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 PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2020 – REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°009/2020 

EDITAL Nº 004/2020. 
 

 
 
A PREFEITURA DE IGUAPE, estabelecida à Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 - Porto 

do Ribeira – Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 45.550.167/0001-64, através do 

Senhor Prefeito, WILSON ALMEIDA LIMA, no uso de suas atribuições legais, torna público, 

para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 

PREGÃO RESENCIAL, do tipo MENOR VALOR GLOBAL – Processo nº. 009/2020, 

objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP: 

Pronto Atendimento (PA), Centro de Saúde (CS), Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), com 

atendimento de urgência, emergência e ambulatorial. 

 . A Administração não emitirá qualquer nota de empenho sem prévia existência do 
respectivo crédito orçamentário. 
 
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 
de  2002, Decreto nº. 3.931 de 19 de setembro de 2001, Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº.  8.666/93 de 21 de junho de 1993, com as alterações 
posteriores e artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar n.º 147 de 07 de agosto de 2014. 

 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
ANEXOS, que dele fazem parte integrante.  
 
A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, declaração de 
microempresa ou empresa de pequeno porte (se for o caso) e os envelopes contendo a 
proposta e os documentos de habilitação serão recebidos até o dia 10/02/2020, no 
seguinte endereço: Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070, Porto do Ribeira – 
Iguape/SP – Setor de Protocolo desta Prefeitura até as 09h30m. 
. 
 
O INÍCIO do CREDENCIAMENTO se dará no dia 10/02/2020 a partir das 10h00 horas 
e o TÉRMINO do CREDENCIAMENTO, se dará com a abertura do primeiro Envelope – 
Proposta de Preços, com início previsto para às 10h30 m. Este horário poderá ser 
dilatado, desde que hajam licitantes presentes a serem credenciados. 
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VISITA TÉCNICA 

 

A visita técnica é facultativa. A empresa interessada poderá fazer uma visita técnica ao 

local onde será executado o serviço. A equipe técnica do Departamento de Saúde da 

Prefeitura Municipal de Iguape ficará á disposição das licitantes até 24 horas antes da data 

de realização da licitação, através do Telefone (13) 3841-3242, para agendar um horário para 

acompanhar o responsável  designado pela empresa interessada em participar do presente 

certame, na visita técnica a ser realizada no local onde serão executadas os serviços. 

 

a.1) A visita técnica representará a oportunidade para as licitantes interessadas conhecerem 

as características e especificações, condições especiais ou dificuldades que possam interferir 

na execução dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e solicitações técnicas 

que acharem necessários para elaboração de suas propostas comerciais. Assim sendo, caso a 

licitante que venha a ser contratada, não tenha realizado a visita, não poderá deixar realizar 

o serviço nos termos e condições pactuadas, sob a alegação de não ter tido ciência de tais 

condições. 

 

a.2) Caso a licitante realize a vistoria a declaração será expedida pelo Departamento de 
Saúde, sendo esta assinada por representante legal da licitante que vistoriou as instalações, 
comprovando estar ciente das informações técnicas e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações do objeto da licitação. 
 
A sessão de processamento do pregão será realizada no seguinte local e endereço: 
Prefeitura de Iguape – Auditório Municipal, sito a Avenida Adhemar de Barros, n.º 

1.070 - Porto do Ribeira – Iguape/SP, iniciando-se no dia 10/02/2020 com início 
previsto para as 10h00 horas e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de 
apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 
 
Os envelopes contendo a Proposta, os documentos de Habilitação, a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação e a declaração de microempresa ou empresa de 
pequeno porte (se for o caso), serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão 
pública de processamento do Pregão, conforme a seguinte programação: 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 

(DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS NA REDE DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP: Pronto Atendimento (PA), Centro de Saúde (CS), Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da 

Família (USF), com atendimento de urgência, emergência e ambulatorial. 

 
1.2. O valor total estimado para o certame é de R$ 3.710.362,86 (três milhões, 
setecentos e dez mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos ) 
conforme estimativa de preços constantes nos autos do processo administrativo nº. 
009/2020. 
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1.3. O presente processo administrativo irá onerar as seguintes fichas orçamentárias 
nº169: : 
Ficha nº 169 -   D.R 01.310.00  - C.E 3.3.90.39.99  -  F.P .10.302.0021.2435  U.O 01.12.00 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de habilitação 
constantes deste edital: 

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresa: 

2.2.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução. 

a) Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas deverão 

apresentar, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno  vigor, 

sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira 

estabelecidos no edital, conforme Súmula nº 50 do TCSP.  

SÚMULA Nº 50 –“Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a 

participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida 

a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo 

juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de 

habilitação econômico financeira estabelecidos no edital. ” 

2.2.2. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de Iguape ou com a Administração Pública, ou que tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

2.2.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias 
entre si, ou ainda, quaisquer outras formas de constituição em grupo. 

2.2.4. Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

3 - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A presente licitação visa o Registro de Preços para contratações frequentes, nos termos. 

Artigo 3º, do Decreto nº 7.892 de 23/01/2013. 

Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em contratar. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Aberta a fase para credenciamento dos eventuais participantes do PREGÃO, 
consoante previsão estabelecida no subitem 4.2 deste edital, o representante da proponente 
entregará ao Pregoeiro documento que o credencie para participar do aludido procedimento, 
respondendo por sua representada e representando-a, devendo ainda, identificar-se e exibir 
a Carteira de Identidade, ou outro documento equivalente, com fotografia. 

4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
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a) Tratando-se de representante legal, (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 
o estatuto social, contrato social, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na 
Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem 
poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", 
que comprove os poderes do mandante para a outorga.  

4.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.  

4.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do 
Pregoeiro.  

4.5. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda 
que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor 
recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser 
considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

4.6. A título de sugestão, o Edital traz em seu Anexo III, modelo de 
credenciamento.  

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA, E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, deverá ser 
apresentada nos termos do modelo estabelecido no ANEXO V do Edital e devendo ser 
apresentada fora dos Envelopes números 1 e 2. 

5.2. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

5.2.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao 
exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser 
apresentada de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VII deste Edital, o documento 
apresentado fora dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). 

5.3. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, 
além da razão social da proponente, os seguintes dizeres: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS – 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020 
PROCESSO Nº 009/2020 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA ÀS 10h:00 HORAS DO DIA 10/02/2020 
RAZÃO SOCIAL, CNPJ, FONE E ENDEREÇO COMPLETO DA PROPONENTE 

 

 



PREGÃO PRESENCIAL  nº 004/2020 Folha nº 5 

 
 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br   

 

 

 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2020 
PROCESSO Nº 009/2020 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA ÀS 10h00 HORAS DO DIA 10/02/2020 
RAZÃO SOCIAL, CNPJ, FONE E ENDEREÇO COMPLETO DA PROPONENTE 

 

5.4. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada, e assinada pelo representante legal da 
licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, preferencialmente com suas 

páginas numeradas seqüencialmente. 

5.5. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, cópia 
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de 
Apoio, cópia autenticada por publicação por órgão da Imprensa Oficial, conforme artigo 32 
da Lei Federal nº 8666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, ou ainda emitidos via 
INTERNET, condicionados à verificação da sua autenticidade pelo Pregoeiro ou Membro da 
Equipe de Apoio. 

 
6- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

6.1. - A proposta de preço deverá ser elaborada conforme o modelo da Planilha 
de Orçamento – ANEXO II deste Edital, que deverá conter os seguintes elementos: 

 
a) A denominação; CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, 
endereço/CEP, telefone/fax, e-mail, conta bancária e data; 

 
b) Número do Pregão; 
 
c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as  
especificações do termo de referência – ANEXO I deste Edital; 

 
d) Preço unitário e total do item, observando-se unidade de referência descrita 
na planilha do Edital e em moeda nacional com no máximo 02 (duas) casas decimais e 
totais, apurado à data de sua apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos, 
além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: seguros, transportes, 
tributos de qualquer natureza, encargos trabalhistas e previdenciários e todas as despesas, 
diretas ou indiretas; 

 
e) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. 

 
6.2. - A proposta deverá ser elaborada preferencialmente, em papel timbrado da 
empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada, e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração caso não 
tenha sido apresentada, preferencialmente com suas páginas numeradas sequencialmente. 
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6.3. - Não serão admitidas ofertas de serviços que não atendam as especificações 
mínimas do objeto licitado e contendo mais de uma cotação para o item sob pena de 
desclassificação do item e/ou da proposta. 

 
6.4. – Caso haja erro de multiplicação entre o preço unitário e o valor total, 
prevalecerá o unitário, com a respectiva correção do valor total, ato em que o Pregoeiro fará 
constar na ata de julgamento. 
 

6.5. - A omissão de qualquer despesa necessária a perfeita execução do objeto 
desta licitação, será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não 
podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 

 
6.6. – O valor total estimado para o certame é de R$3.710.362,86 (três 
milhões, setecentos e dez mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis 
centavos). Os licitantes deverão ofertar seus preços unitários, conforme praticado no 
mercado. 

. 

6.6.1. - A Administração municipal irá comparar os preços ofertados com os 
valores apurados em sua pesquisa de mercado. Ficam franqueadas vistas aos autos. 

 

Os subitens 6.6 e 6.6.1 encontram amparo no Art. 3º da Lei 10.520/02 (fase preparatória 
do Pregão). 
 

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 “HABILITAÇÃO” 

7.1. Envelope nº 02 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 

 

7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem 7.1.1. 
não precisarão constar no Envelope nº 02 “Habilitação”, se tiverem sido apresentados 
para o credenciamento neste Pregão. 
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7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da Fazenda (CNPJ); 

 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão de Tributos 

Federais; Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa quanto a Dívida 

Ativa da União, dentro do prazo de validade; 

 

c) A Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social “CND” – Certidão Negativa ou 

Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito –Via Sistema Informativo (INTERNET) da 

Previdência Social (INSS) – dentro do prazo de validade; 

c.1) As regularidades constantes nas alíneas “b” e “c” poderão ser comprovadas 

concomitantemente através da nova certidão, regulamentada pela Portaria nº. 358 

de 05/09/14, e Decreto nº. 8.302 de 04/09/2014; 

d)Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante: 

pela apresentação da Certidão relativa aos Débitos Municipais (mobiliários), dentro do 

prazo de validade. 

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio das certidões negativas 

ou positivas com efeitos negativos, referente aos débitos não inscritos, bem como Certidão 

Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Fiscais relativos ao 

ICM/ICMS inscritos na Dívida Estadual, expedida pela Secretaria de Estado dos Negócios 

da Fazenda, ou certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03 de 13 de 

Agosto de 2.010 (Procuradoria Geral do Estado – Coordenadoria da Dívida Ativa); ou ainda, 

Certidão de Isento emitido pela Receita Estadual. 

 

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do “CRF” 

– Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal, Certidão 

Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito dentro do prazo de validade; 

 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
TRABALHISTAS, OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS 
TRABALHISTAS (CNDT) – expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com data de 

validade de no máximo 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. 
 

7.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de pedido de recuperação judicial, concordata ou falência, expedida 

pelo distribuidor da sede do (a) proponente, ou execução patrimonial, expedida no domicílio 

do(a) licitante.  
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a.1) Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas deverão 

apresentar, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 

sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira 

estabelecidos no edital, conforme Súmula nº 50 do TCSP.  

SÚMULA Nº 50 –“Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a 

participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida 

a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo 

juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de 

habilitação econômico financeira estabelecidos no edital. ” 

 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta.  

 
b.1) Será considerada em boa situação financeira a licitante que demonstrar possuir 
resultado igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero) em cada um dos seguintes índices:  
 
b.1.1) Índice de Liquidez Geral (LG)  
Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo  
LG = -----------------------------------------------  
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo  
 
b.1.2) Índice de Solvência Geral (SG)  
Ativo Total  
SG = -----------------------------------------------  
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo  
 
b.1.3) Índice de Liquidez Corrente (LC)  
Ativo Circulante  
LC = -------------------------------------------------  
Passivo Circulante  

b.2) Caso algum índice do subitem 7.1.3. alínea “b.1” do edital seja menor que 1,0 (um 

vírgula zero), a licitante deverá comprovar um patrimônio líquido mínimo de 10% do valor 

estimado da contratação (subitem 1.2) ou, considerando que a licitação será processada por 

item, será considerado o patrimônio líquido mínimo de 10%, sobre o valor total da proposta 

do licitante, 

7.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) Certificado de Pessoa Jurídica de Registro com o CREMESP (Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo) ou equivalente. 

b) Atestado (s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do 
Licitante, que comprove(m) a execução dos serviços com características similares e 
compatíveis com o objeto desta licitação, em, no mínimo 50% (cinquenta por cento) , 
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equivalente ao número total de plantões/horas, comprovando o fornecimento satisfatório de 
serviços semelhantes às licitadas;  

 

Média Total de h/ ano     (edital )  Total de h/ano   mínimo 50% (atestado) 

34.258 h/ano   17.129 h/ano 

 

c) DECLARAÇÃO, conforme modelo estabelecido no ANEXO VIII, subscrita pelo 
representante legal da licitante, elaborada m papel timbrado, assegurando que caso seja 
declarada vencedora da licitação , reúne condições de apresentar na data da assinatura da 
ata de Registro:  
c.1) COMPROVAÇÃO de cadastro da empresa no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde – (CNES) ou declaração de dispensa ou não obrigatoriedade assinada pelo 
representante legal do licitante sob as penas da lei; 
 
c.2) Relação dos integrantes do corpo clínico, que desempenharão os serviços, acompanhada 
dos seguintes documentos: 
 
a) COMPROVAÇÃO de registro ou inscrição no Conselho Regional de Medicina – (CRM).  
 

b) Comprovação de vínculo profissional com a empresa, nos termos da súmula 25 ( *) do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

7.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que não possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso 
XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, conforme modelo do Anexo VI; 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração Pública de qualquer esfera de Governo. (Modelo Anexo VI). 

c) Declaração de conhecimento das informações e que aceita todas as condições do 
Edital, para cumprimento das obrigações do objeto da licitação. (Modelo  Anexo VI) 

d) Indicação do responsável, ou responsáveis que assinarão a Ata de Registro de 
Preços, com a qualificação completa e cargo que ocupa, ou ocupam na empresa, nº do CPF 
e, se procurador o instrumento de mandato. (Modelo Anexo VI) 

e) Indicação das informações bancárias da conta - corrente da empresa, constando: o 

nome do Banco, Agência e nº da conta corrente / pessoa jurídica (Anexo VI). 

 

7.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

7.2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas.  
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7.2.2. Todos documentos mencionados neste item 7, poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por 
servidor da Administração, ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial, nos termos do 
artigo 32 da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações. 

7.2.3. Os documentos deverão, se possível, ser apresentados ordenadamente, 
numerados seqüencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise e 
agilizar os trabalhos.  

7.3 - PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

7.3.1. Se a participante for microempresa ou empresa de pequeno porte, para os 
fins do exercício do direito de preferência de contratação e privilégios concedidos pelo 
disposto nos art. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, e Lei Complementar 139, de 
10 de novembro de 2011, deverá apresentar declaração, a ser elaborada de acordo com o 

Modelo estabelecido no VII deste Edital, a ser apresentada fora do envelope Proposta. 

7.3.2. Para a obtenção dos benefícios referentes à legislação acima citada, as 
licitantes deverão apresentar documentos que comprovem que as mesmas se encontram 
enquadradas no porte de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). 

7.3.3. Entende-se por Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), 
àquelas enquadradas nos limites determinados no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, e Lei Complementar 139, de 10 de novembro de 2011 a saber: 

a) no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (Trezentos e 
Sessenta Mil Reais); 

b) no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 
(Trezentos e Sessenta Mil Reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos mil reais) . 

7.3.3.1. Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput do artigo 3º da 
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e Lei Complementar 139, de 10 de novembro de 
2011, o produto de venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos 
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

7.3.4. Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, 

devidamente comprovada, deverá apresentar toda a documentação exigida nesta cláusula 
sétima, inclusive as referentes à regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma 
restrição, cuja exigência far-se-á apenas para os fins de assinatura do contrato, conforme 
estabelece a Lei Complementar nº 123/2006, e Lei Complementar 139, de 10 de novembro 
de 2011. 

7.3.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for comunicado oficialmente de que foi declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

7.3.6. A não -  regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do art. 44, 
da LC nº 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
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Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

8.1. Na data, horário e local indicados no preâmbulo, a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação e os envelopes “Proposta de Preços” e 
“Habilitação”. 

8.1.1. Na seqüência, terá início o credenciamento dos licitantes interessados em 

participar do certame, com duração mínima de 30 (trinta) minutos. 

8.1.2. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 
credenciamento. 

8.1.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

c) Cuja proposta não atenda à especificação do Edital, 

d) Não atenderem às disposições do Edital ou consignarem vantagens, ou condições 
nele não previstas; 

e) Forem manifestamente inexeqüíveis; 

8.1.4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduzirão ao valor total orçado, procedendo-se às correções no 
caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. 

8.2. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios:  

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. 

8.2.1. Para efeito de seleção será considerado o MENOR VALOR GLOBAL. 

8.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 
a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço por 
item e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso 
de empate de preços.  

8.3.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 

lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa 
da ordem de lances. 

8.4. Os lances deverão ser formulados de acordo com os preços propostos por valor 
global, distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução 
mínima entre os lances de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

8.4.1. Os licitantes poderão fazer consultas à empresa, no tempo máximo de 03 
(três) minutos, a partir da autorização do Pregoeiro. 
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8.5. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

8.6. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas, na ordem 
crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. Com 
base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de 
pequeno porte, quando devidamente credenciadas como tal, a preferência à contratação, 
observadas as seguintes regras: 

8.6.1. O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, 
detentora da proposta de menor valor, dentre aqueles cujos mesmos sejam iguais ou 
superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que 
apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena 
de preclusão do direito de preferência. 

8.6.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver proposta 
empatada, nas condições do subitem 8.6.1. 

8.7. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 
melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada 
a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos 
valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.6.1. 

8.8. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata 
o subitem 8.6, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o 
direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

8.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com 
base nas disposições dos subitens 8.6.1 e 8.7, ou, na falta desta com base na classificação 
de que trata o subitem 8.7., com vistas à redução do preço. 

8.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito.  

8.10.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, 
apurados mediante pesquisa realizada pelo Órgão Licitante, juntada anteriormente aos 
autos do Processo. 

8.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será realizada aberto o 
Envelope nº 2, contendo os documentos de habilitação de seu autor, para habilitação final 
da proposta da empresa para o referido item. 

8.11.1. Contudo se aberto o Envelope nº 2, contendo os documentos de habilitação e a 
licitante for considerada inabilitada, a mesma não mais poderá participar dos lances para 
os demais itens. 

8.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 

decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

a) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

8.12.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  

8.13. Para habilitação de microempresa ou empresa de pequeno porte, será 
obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 7.1.2, alíneas “a” a “f”, do 
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item 7 deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida 
comprovação. 

8.13.1. Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do 
subitem 8.13 deverá comprovar regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à 
assinatura da ata, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

8.13.2. A comprovação de que trata o subitem 7.1.2 do item 7 deverá ser efetuada 
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com 
efeitos de negativas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contando a partir do momento em que 
a licitante foi declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração. 

8.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável, cujo autor 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

8.15. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 
julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações 
apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, 
contado do recebimento da convocação. 

8.16. Se não houver tempo suficiente para abertura dos envelopes Proposta e 
Documentação em um único momento, ou ainda, se os trabalhos não puderem ser 
concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos 
serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada 
posteriormente. 

8.17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra - razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: na 
decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à 
licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação.  

9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão, ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento.  
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9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.6. A adjudicação será feita considerando-se o menor preço GLOBAL. 

 

10 - DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Homologado o resultado da licitação, será celebrado a ATA DE REGISTRO DE 
Preços, que firmará o compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes e 
terá validade de 12 (doze) meses, a partir  da data da sua assinatura. 

10.1.1- O ÓRGÃO GERENCIADOR, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de 
fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para a assinatura da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas. 

10.2. O ÓRGÃO GERENCIADOR convocará a Adjudicatária para, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, proceder a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, quando 
a mesma deverá apresentar: 

c.1) COMPROVAÇÃO de cadastro da empresa no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde – (CNES) ou declaração de dispensa ou não obrigatoriedade assinada pelo 
representante legal do licitante, sob as penas da lei; 

c.2) Relação dos integrantes do corpo clínico, que desempenharão os serviços, acompanhada 
dos seguintes documentos: 

a) COMPROVAÇÃO de registro ou inscrição no Conselho Regional de Medicina –(CRM).  

b) Comprovação de vínculo profissional com a empresa, nos termos da súmula 25 ( *) do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

(*) SÚMULA Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo 
profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou 

contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 

responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

10.3.1. Os documentos elencados acima, deverão estar dentro de sua data de validade no 
ato de assinatura da ATA DE REGISTRO. 

10.4. A contratação com os fornecedores registrados, será formalizada por 
intermédio da emissão da nota de empenho, conforme permite o Artigo 10 do Decreto nº 
385 de 26/02/2009. 

10.6. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data 
da convocação, comparecer à Seção de Licitações – Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070, 
Porto do Ribeira – Iguape/SP , para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  

10.7. O não cumprimento do disposto no item 10.4 acima, onde a Adjudicatária se 
recuse a assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, injustificadamente, será convocada 
outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, ficando a 
Adjudicatária sujeita à aplicação das sanções e penalidades previstas no item 17 deste 
Edital. 

10.8. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá sofrer alterações, obedecidas as 
disposições contidas nos Arts.57, 58 e 65 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações 
posteriores. 
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10.8.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo 
ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

10.8.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá: 

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado no mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e  

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

10.8.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá: 

a) acatar pedido de reajuste dos preços, mediante aprovação do requerimento 
devidamente acompanhado das devidas comprovações; 

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

10.8.4. Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à 
revogação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa para a administração. 

11 – DA VIGÊNCIA 

11.1. A Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua 
assinatura, durante o qual o ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado a adquirir o 
produto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, 
podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 
recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, 
na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao 
FORNECEDOR, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

 

12 - PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
12.1-As contratações decorrentes da ata de registro de preços serão formalizadas através de 

contrato, seguindo de notas de empenhos, a CONTRATADA receberá através de e-mail; 

valendo o comprovante do e-mail ou comprovante de leitura como prova do recebimento. 

12.2-Após o recebimento da emissão do empenho, a CONTRATADA deverá atender o 

solicitado pelo Departamento de Saúde no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos. 

12.3 - O fornecimento dos serviços, cujos preços serão registrados pelo presente 
procedimento, deverá ser realizado mediante apresentação da Nota de Empenho ou Pedido 
Parcial expedida pela Prefeitura Municipal de Iguape. 

12.4-Os serviços, serão executados em conformidade com os locais solicitados, CONFORME 
ANEXO I - termo de referência.  

12.5- A CONTRATADA obriga-se a fornecer os serviços de acordo com a especificação 
constante na Planilha de Orçamento – ANEXO I –termo de referência. 
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13- DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

13.1.- O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma do 
Departamento de Finanças no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que a referida fatura 
seja entregue no Departamento de Finanças, devidamente atestada pela Divisão Solicitante 
e com os relatórios solicitados conforme TERMO DE RFERÊNCIA ANEXO I deste edital. 

13.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao 
FORNECEDOR e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 

13.3. Caso o dia do pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos 
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer 
incidência de correção monetária. 

14 – DO REAJUSTE 
14.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e 
irreajustáveis. 
Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de 
ocorrência, devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei nº 8.666/93, bem como no caso de o preço registrado tornar-se superior ao 
praticado no mercado, ocasião em que o fornecedor do bem ou prestador do serviço será 
convocado visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado. 

15 - DA GARANTIA CONTRATUAL  
15.1. Não será exigida garantia contratual. 

16 - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

16.1. Dos direitos 

16.1.1. Constituem direitos da ORGÃO GERENCIADOR, receber o objeto deste 
registro de preços nas condições avençadas e do FORNECEDOR perceber o valor ajustado 
na forma e nos prazos convencionados. 

16.2. Das Obrigações 

16.2.1. Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 

a) efetuar o pagamento ajustado; e 

b) dar ao FORNECEDOR as condições necessárias à regular execução do ajuste.  

c) prestar ao FORNECEDOR todos os esclarecimentos necessários para o 
fornecimento dos produtos; 

d) indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato. 

16.2.2. Constituem obrigações do FORNECEDOR : 

a) entregar os serviços de acordo com as especificações do Edital de licitação, 
responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, 
exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer 
outras irregularidades; 

b) Prestar garantia pelo prazo ofertado na proposta a partir do termo de aceite dos 
itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de qualquer natureza; 
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c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais; 

e) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução 
do presente ajuste. 

f) Comunicar o ÓRGÃO GERENCIADOR no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento dos produtos objeto da Ata de 
Registro de Preços firmada; 

g) Cumprir todas as orientações do ÓRGÃO GERENCIADOR para fiel cumprimento do 

objeto da Ata de Registro de Preços a ser firmada; 

h) Não transferir total ou parcialmente o objeto deste ajuste para terceiros, sem o 
conhecimento e anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR; 

i) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do ÓRGÃO 
GERENCIADOR prestando todos os esclarecimentos solicitados e atender as reclamações 
caso ocorram; e 

j) Cumprir também todas as obrigações contidas no termo de referência ANEXO I 

do edital, no qual faz parte integrante das obrigações da contratada. 

 

17 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1-Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 
CONTRATADA que: 
 
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 
b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) falhar ou fraudar na execução do contrato;  
d) comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude fiscal. 
 
17.2- Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 
prejuízos significativos para o serviço contratado; 

Multa de: 
b) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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c) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
d) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 
de inexecução total da obrigação assumida; 
 
e) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 
 
f) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 
g) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 
 
h) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos; 
 
i) Descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
 
j) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
 
17.3-Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 
as tabelas 1 e 2: 

 

 

 

Tabela1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal da ata  

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal da ata 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal da ata 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal da ata 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal da ata 



PREGÃO PRESENCIAL  nº 004/2020 Folha nº 19 

 
 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br   

 

 

 

 

Tabela2 

 

 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

 
1 

Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar dano físico, lesão corporal ou 
conseqüências letais, por ocorrência; 

 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 
maioroucasofortuito,osserviçoscontratuaispordia e por 
unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 
serviços contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
fiscalização, por serviço e por dia; 

02 

5 
Retirar funcionários do serviço durante o expediente, 
sem a anuência préviado CONTRATANTE, por 
empregado e por dia; 

 
03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 

01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do 
serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item 
e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução da ata os 
prepostos previstos no edital/ata; 

01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto na relação de obrigações da 
CONTRATADA . 

01 
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a) Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
as empresas ou profissionais que: 
 
b) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
c) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
d) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
 
e) A aplicaçãodequalquerdaspenalidadesprevistasrealizar-se-áemprocessoadministrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 
1999. 
 
f)As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
 
g)Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
h) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
i) As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Tribunal de contas do Estado do 
São Paulo. 

18. - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

c) tiver presentes razões de interesse público 

d) for declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração; 

e) for impedida de licitar e contratar com a Administração; 

18.2. O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do 
ÓRGÃO GERENCIADOR. 

18.3. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução das condições 
pactuadas na Ata de Registro de Preços, decorrentes de caso fortuito ou de força maior,  
devidamente comprovados. 



PREGÃO PRESENCIAL  nº 004/2020 Folha nº 21 

 
 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070 – Porto do Ribeira – Iguape/SP CEP: 11920-000 

Fone: (13) 3848-6810    licitacao@iguape.sp.gov.br   

 

 

18.4. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR, independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nos 
seguintes casos: 

a) inexecução parcial ou total dos termos registrados na Ata de Registro de Preços; 

b) decretação de falência, pedido de concordata, liquidação judicial ou extrajudicial ou 
suspensão pelas autoridades competentes das atividades do FORNECEDOR; 

c) inobservância de dispositivos legais; 

c) dissolução de empresa Fornecedora; 

d) nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

18.5. Nos casos de rescisão pelos incisos a) e/ou c) do item 18.4, a parte 
inadimplente será responsável pelo ressarcimento, a outra, dos eventuais prejuízos 
decorrentes da rescisão. 

18.6. Por ato unilateral do ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata, quando venha a ocorrer 
o não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas da Ata de Registro de Preços, 
especificações técnicas, ou prazos, tais como: 

a) Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 

b) Lentidão do seu cumprimento, levando o ÓRGÃO GERENCIADOR a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 

c) Atraso injustificado na entrega das mercadorias; 

d) Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao ÓRGÃO 
GERENCIADOR da Ata; 

e) Subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, ou associação da empresa 
FORNECEDORA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, sem expressa anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata; 

f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, a de seus superiores. 

 
19- DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO PELA PREFEITURA 
19.1  A fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços será realizada(s) pela 
(s) servidoras Roberta Evelyn Carvalho Moraes portador do CPf nº 324.125.678-24 e 
Lidiane Aparecida Vieira Pedro portador do CPf nº 070.337.496-60, os quais 
providenciarão as anotações, em registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua 
execução e gestão, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou 
defeitos observados. 

 

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.2. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
durante o horário do expediente 09:00 às 11:00 e das 13:30 às 17:00 horas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão, por ofício entregue de forma presencial, no seguinte endereço Prefeitura Municipal 
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de Iguape – Avenida Adhemar de Barros , nº 1.070-Bairro Porto do Ribeira –Iguape/SP-
Setor Licitações , ou via e-mail licitacao@iguape.sp.gov.br. 

20.3. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no 
prazo de até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

20.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

20.5. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes 
presentes. 

20.5.1. As recusas, ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata.  

20.6. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão 
e às propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

20.6.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 
ficarão à disposição para retirada na Seção de Licitações -  Prefeitura Municipal de Iguape – 
Avenida Adhemar de Barros , nº 1.070-Bairro Porto do Ribeira –Iguape/SP- , durante 30 
(trinta) dias após publicação da homologação. Os envelopes não retirados neste prazo serão 
inutilizados. 

20.7. O resultado do presente certame será divulgado no jornal Gazeta e no 
endereço eletrônico: www.iguape.sp.gov.br. 

20.8. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no endereço eletrônico: www.iguape.sp.gov.br, diário oficial  e gazeta. 

20.9. É de inteira responsabilidade das empresas licitantes o acompanhamento dos 
esclarecimentos/adendos/erratas ou quaisquer outras informações acerca da presente 
licitação, dos quais serão publicados avisos no endereço eletrônico: www.iguape.sp.gov.br. 

20.10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

20.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Iguape, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas desta licitação, com renúncia a qualquer outro por mais especial que seja. 

20.12. Integram o presente Edital: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTO  

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO; 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE; 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

ANEXO VIII- DECLARAÇÃO 

ANEXO IX- MINUTA TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

http://www.iguape.sp.gov.br/
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ANEXO X– RECIBO DO EDITAL 

 

 

Iguape/SP, 28  de Janeiro de 2020. 

Wilson Almeida Lima 
Prefeito  

 
Anderson Rigo 

Diretor do Departamento de Saúde 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
Advogado  Publico Municip 
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PLANTONISTA P.S. 

2 MÉDICOS POR PLANTÃO - PLANTÕES 12 

HORAS 

4 PLANTÕES AO DIA 

365 DIAS 

1460 PLANTÕES 

17.520 HORAS/ ANO 

 
ANEXO I  -TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Contratação de empresa para prestação de serviços médicos a serem utilizados na Rede de 

Saúde do Município de Iguape/SP: Pronto Atendimento (PA), Centro de Saúde (CS), Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS) Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da 

Família (USF), com atendimento de urgência, emergência e ambulatorial. 

 

PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: 12 (DOZE) MESES. 

 
1-Justificativas: 

Considerando que a prefeitura de Iguape já realizou diversos Processos Seletivos desde o 

início de 2017. 

Considerando que sempre apareceram poucos inscritos e geralmente não comparecem para 

realizar as provas. 

Considerando que os médicos que foram classificados nem sempre  assumiram quando 

convocados. 

Considerando que todos o Processos Seletivos foram realizados para vários cargos (Ex.: 

médico Clinico Geral, médicos da Estratégia de Saúde da Família, Plantonista para o Pronto 

Atendimento, Pediatra, Psiquiatra, médico 20h ambulatório, médico 40h), e principalmente 

para os cargos de especialista não tivemos inscritos.Por tais motivos e afim de solucionar os 

problemas solicitamos a contratação citada acima. 

 

2-DISCIPLINA DOS SERVIÇOS  

2.1-A execução dos serviços deve observar as normas editadas pelas autoridades de saúde a 

nível Federal, Estadual e Municipal, cumprindo-se os dispositivos de leis, portarias, 

resoluções, códigos de ética e outras espécies normativas pertinentes. 

2.2-Os serviços serão prestados em conformidade com a necessidade e solicitação do 

Departamento de Saúde, nas unidades de saúde localizadas no Município de Iguape, bem 

como para o atendimento de shows, feiras e eventos realizados pela Administração. 

 
2.3-A contratada deverá disponibilizar 34.258 h/ano (trinta e quatro mil, duzentos e 

cinquenta e oito) horas de Médicos, conforme planilha abaixo: 
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MÉDICO 40 HORAS P.S.F. 

6 MÉDICOS 

40 HORAS POR SEMANA 

53 SEMANAS 

12.720 HORAS/ANO 

CLÍNICO GERAL COM EXPERIENCIA 

EM INFECTOLOGIA 

1 MÉDICO 

8 HORAS POR SEMANA 

53 SEMANAS 

424 HORAS/ANO 

PEDIATRA 

1 MÉDICO 

20 HORAS POR SEMANA 

53 SEMANAS 

1060 HORAS/ANO 

PEDIATRA RESERVA 

1 MÉDICO 

20 HORAS POR SEMANA 

26 SEMANAS 

520 HORAS/ ANO 

PSIQUIATRA 

1 MÉDICO 

30 HORAS POR SEMANA 

53 SEMANAS 

1590 HORAS/ ANO 

MÉDICO DO TRABALHO 

 1 MÉDICO 

8 HORAS POR SEMANA 

53 SEMANAS 

424 HORAS/ANO 
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3-RESUMO DE ESPECIALIDADES: 
 
a)Clínico Geral: CENTRO DE SAÚDE/ UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/UBS 

- atendimento de segunda a sexta, 8 horas por dia; 

 
b)Pediatra: CENTRO DE SAÚDE/ UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/UBS - 

atendimento de segunda a sexta, 4 horas por dia. 
 

 
c)Médico do Trabalho: CENTRO DE SAÚDE/UBS uma vez por semana a critério do 

Departamento de Saúde, das 7h às 16h. 

 
d)Pronto Atendimento Geral: 4 plantonistas por dia, médicos para atuarem em plantões de 

12 horas ( não podendo ultrapassar 24h como recomendação do CRM). 

 
e)Psiquiatra ou Clínico com formação em Saúde Mental: CAPS - atendimento de segunda a 

sexta, 6 horas por dia. 

 

4-DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE DE PLANTÕES (12 HORAS) QUANTIDADE 

DE ATENDIMENTOS (8 HORAS) QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS (4 HORAS) 

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS (6 HORAS) 

 
a) Plantão médico de 12 horas de urgência e emergência, no Pronto Atendimento. Período de 

Atendimento: Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo 1460 Plantões , sendo 

17.520 horas; 

 

b)Médico Clínico Geral – Centro de Saúde, Ubs e Unidade de Saúde da Família – 8 horas por 

dia. Período de Atendimento: Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 12720 Horas; 

 

c)Médico pediatra –4 horas por dia. Período de Atendimento: Segunda, terça, quarta, quinta, 

sexta. 1060 Horas; 

 

d)Médico pediatra reserva –4 horas por dia. Período de Atendimento: Segunda, terça, quarta, 

quinta, sexta. 520 Horas; 

 

e)Médico do Trabalho – Centro de Saúde, Ubs – 8 horas por dia, uma vez por semana. Período 

de atendimento: a critério do Departamento de Saúde, 424 Horas; 

f)Médico Psiquiatra ou Clínico com formação em Saúde Mental – 6 horas por dia. Período de 

atendimento: Segunda, terça, quarta, quinta, sexta 1590 Horas; 

 

g)Médico Clinico Geral com experiência em Infectologista – Centro de Saúde, Ubs – 8 horas 

por dia, uma vez por semana. Período de atendimento: a critério do Departamento de Saúde, 

424 Horas. 
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5-DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

A empresa contratada deverá prestar serviços na Rede de Saúde do Município de Iguape/SP, 

e conformidade com o solicitado pelo Departamento Municipal de Saúde, nos locais do CS, 

PA, CAPS, UBS e USFs. 

a)- Centro de Saúde- Rua dos Estudantes nº040,(UBS José Carlos Martins Ribeiro) Rua 

Papa João XXIII, sn , Pronto Atendimento e Centro de Saúde: Rua dos Estudantes, 40 

Centro; - CAPS: Mauriti Izidro de Oliveira, s/n – Porto do Ribeira - AEROPORTO: Av.: 

Manoel Gonçalves Pires, 175 – Rocio - AREIA BRANCA: Rua Ercílio Ribeiro de Lima, 99 – 

Rocio - CENTRAL: Rua Noel Justo s/n – Rocio - ICAPARA: Av.: Hermano Gouthard, 1091 – 

Icapara, ESF JAIRÊ: Estrada do Jairê, s/n – ESF ITIMIRIM: Rodovia Casemiro Teixeira, 

s/n. 

 

6-HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

 
a) PRONTO ATENDIMENTO - GERAL DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA 

QUINTA SEXTA SÁBADO Plantão 12h, sendo o plantão diário com início às 08:00 e término 

às 20:00 e plantão noturno, com início às 20:00 e término às 08:00. 

 
b)CENTRO DE SAÚDE -CLÍNICO GERAL 08 HORAS POR DIA SEGUNDA TERÇA QUARTA 
QUINTA SEXTA Manhã: 7h às 12h Tarde: 13h às 16h; 

 PEDIATRIA 04 HORAS POR DIA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 

SEXTA Manhã: 8h às 12h Manhã: 

 

c)MÉDICO DO TRABALHO 08 HORAS (por semana) DEPENDE DA DEMANDA DO 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE. Manhã: 8h às 17h 

 
d)CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

PSIQUIATRA OU CLÍNICO COM FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL 06 HORAS POR DIA 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA Manhã/tarde: 8h às 14h. 

 
e)UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (CONFORME DE DEMANDA DO DEPARTAMENTO 
DE SAÚDE)– CLÍNICO GERAL 08 HORAS POR DIA – 
 
f) AEROPORTO - SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA Manhã: 8h às 12h Tarde: 
13h às 17h 

g)AREIA BRANCA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA Manhã: 8h às 12h Tarde: 
13h às 17h 

h)CENTRAL SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA Manhã: 8h às 12h Tarde: 13h às 

17h 

i)ICAPARA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA Manhã: 8h às 12h Tarde: 13h às 
17h 

j)ESF JAIRÊ: SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA Manhã: 8h às 12h Tarde: 13h às 
17h 

 

k)ESF ITIMIRIM: SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA Manhã: 8h às 12h Tarde: 
13h às 17h 
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l)ESF BARRA DO RIBEIRA: SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA Manhã: 8h às 
12h Tarde: 13h às 17h 
 
m)UBS JOSÉ CARLOS MARTINS RIBEIRO: SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
Manhã: 7h às 12h Tarde: 13h às 16h 

 
7-DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

a) Os plantões e consultas deverão ser realizados pessoalmente pelos profissionais 

apontados pela contratada no momento da assinatura da Ata de Registro de Preço, de 

forma ininterrupta, não se admitindo o denominado plantão “sobreaviso”, sendo que 

qualquer alteração no quadro funcional da empresa vencedora dependerá de autorização 

expressa da Contratante, resguardando-se o preenchimento das habilitações técnicas.  

 

b)Cumprir com pontualidade os horários de chegada aos plantões determinados diários, 

não sendo permitido o revezamento de profissionais no mesmo plantão, inclusive aos 

sábados, domingos e feriados, bem como as consultas agendadas. 

 

c) Nos casos em que houver necessidade de encaminhamento do paciente para outras 

unidades hospitalares, avaliadas as condições e,quando necessário, se possível, deverá o 

médico acompanhar os pacientes em remoções.  

 

d) Os profissionais da empresa prestadora de serviços deverão respeitar os procedimentos e 

protocolos administrativos, respeitando-se, todavia, suas dependências funcionais e 

técnicas. Deverão, também, atuar com os demais membros da equipe de saúde local, 

realizando as ações e atividades elencadas pelo Departamento de Saúde e as previstas nos 

protocolos estabelecidos a nível Federal, Estadual e Municipal.  

e) A prestação dos serviços será efetuada nas dependências da Contratante, salvo no que se 

refere aos pacientes transportados, shows, feiras e eventos.  

 

f)É de total responsabilidade da empresa contratada o preenchimento de uma escala fixa de 

plantões e consultas, bem como prover meios que garantam o cumprimento da mesma sem 

faltas injustificadas, cabendo à contratada fornecer profissional para cobrir o objeto 

contratado pelo Município de Iguape - Estância Balneária – plantão ou a consulta no caso 

de ausências, sejam estas justificadas ou não.  

 

g) A contratada deverá avaliar os pacientes internos, se solicitado pela equipe de 

enfermagem, na ausência do médico que internou os mesmos. A contratada deverá 

prescrever os pacientes internos ao assumir o plantão. A contratada deverá realizar a 

passagem de plantão (médico para médico). O médico plantonista não deverá abandonar o 

plantão até que o próximo plantonista esteja presente nas Unidades de Saúde ou PA.  

 

h)Quando a contratante identificar ou receber da equipe de saúde ou pacientes, 

pessoalmente ou via ouvidoria, problemas de ordem técnica, conduta ou perfil profissional 

dos médicos em serviço, esta poderá solicitar a troca deste e a contratada deve 

imediatamente realizá-la, a contratada assumirá a responsabilidade pelo transporte e 
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alimentação de todos os profissionais necessários para a execução do contrato, sendo a 

alimentação fornecida nas dependências das unidade em que estiver prestando serviço. 

 
8-DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA VENCEDORA  
 
8.1-A empresa vencedora deverá apresentar junto ao Departamento Municipal de Saúde, os 
documentos elencados abaixo: 
 

a) Apresentação da inscrição dos profissionais indicados na relação de recursos 

humanos junto ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo. 

 

b)Os profissionais que prestarão serviços para a contratada deverão ter 

disponibilidade de carga horária para cadastramento do CNES; 

 

c)Apresentar escala mensal de trabalho dos profissionais médicos, cinco dias antes 

do início de cada mês e, ao fim de cada mês, escala incluindo eventuais 

substituições realizadas. 

 
d)Emitir prévio relatório de avaliação  dos serviços executados no mês , para as 

devidas conferências do Departamento solicitante,somenta após a conferência e 

ateste a CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal do Serviço Executado. 

 
e)Monitoramento das atividades realizadas pelos profissionais; 
 

f)Relatório mensal de todas as atividades multiprofissionais realizadas, incluindo número 

de atendimentos; 

 

g)A contratada deverá exigir e fiscalizar a conduta de seus funcionários, acatando as 

reclamações levadas ao seu conhecimento ocasião em que tomará as providências 

necessárias para a regularização da situação e não repetição dos fatos que gerarem as 

reclamações. 

h)O(s) funcionário(s) deverá(ão) apresentar-se devidamente uniformizado(s). e identificado(s) 

com crachá. 

i)A Contratada responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a jornada 

de trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no relacionamento entre 

colegas, com os servidores do Secretaria Municipal de Saúde. 

 

j)Assistirá a Contratante o direito de rejeitar qualquer empregado da Contratada e solicitar 

a sua substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente com suas 

funções e com as normas estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e acatar as decisões 

da Contratante. 

 

k)É vedado à Contratada, substituir qualquer empregado seu, quando em serviço sem 

prévia e expressa comunicação à contratante. 
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l)A Contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, 

cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos 

resultante de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da 

Contratante. 

 

m)Caberá à Contratada, a indenização pecuniária dos danos morais ou serviços causados 

por seus empregados em bens patrimoniais da Contratante, bem como desaparecimento de 

quaisquer objetos e valores encontrados em suas dependências, de quem quer que seja, 

desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da Contratada. 

 

n)Desde que apurado o dano e caracterizado a autoria de qualquer empregado da 

Contratada o valor da indenização será descontado no ato do pagamento de qualquer 

fatura, permitindo a compensação inclusive em faturas vincendas, o que fica desde já 

pactuado. 

o)A Contratada manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas 

e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão. 

 

p)A Contratada deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá em período 

normal de expediente à disposição, para representá-la junto à Contratante, o qual terá 

amplos poderes para responder pelos serviços a serem contratados sendo responsável pela 

coordenação, administração e supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação junto 

a contratante. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da Contratada que não o preposto 

ou representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou decisões da 

Contratada e/ou Contratante. 

 

q)A Contratada conforme o caso deverá manter em dia o registro de seus empregados a 

serviço da contratante em livro próprio ou em fichas, devidamente rubricados e legalizados 

pelo órgão competente do Ministério do Trabalho, atualizar as anotações em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social de cada empregado e exibir o livro e/ou fichas mencionadas 

ou documento equivalente, sempre que solicitado pela Contratante. 

 

r)Os empregados da Contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

Contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as Obrigações Sociais, Previdenciárias e 

Trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao 

Seguro de Acidente de Trabalho, desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas 

com alimentação, locomoção, não cabendo à Contratante qualquer tipo de responsabilidade 

nem encargos de qualquer natureza. 

 

9-A Contratada obriga-se a apresentar no ato do Pregão/Licitação: 

a)Certificado de Pessoa Jurídica de Registro com o CREMESP (Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo) ou equivalente; 

b) Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do 
Licitante, que comprove(m) a execução dos serviços com características similares e 
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compatíveis com o objeto desta licitação, em, no mínimo 50% (cinquenta por cento) , 
equivalente ao número total de plantões/horas, comprovando o fornecimento satisfatório de 
serviços semelhantes às licitadas;  
 

c) DECLARAÇÃO, subscrita pelo representante legal da licitante, elaborada m papel 
timbrado , assegurando que caso seja declarada vencedora da licitação , reúne condições de 
apresentar na data da assinatura da ata de Registro:  
c.1) COMPROVAÇÃO de cadastro da empresa no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde – (CNES) ou declaração de dispensa ou não obrigatoriedade assinada pelo 
representante legal do licitante, sob as penas da lei; 
 
 
c.2) Relação dos integrantes do corpo clínico, que desempenharão os serviços, acompanhada 
dos seguintes documentos: 
 
c) COMPROVAÇÃO de registro ou inscrição no Conselho Regional de Medicina –(CRM).  
 

d) Comprovação de vínculo profissional com a empresa, nos termos da súmula 25 ( *) do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
 

10- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

10.1-As contratações decorrentes da ata de registro de preços serão formalizadas através de 

contrato, seguindo de notas de empenhos, a CONTRATADA receberá através de e-mail; 

valendo o comprovante do e-mail ou comprovante de leitura como prova do recebimento. 

 

10.2-Após o recebimento da emissão do empenho, a CONTRATADA deverá atender o 

solicitado pelo Departamento de Saúde no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos. 

 

11- DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO PELA PREFEITURA 
 
11.1  A fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços será realizada (s) pela 
(s) servidoras Roberta Evelyn Carvalho Moraes portador do CPf nº 324.125.678-24 e 
Lidiane Aparecida Vieira Pedro portador do CPf nº 070.337.496-60, os quais 
providenciarão as anotações, em registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua 
execução e gestão, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou 
defeitos observados. 
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ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA 
 

PROCESSO  ADMINISTRATIVO 
N.º009/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP: 

Pronto Atendimento (PA), Centro de Saúde (CS), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), com 

atendimento de urgência, emergência e ambulatorial. 

 

 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
Comissão de Pregão Presencial 
Prezados Senhores: 
Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para a 
contratação  do certame licitatório referido acima, conforme valores dispostos na tabela abaixo, 
compondo o valor global da nossa proposta de R$  (  ), 
atendendo a todas as especificações dos serviços detalhadas no Termo de Referencia (anexo I do 
edital): 

 

ITEM  DESCRIÇÃO QTDE UN VLOR UNIT VLOR TOTAL 

1 
PLANTONISTA P.S - 2 MÉDICOS POR PLANTÃO, 
12 HORAS, 4 PLANTÕES AO DIA, 365 DIAS, 
1460 PLANTÕES, 17.520 HORAS. 

         
17.520  

HORAS/ANO  R$                            
-    

 R$                                 
-    

2 
MÉDICO 40 HORAS P.S.F. - 6 MÉDICOS, 40 
HORAS POR SEMANA, 53 SEMANAS, 12.720 
HORAS. 

         
12.720  

HORAS/ANO  R$                            
-    

 R$                                 
-    

3 
MÉDICO DO TRABALHO - 1 MÉDICO, 8 HORAS 
POR SEMANA, 53 SEMANAS, 424 HORAS. 

               
424  

HORAS/ANO  R$                            
-    

 R$                                 
-    

4 
CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM 
INFECTOLOGIA - 1 MÉDICO, 8 HORAS POR 
SEMANA, 53 SEMANAS, 424 HORAS. 

               
424  

HORAS/ANO  R$                            
-    

 R$                                 
-    

5 
PEDIATRA - 1 MÉDICO, 20 HORAS POR 
SEMANA, 53 SEMANAS, 1060 HORAS. 

           
1.060  

HORAS/ANO  R$                            
-    

 R$                                 
-    

6 
PEDIATRA RESERVA - 1 MÉDICO, 20 HORAS 
POR SEMANA, 26 SEMANAS, 520 HORAS. 

               
520  

HORAS/ANO  R$                            
-    

 R$                                 
-    

7 
PSIQUIATRA - 1 MÉDICO, 30 HORAS POR 
SEMANA, 53 SEMANAS, 1590 HORAS. 

           
1.590  

HORAS/ANO  R$                            
-    

 R$                                 
-    

VALOR GLOBAL 
 R$                                                                          

-    
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RAZÃO SOCIAL:    
CNPJ:   INSC.EST.:  INSC.MUN.:    

 

ENDEREÇO:  CEP:    
 

TEL/FAX: (  )  E-MAIL:  
 

 O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da 
data da abertura dos envelopes. 

 Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição da Contratante, 
para a assinatura do Contrato, estando dispostos a iniciarmos a prestação do serviço, após 
o pedido emitido pelo setor competente da Contratante, nos termos e condições 
estabelecidos no Edital. 

 Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento, nos termos 
dispostos na cláusula 13 do edital. 

 Eu, (nome completo e qualificação do representante legal da empresa), RG nº
 , CPF/MF  
n.º  ,  (ou cargo  / função na empresa), DECLARO  pela 
apresentação da  presente 
proposta, sob as penalidades legais,  em  nome  da  empresa  (razão  social  da  empresa,  
CNPJ/MF  n.º  ,  Inscrição  Estadual  nº  e endereço da sede), pela apresentação da 
presente proposta, que nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, 
todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as 
relativas pagamento transporte das mercadorias até o local de entrega estabelecido pela 
Contratante, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas 
relacionadas com o fornecimento das mercadorias constantes de nossa proposta, objeto da 
presente licitação; bem como efetuaremos a substituição imediata e totalmente às nossas 
expensas, caso o produto apresente qualquer avaria durante o transportes, ou qualquer 
outra divergência quanto ao item cotado em nossa proposta. 

Local e data    

 
. Assinatura do Representante . 

Razão Social da Empresa 
Nome Completo do Representante da Empresa 
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ANEXO III- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00/2020 

PROCESSO Nº 009/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

 
 

Aos..........dias do mês de.......do ano de dois mil e vinte, na cidade de Iguape, Estado de  São  
Paulo,  PREFEITURA MUNICIPAL  DE  IGUAPE,  inscrita no CNPJ nº. 45.550.167/0001-64, 
sito na Avenida Adhemar de Barros, nº. 1.070, Porto do Ribeira – Iguape/SP, representada 
neste ato pelo PREFEITO, Senhor WILSON ALMEIDA LIMA, brasileiro,  portador do RG. nº. 
____________ – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº._________________, residente e domiciliado 

à Rua _______________________nº.____, neste Município e Comarca de Iguape, Estado de São 
Paulo, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, a 
empresa:____________________________, sito na ______________________________ , inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº. 
______________, representada neste ato por______________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬,  inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas  sob o nº._______________, ___________________, (cargo que ocupa na 
empresa), doravante denominado DETENTOR DA ATA; para proceder, nos termos da Lei 
Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Artigo 3º, do Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, e 
subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
posteriores e artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
e Lei Complementar 147/2014, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Presencial por Registro de Preços n°. 004/2020, resultado da licitação e homologado pelo 
Prefeito Municipal de Iguape, RESOLVE registrar os preços para a contratação dos itens 
conforme consta no ANEXO I do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os 
referidos preços, oferecido pela empresa: 

 

Item Descrição Qte Uni 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 
PLANTONISTA P.S - 2 MÉDICOS POR 
PLANTÃO, 12 HORAS, 4 PLANTÕES AO DIA, 
365 DIAS, 1460 PLANTÕES, 17.520 HORAS. 

         
17.520  

HORAS/ANO  R$                            
-    

 R$                                 
-    

2 
MÉDICO 40 HORAS P.S.F. - 6 MÉDICOS, 40 
HORAS POR SEMANA, 53 SEMANAS, 
12.720 HORAS. 

         
12.720  

HORAS/ANO  R$                            
-    

 R$                                 
-    

3 
MÉDICO DO TRABALHO - 1 MÉDICO, 8 
HORAS POR SEMANA, 53 SEMANAS, 424 
HORAS. 

               
424  

HORAS/ANO  R$                            
-    

 R$                                 
-    

4 
CLINICO GERAL COM EXPERIENCIA EM 
INFECTOLOGIA - 1 MÉDICO, 8 HORAS POR 
SEMANA, 53 SEMANAS, 424 HORAS. 

               
424  

HORAS/ANO  R$                            
-    

 R$                                 
-    

5 
PEDIATRA - 1 MÉDICO, 20 HORAS POR 
SEMANA, 53 SEMANAS, 1060 HORAS. 

           
1.060  

HORAS/ANO  R$                            
-    

 R$                                 
-    

6 
PEDIATRA RESERVA - 1 MÉDICO, 20 
HORAS POR SEMANA, 26 SEMANAS, 520 
HORAS. 

               
520  

HORAS/ANO  R$                            
-    

 R$                                 
-    
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7 
PSIQUIATRA - 1 MÉDICO, 30 HORAS POR 
SEMANA, 53 SEMANAS, 1590 HORAS. 

           
1.590  

HORAS/ANO  R$                            
-     R$                                 -    

VALOR GLOBAL 
 R$                                                                          

-    
                                              

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO REGISTRO DE PREÇOS 
1.1 O presente instrumento de Ata de Registro de Preços tem por objeto REGISTRO DE 

PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS NA 

REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP: Pronto Atendimento (PA), Centro de 

Saúde (CS), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Unidade Básica de Saúde (UBS) e 

Unidades de Saúde da Família (USF), com atendimento de urgência, emergência e 

ambulatorial,  frequentes , nos termos do Artigo 3º, do Decreto nº 7.892 de 23/01/2013 , 

pelo período de 12 (doze) meses, nas especificações, quantidades e preços indicados no anexo I 

da presente Ata de Registro de Preços. A assinatura do presente instrumento pelas partes, não 

gera para o ÓRGÃO GERENCIADOR a obrigatoriedade em contratar. O presente processo 

administrativo irá onerar as seguintes fichas orçamentárias nº169: 

Ficha nº 169 -    D.R 01.310.00  - C.E 3.3.90.39.99  -  F.P .10.302.0021.2435  U.O 01.12.00 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a 
partir da sua assinatura, período durante o qual o ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado 
a adquirir os produtos referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie a empresa detentora; ou, cancelar a Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantido ao 
FORNECEDOR, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA - - PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 

 
3.1- As contratações decorrentes da ata de registro de preços serão formalizadas através de 

contrato, seguindo de notas de empenhos, a CONTRATADA receberá através de e-mail; valendo 

o comprovante do e-mail ou comprovante de leitura como prova do recebimento. 

3.2- Após o recebimento da emissão do empenho, a CONTRATADA deverá atender o solicitado 

pelo Departamento de Saúde no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos. 

3.3 - O fornecimento dos serviços, cujos preços serão registrados pelo presente procedimento, 
deverá ser realizado mediante apresentação da Nota de Empenho ou Pedido Parcial expedida 
pela Prefeitura Municipal de Iguape. 

3.4-- Os serviços, será de acordo com os locais solicitados , CONFORME ANEXO I- termo de 
referência. 

3.5- A CONTRATADA obriga-se a fornecer os serviços de acordo com a especificação constante 
na Planilha de Orçamento – ANEXO I –termo de referência. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

 

4.1.- O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma do Departamento 
de Finanças no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que a referida fatura seja entregue no 
Departamento de Finanças, devidamente atestada pela Divisão Solicitante e com os relatórios 
solicitados conforme TERMO DE RFERÊNCIA ANEXO I deste edital. 

4.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao 
FORNECEDOR e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima citado. 

4.3. Caso o dia do pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos 
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subseqüente sem qualquer incidência de 
correção monetária. 

4.4- O pagamento será efetuado através da conta bancária : ......, agência ;............... . 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 

 
5.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis. 
Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de ocorrência, 
devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, bem como no caso de o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, 
ocasião em que o fornecedor do bem ou prestador do serviço será convocado visando a 
negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado. 

 

CLÁUSULA SEXTA  DA GARANTIA DO MATERIAL 
6.1-Não será exigida garantia contratual. 

CLÁUSULA SETIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

7.1. Dos direitos 

7.1.1. Constituem direitos da ORGÃO GERENCIADOR, receber o objeto deste registro 
de preços nas condições avençadas e do FORNECEDOR perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazos convencionados. 

7.2. Das Obrigações 

7.2.1. Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 

a) efetuar o pagamento ajustado; e 

b) dar ao FORNECEDOR as condições necessárias à regular execução do presente ajuste.  

c) prestar ao FORNECEDOR todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento 
dos produtos, objeto do presente instrumento; 

d) indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente ajuste. 

7.2.2. Constituem obrigações do FORNECEDOR: 

a) entregar os serviços de acordo com as especificações do Edital de licitação, 
responsabilizando-se pela exatidão dos fornecimentos, obrigando-se a reparar, exclusivamente 
às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades; 

b) Prestar garantia pelo prazo ofertado na proposta a partir do termo de aceite 
dos itens, durante o qual correrão por sua conta as despesas de qualquer natureza; 
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c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

d) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais; 

e) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da 
execução do presente ajuste. 

f) Comunicar o ÓRGÃO GERENCIADOR no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
qualquer ocorrência anormal, que impeça o fornecimento dos produtos objeto da Ata de 
Registro de Preços firmada; 

g)  Cumprir todas as orientações do ÓRGÃO GERENCIADOR para fiel 
cumprimento do objeto da Ata de Registro de Preços a ser firmada; 

h)  Não transferir total ou parcialmente o objeto deste ajuste para terceiros, sem o 
conhecimento e anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR; 

i)  Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do ÓRGÃO 
GERENCIADOR prestando todos os esclarecimentos solicitados e atender as reclamações caso 
ocorram; e 

j)  Cumprir todas as obrigações contidas no termo de referência ANEXO I 

do edital, no qual faz parte integrante das obrigações da contratada. 

 

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1-Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 
que: 
 
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 
b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) falhar ou fraudar na execução do contrato;  
d) comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude fiscal. 
 
8.2- Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
a)Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 
Multa de: 

b) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, 
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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c) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
d) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 
de inexecução total da obrigação assumida; 
 
e) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 
das tabelas 1 e 2, abaixo; e 
 
f) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação 
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% 
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 
g) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 
 
h)Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos; 
 
i)Descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
 
j)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
 
8.3-Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 
tabelas 1 e 2: 

 

Tabela1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal da ata  

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal da ata 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal da ata 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal da ata 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal da ata 
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Tabela2 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

 
1 

Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar dano físico, lesão corporal ou 
conseqüências letais, por ocorrência; 

 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 
maioroucasofortuito,osserviçoscontratuaispordia e por 
unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 
serviços contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
fiscalização, por serviço e por dia; 

02 

5 
Retirar funcionários do serviço durante o expediente, 
sem a anuência préviado CONTRATANTE, por 
empregado e por dia; 

 
03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 

01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 

02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo 
inconveniente ou não atenda às necessidades do 
serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item 
e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução da ata os 
prepostos previstos no edital/ata; 

01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto na relação de obrigações da 
CONTRATADA . 

01 
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a) Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
as empresas ou profissionais que: 

 
b) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
c) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
d) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
 
e) A aplicaçãodequalquerdaspenalidadesprevistasrealizar-se-áemprocessoadministrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 
1999. 
 
f)As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
 
g)Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
h) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
i) As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Tribunal de contas do Estado do 
São Paulo. 

 

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

9.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 

a)descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b)não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 

c)tiver presentes razões de interesse público 

d)for declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração; 

e)for impedida de licitar e contratar com a Administração; 

9.2. O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do 
ÓRGÃO GERENCIADOR. 

9.3. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução das condições 
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pactuadas na Ata de Registro de Preços, decorrentes de caso fortuito ou de força maior,  
devidamente comprovados. 

9.4. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR, independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nos 
seguintes casos: 

a)inexecução parcial ou total dos termos registrados na Ata de Registro de Preços; 

b)decretação de falência, pedido de concordata, liquidação judicial ou extrajudicial ou 
suspensão pelas autoridades competentes das atividades do FORNECEDOR; 

c) inobservância de dispositivos legais; 

d)dissolução de empresa Fornecedora; 

e) nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.5. Nos casos de rescisão pelos incisos a) e/ou c) do item 18.4, a parte inadimplente será 
responsável pelo ressarcimento, a outra, dos eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 

9.6. Por ato unilateral do ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata, quando venha a ocorrer o não 
cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas da Ata de Registro de Preços, 
especificações técnicas, ou prazos, tais como: 

a) Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis; 

b) Lentidão do seu cumprimento, levando o ÓRGÃO GERENCIADOR a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 

c) Atraso injustificado na entrega das mercadorias; 

d) Paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao ÓRGÃO 
GERENCIADOR da Ata; 

e) Subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, ou associação da empresa 
FORNECEDORA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, sem expressa anuência do ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata; 

f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como, a de seus superiores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA- DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO PELA PREFEITURA 
10.1  A fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços será realizada(s) pela (s) 
servidoras Roberta Evelyn Carvalho Moraes portador do CPf nº 324.125.678-24 e Lidiane 
Aparecida Vieira Pedro portador do CPf nº 070.337.496-60, os quais providenciarão as 

anotações, em registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua execução e gestão, 
determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO  

11.1-Integram o presente contrato, independentemente de transcrição: 

a) Edital do Pregão Presencial e seus anexos n.º 004/2.020. 

b) Proposta da CONTRATADA e informações técnicas complementares. 
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO 

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Iguape, excluído qualquer outro, ainda que 
privilegiado, para dirimir dúvidas, ou questões oriundas dos termos firmados no presente 
instrumento de Ata de Registro de Preços. 

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou - se o presente 
instrumento de Ata de Registro de Preços, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo 
efeito, o qual, após lido e achado conforme, vai assinado pelas partes: ÓRGÃO 
GERENCIADOR, FORNECEDOR e testemunhas. 
 
Iguape, ___ de _______________de 2020. 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Prefeito Municipal Representante Legal 
P/ÓRGÃO GERENCIADOR P/ FORNECEDOR 
 
 
Testemunhas: 
 
 
___________________________  _______________________________ 
Nome      Nome: 
R.G.      R.G. 
 
 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
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ANEXO IV- MODELO DE CREDENCIAMENTO  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 004/2020 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP: 
Pronto Atendimento (PA), Centro de Saúde (CS), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), com 
atendimento de urgência, emergência e ambulatorial. 
 
 

A (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ sob n.° 
________________ por seu representante legal (nome e qualificação do representante legal – 
conf. doc. ANEXO*), credencia como seu representante o Sr. _______________________, RG. Nº 
______________, CPF nº _______________, para em seu nome participar do certame em epígrafe, 
conferindo-lhe poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e 
desistir de sua interposição, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, na sessão 
pública de processamento do Pregão.  

 
 
 

_____________________________  
(LOCAL E DATA)  

 
 

_____________________________  
(REPRESENTANTE LEGAL)  

 
 
 
 
 
OBS.:  
Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com PODERES para este 
fim conforme Contrato Social da Sociedade, ou documento equivalente.  
*O credenciamento deverá vir acompanhado da documentação necessária para 
comprovação da validade do mesmo, conforme previsto no item 4 do Edital. 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2020 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N°004/2020 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP: 
Pronto Atendimento (PA), Centro de Saúde (CS), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), com 
atendimento de urgência, emergência e ambulatorial. 
 

A _________________(nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ sob 
n.° ________________ por seu representante legal________________ (nome e qualificação do 
representante legal), vem pela presente, apresentar a V. Senhoria, nossa documentação 
referente à licitação em epígrafe e DECLARAMOS que atendemos todos os requisitos de 
Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 
tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à 
nossa habilitação.  

 
 

Local, ...... de ........... de 2020. 
 
 
 

________________________________________  
Representante legal  

(com carimbo da Empresa)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL 

DA EMPRESA LICITANTE) 
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A N E X O   VI- M O D E L O   D E   D E C L A R A Ç Ã O   D E   C O N F O R M I D A D E 

PREGÃO PRESENCIAL R. P. N° 004/2020 
PROCESSO N° 009/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP: 
Pronto Atendimento (PA), Centro de Saúde (CS), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), com 
atendimento de urgência, emergência e ambulatorial. 
 

A empresa _________________(nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ sob n.° 
____________ com sede à Rua ___________________(endereço completo da licitante), por seu 
representante legal________________ (nome e qualificação do representante legal), para fins de 
participação no procedimento licitatório do Pregão Presencial Registro de Preços Nº 
004/2020, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, aos quais se submete, 
DECLARA que:  

1. inexiste fato impeditivo quanto à sua habilitação; 

2. não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera de Governo, não 
estando impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta; 

3. não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 

4. encontra-se em situação regular perante o MINISTÉRIO DO TRABALHO, não possuindo 
no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, do artigo 7º da 
Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações; 

5. cumpre as normas relativas a saúde, a segurança e a higiene no trabalho de seus 
empregados, excluindo no que se refere a este aspecto, quaisquer responsabilidades que 
eventualmente possam recair sobre o Município de Iguape; 

6. tomou conhecimento de todas as informações e especificações do Edital, e que aceita as 
condições nele estabelecidas, para o fiel cumprimento das obrigações do objeto da licitação. 

7. examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo 
tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente 
de que não poderá alegar desconhecimento para posterior alteração dos preços propostos, ou 
modificação nas especificações para o cumprimento integral do objeto da presente licitação; 
8. Caso esta  empresa venha a sagrar-se vencedora desta licitação, indica a seguir as 
informações solicitadas nos subitem 7.1.5 alínea d) e e) do edital: 

Responsável (is)__________________________________________________________________________ 
que assinará (ão) o Termo de Contrato, c/ qualificação completa, cargo que ocupa(m), e, se procurador o instrumento de 

mandato. 
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CPF/MF Nº__________________________________ RG Nº _____________________________________ 

Endereço completo _______________________________________________________________________ 

Nº conta corrente/pessoa jurídica _____________ Agência ______________ 
Banco______________________ 

 
Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração: 

 
Local, _____ de __________________ de 2020. 

 
 

.                  Assinatura do Representante                  .  

Razão Social da Empresa 
Nome Completo do Representante da Empresa 

 
(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA 

EMPRESA LICITANTE) 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2020 

PROCESSO Nº 009/2020 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP: 
Pronto Atendimento (PA), Centro de Saúde (CS), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), com 
atendimento de urgência, emergência e ambulatorial. 
 

 Declaro, sob penas da lei, sem prejuízo das 
sanções e multas previstas neste ato convocatório,   que a empresa  
 (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº.  , é 
 (microempresa ou empresa de pequeno porte), 
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, 
a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento 
licitatório do Pregão Presencial nº. 004/2020, realizado  pela PREFEITURA DE 
IGUAPE. 

Declara ainda, que no decorrer do último mês não houve  o desenquadramento de sua 
condição, não tendo a mesma incorrido em nenhumas das situações previstas no 
artigo 3º., § 4º, i ncisos  I a X, da Lei Complementar 123 de 14   de dezembro de 2006 
(artigo 3º. § 6º, Lei Complementar nº. 123/06). 
 
Por ser verdade, firmados a presente sob as penas da Lei.  

Iguape/SP,  de  de 2020. 

 
 

                                            Nome e assinatura do representante legal 
(carimbo da Empresa) 

 

 
                             *(Apresentar fora dos Envelopes, para o credenciamento). 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO  
 
 

Eu, (nome completo), representante legal da Empresa (nome da pessoa jurídica), 
interessada em participar no Processo Licitatório n.º009/2020, Pregão Presencial nº 
004/2020, DECLARO sob as penas cabíveis da lei, que reúno condições de apresentar, 
caso seja vencedor da licitação, até a data da contratação, os seguintes documentos: 
 
 
 
• COMPROVAÇÃO de cadastro da empresa no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde – (CNES) ou declaração de dispensa ou não obrigatoriedade assinada pelo 
representante legal do licitante, sob as penas da lei; 
 
 
• Relação dos integrantes do corpo clínico, que desempenharão os serviços, acompanhada dos 
seguintes documentos: 
 
 

e) COMPROVAÇÃO de registro ou inscrição no Conselho Regional de Medicina –(CRM).  
 

f) Comprovação de vínculo profissional com a empresa, nos termos da súmula 25 ( *) do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
 

 
 
 
 
 

LOCAL E DATA. 
______________________________ 

Representante legal 
( com carimbo da Empresa ) 
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ANEXO IX- MINUTA TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 

Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo ÓRGÃOGERENCIADOR:   
DETENTORA DA ATA:      
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM):     

     OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP: 
Pronto Atendimento (PA), Centro de Saúde (CS), Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), com 
atendimento de urgência, emergência e ambulatorial. 

 

ADVOGADO (S):   
Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
Outrossim , declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões 
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, de conformidade com o artigo 90, da Lei Complementar n°. 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando- se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
Iguape,  , de  de 2020. 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

NOME:  
 CARGO:   
E-MAIL NSTITUCIONAL:     
E-MAILPESSOAL:      
ASSINATURA:     
DETENTORA DA ATA:      

NOME E CARGO:    

 E-MAIL INSTITUCIONAL:     

EMAIL PESSOAL:        

ASSINATURA:     
 
 
 
 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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ANEXO X- RECIBO DE EDITAL PELA INTERNET 
 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 009/2020 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS A SEREM UTILIZADOS NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP: 
Pronto Atendimento (PA), Centro de Saúde (CS), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), com 
atendimento de urgência, emergência e ambulatorial. 
 
 
RAZÃO SOCIAL:        

________________________________________________________________________________________ 

CNPJ. N.°:                    ________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:                 

________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL:                      

________________________________________________________________________________________ 

CIDADE: ___________________ ESTADO: ______ FONE:(------) ______________ FAX: (-----)__________ 

REPRESENTANTE PARA CONTATO: ____________________________________________  

 

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA LICITAÇÃO 

ACIMA IDENTIFICADO.  

 

LOCAL: __________________________, ______ DE ___________________2020. 

 

_______________________________  

ASSINATURA  
 

Senhor Licitante, 

 

                        Visando comunicação futura entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE e 
sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do edital e 

remeter à Seção de Licitações do Departamento Municipal de Administração e Governo, pelo 
tel/fax: 13-3844-2064, ou via e-mail: licitacao @iguape.sp.gov.br 
                     A não remessa do recibo, exime a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, da 
responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos 

disponibilizados acerca do processo licitatório. 


