTRATADA
HUMANA - CLINICA MULTIPROFISSIONAL DE
IVAIPORA LTDA - ME
CNPJ: 11.091.716/0001-68

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

MEIRE REGIANE LOURENÇO NUNES
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 818.395.709-97

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 32/2020,
REFERÊNCIA AO PROCESSO DE
Inexigibilidade 9/2020, QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DA 22ª R. S. DE IVAIPORÃ E A
EMPRESA
HUMANA
CLINICA
MULTIPROFISSIONAL DE IVAIPORA LTDA
- ME .
CONSIDERANDO, a imprescindibilidade dos serviços de
consultas e exames instituído pelo consórcio, para atender à necessidade dos
municípios consorciados;
CONSIDERANDO, a necessidade da continuidade dos serviços
de saúde que são considerados essenciais aos municípios consorciados, e tendo em
vista o encerramento do mandato biênio 2018 e 2020 e para que os municípios não
fiquem desassistidos até que seja realizado novos procedimentos de contratação,
conforme resolução nº 54/2020.
CONSIDERANDO, a cláusula segunda do contrato Nº 32/2020,
e o que expressa a Lei 8666/93, em seu artigo 57, II;
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 22ª R. S.
DE IVAIPORÃ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua
Professora Diva Proença, nº. 500, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
02.586.019/0001-97, neste ato, representado pelo Presidente CLODOALDO
FERNANDES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.871.566SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 060.282.329-39, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Avenida Belo Horizonte, nº 940, Centro, no Município de Nova Tebas,
Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado, EMPRESA
HUMANA - CLINICA MULTIPROFISSIONAL DE IVAIPORA LTDA - ME , pessoa
jurídica de Direito Privado, sito à Rua Diva Proença, centro em Ivaiporã em inscrita
no CNPJ Nº 11.091.716/0001-68, representada pelo Sra. MEIRE REGIANE
LOURENÇO NUNES, inscrita no CPF nº 818.395.709-97, RG nº 5.024.965-4
SSP/PR, a seguir denominada CONTRATADA, firmam este TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº32/2020, REFERÊNTE AO
PROCESSO DE Inexigibilidade Nº 9/2020, nos termos que seguem.

cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS originário, não
explicitamente modificados neste 1º TERMO ADITIVO.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas
testemunhas.
Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Ivaiporã,
Estado do Paraná, aos 17 de dezembro de 2020 (17/12/2020).

ENFº. CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
Presidente

EMPRESA HUMANA - CLINICA MULTIPROFISSIONAL DE IVAIPORA LTDA - ME
Meire R. L. Nunes,
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
____________________________________

_____________________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Constitui objeto do presente instrumento, dilatação do prazo de
vigência, término 31/03/2021, prorrogação do prazo da Cláusula Décima Primeira –
Vigência, referente ao Contrato Administrativo nº. 32/2020, através da seguinte
redação:
I - “Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 32/2020 até o dia 31 de
março de 2021”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas e permanecem inalteradas todas as demais
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