
 
 
 
   

EDITALDEPREGÃOELETRÔNICOOBJETIVANDOACONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
AMBULATORIAL NA ÁREA DE ESPECIALIDADES: CLÍNICA GERAL, 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, UROLOGIA, NEUROLOGIA, 
PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, 
REUMATOLOGIA. 

A Prefeitura do Município de Cabreúva, torna público que, através de 
seuPrefeito, Sr Antonio Carlos Mangini, ora denominada Autoridade Competente, 
naforma do disposto no Decreto Municipal n° 377/2007, fará realizar 
procedimentolicitatórionamodalidadePREGÃOELETRÔNICO,N°075/2022comcritériod
ejulgamentoMENORPREÇOGLOBAL,objetivandoacontrataçãodosserviçosdescritos no 
ANEXO I – Termo de Referência, Processo Administrativo 7427/2021,Licitação que 
será regida pela Lei Federal N° 10.520/02, Decreto Municipal N° 377de 29 de 
março de 2007, aplicando-se subsidiariamente no que couberem, asdisposições da 
Lei Federal N° 8.666/93 com alterações, Lei Complementar N°123/06 atualizada 
pela Lei N° 147/14 e demais normas regulamentares aplicáveis 
aespécieecondiçõesestabelecidas pelo presente Edital. 

CADASTRODEPROPOSTASINICIAISATÉ:10/10/2022ATÉAS08:59HORAS. 

ABERTURADEPROPOSTASINICIAISEINÍCIODESESSÃOPÚBLICA:10/10/202
2AS09:00HORAS 

Será conduzido pelo pregoeiro João Paulo Palone Defalco, com auxílio daequipe de 
apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário deBrasília (DF). 

LOCAL:www.bbmnetlicitacoes.com.br 

Opregãoeletrônicoserárealizadoemsessãopública,pormeiodaINTERNET, 
mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – emtodas as suas 
fases através do sistema de Pregão Eletrônico (Licitações) da 
BolsaBrasileiradeMercadorias. 

Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de 
Cabreúva,denominado Pregoeiro, mediante inserção e monitoramento de dados 
gerados outransferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica 
da BolsaBrasileiradeMercadorias(www.bbmnetlicitacoes.com.br). 

O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos 
nopresenteeditalparaocredenciamentojuntoaoprovedordosistemaparaparticipação 
da licitação,bem como cadastramento e a abertura da 
proposta,atentandotambémparaadata ehorárioparainícioda disputa. 

1. DASCONDIÇÕESDEPARTICIPAÇÃO 
 

1.1 Poderãoparticipardestalicitaçãoqualquerfirmaindividualou 
sociedade,regularmenteestabelecidanoPaís,quesatisfaçamtodasasexigênci
as, 
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especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e 
sejamdetentoras de senhas para participar de procedimentos eletrônicos 
juntoa BolsaBrasileira de Mercadorias. 

 
1.2 Olicitantedeverápromoverasuainscriçãoecredenciamentoparaparticipardo

pregão,diretamentenositedaBolsaBrasileiradeMercadorias,atéohoráriofixa
donoEditalparainscriçãoecadastramento. 

 
1.3 A participação do Pregão está condicionada obrigatoriamente a 

inscriçãoecredenciamentodolicitante,atéolimitedehorárioprevistonoEdital. 
 

1.4 Ocustodeoperacionalizaçãoeusodosistema,ficaráacargodolicitante, que 
pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora dosistema 
eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursosde 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida 
pelaentidade,nostermosdoArtigo 5°,Inciso III,daLeiN°10.520/2002. 

 
1.5 Além das vedações estabelecidas pelo Art. 9° da lei Federal N° 

8.666/93,nãoserápermitidaaparticipaçãode empresas: 
 

A) EstrangeirasquenãofuncionemnoPaís; 
 

B) Emformasdeconsórciosougruposdeempresas; 
 

C) Quetenhamsóciosemcomum,estiveremFalênciaDecretada,Concursode
Credores,DissoluçãoouLiquidação; 

 
D) Impedidas e Suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do 

incisoIII do artigo 87 da Lei Federal N°8.666/93 e suas alterações, 
doartigo 7° da Lei Federal N° 10.520/02 e da Súmula N° 51 do 
TribunaldeContasdo Estadode São Paulo; 

 
E) Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10 da Lei 

FederalN°9.605/98; 
 

F) DeclaradasinidôneaspeloPoderPúblico enãoreabilitadas; 
2. DOOBJETO 

2.1. Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico objetivando 
aCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL NA ÁREA 
DE ESPECIALIDADES: CLÍNICA GERAL, GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, UROLOGIA, NEUROLOGIA, 
PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, 
REUMATOLOGIA.



 
 
 
   

3. DOEDITAL 

3.1 OpresenteEditalsesubmeteintegralmenteaodispostonaLeiComplement
arN°123/06atualizadopelaLeiComplementarN°147/14,atendendoodirei
todetratamentodiferenciadoefavorecidoa ser dispensado as 
microempresas e empresas de pequeno porte emicroempreendedores 
individuais no âmbito dos Poderes da União,dos 
Estados,doDistritoFederal edosMunicípios. 

3.2 Compõem este Edital os seguintes 

anexos:ANEXOI–TERMO DEREFERÊNCIA 

ANEXOII–

DOCUMENTOSNECESSÁRIOSPARAHABILITAÇÃOANEXOIII–

MODELODECLARAÇÕES 

ANEXO IV – FICHA TÉCNICA 

DESCRITIVAANEXOV–

MINUTADECONTRATO 

4. DOSRECURSOSFINANCEIROS 

4.1. A despesa, estimada em R$ 5.111.269,00 (cinco milhões cento e onze 
mil duzentos e sessenta e nove reais), e onerará os recursos 
orçamentários do exercício de 2021, na seguinte dotação: 

 
3.3.9039.10.301.1001.2001.9296.01.92.3010064 
3.3.9039.10.301.1001.2001.9296.01.95.3010011 

5. DASCONDIÇÕESDAPRESTAÇÃODESERVIÇOS 
 

5.1. A DETENTORA obriga-se a prestar o serviço objeto desta 
licitação,conformeespecificações,prazosecondiçõesestabelecidasneste
Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, 
nocaso de divergência, as especificações e condições estabelecidas 
noinstrumentoconvocatório. 

 
5.2. CorrerãoporcontadaDETENTORAasdespesasparaefetivoatendimentoao

objetolicitado,taiscomoembalagens,seguro,transporte,tributos,encarg
ostrabalhistaseprevidenciárioseaprestaçãodeveráocorrersemprejuízod
osserviçosnormaisdaPrefeitura de Cabreúva 

 
5.3. O prazo de contratação será de 12(doze) meses corridos, contados 

daassinaturadocontrato,podendoserprorrogadoporiguaisesucessivospe
ríodosaténomáximode60(sessenta)meses,conformeoquedispõe 
oincisoII,doart.57,da Lei8666/93. 

6. DOPAGAMENTO 
 

6.1. Deacordocomoobjetodestecertameaempresavencedoraapresentará a 
Prefeitura de Cabreúva a Nota fiscal/Fatura 
referenteaosserviçosprestados. 

 
6.2. A Prefeitura de Cabreúva terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 



 
 
 
   

acontardaapresentaçãodaNotaFiscal/Faturaparaaceita-laourejeita-la. 
 

6.3. A nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura de Cabreúva 
serádevolvidaaempresavencedoradalicitaçãoparaasnecessáriascorreçõ
es,comasinformaçõesquemotivaramsuarejeição,contando-se o prazo 
estabelecido no item 6.2, a partir da data de suaapresentação. 

 
6.4. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura 

deCabreúvaemhipótesealgumaservirádepretextoparaqueaempresasus
penda aprestação de serviços. 

 
6.5. O Município de Cabreúva providenciará o pagamento no prazo de 

30(trinta) dias, contados da data de aceite da Nota Fiscal/Fatura 
pelaPrefeitura de Cabreúva. 

 
6.5.1. A DETENTORA deverá informar a PREFEITURA DE CABREÚVA na 

NotaFiscal/Fatura o banco/agência, bem como o número da conta 
correntecorrespondenteaoCNPJdaDETENTORApararealizaçãodospaga
mentos. 

 
6.6. No caso de DETENTORA em situação de recuperação judicial, 

deveráapresentar declaração, relatório ou documento equivalente de 
seuadministrador-judicial,ouseoadministrador-
judicialforpessoajurídica, do profissional responsável pela condução 
do processo, dequeestá cumprindooplanoderecuperaçãojudicial. 

 
6.7. No caso da DETENTORA em caso de recuperação extrajudicial, 

juntocomosdemaiscomprovantes,deveráapresentarcomprovaçãodocu
mentaldequeestácumprindoasobrigaçõesdoplanoderecuperação 
extrajudicial. 

 
7. DOCRITÉRIODEJULGAMENTO 

7.1.Para julgamento será Adotado o critério de MENOR PREÇO 
GLOBAL,observadoo prazopara fornecimento,as especificações 
técnicas,parâmetrosmínimosdedesempenhoedequalidadeedemaiscond
içõesdefinidasnoAnexoI–TermodeReferência. 

8. DOREGULAMENTOOPERACIONALDOCERTAME 

8.1. OcertameseráconduzidopeloPregoeiro,comoauxíliodaequipedeapoio,qu
eteráemespecial,as seguintes atribuições: 

A) Acompanharostrabalhosdeequipedeapoio; 

B) Responderasquestõesformuladaspelosfornecedores,relativa
s ao certame; 

C) Abrir as propostas de preços e analisar a aceitabilidade 
daspropostas; 

D) Desclassificarpropostasindicandoosmotivos; 

E) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e a 
escolhada propostadolancedemenor preço; 

F) Verificarahabilitaçãodoproponenteclassificadoemprimeirolu
gar; 



 
 
 
   

G) Declararovencedor; 

H) Receber,examinaredecidirsobreapertinênciadosrecursos; 

I) Elaborar a ata de sessão de abertura da licitação com 
oauxílioeletrônico; 

J) Encaminharoprocessoaautoridadesuperiorparahomologare 
autorizaracontratação; 

K) Abrirprocessoadministrativoparaapuraçãodeirregularidade
svisandoaaplicaçãodepenalidadesprevistasna legislação. 

09.DOCREDENCIAMENTOEPARTICIPAÇÃONOSISTEMADELICITAÇÕES 
DA BBMNet 

9.1. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha 
deacesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no 
endereçoeletrônicowww.bbmnetlicitacoes.com.br,acesso“credenciamento–
licitantes(fornecedores)”. 

9.2. Asdúvidaseesclarecimentossobrecredenciamentonosistemaeletrônico 
poderão ser dirimidas através da central de atendimento aoslicitantes, por 
telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no 
endereçoeletrônicowww.bbmnetlicitacoes.com.br. 

9.3. Qualquer dúvida dos interessados em relação aoacesso no 
sistemaBBMNETLicitaçõespoderáseresclarecidaatravésdoscanaisdeatendimen
todaBolsaBrasileiradeMercadorias,desegundaasextafeira, 
das8:00as18:00horas(horáriodeBrasília)atravésdoscanaisinformadosnositew
ww.bbmnetlicitacoes.com.br. 

9.4. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da 
senhapessoaleintransferíveldorepresentantecredenciadoesubsequenteencami
nhamento da proposta de preços por meio do sistema eletrônico 
nositiowww.bbmnetlicitacoes.com.br, opção “Login”, opção “Licitação 
Pública”,“Sala de Negociação”. 

9.4.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente 
atédataehoráriodefinidos,conformeindicaçãonaprimeirapáginadesteEdital. 

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema 
eletrônicoduranteasessãopúblicadopregão,ficandoresponsávelpeloônusdecorr
entedaperdadenegóciosdiantedainobservânciadequaisquermensagens 
emitidaspelosistema oudesuadesconexão. 

9.6. CasohajadesconexãocomoPregoeironodecorrerdaetapacompetitivado 
pregão,o sistemaeletrônicopoderá permaneceracessívelaos licitantes para a 
recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quandopossível, suaatuação 
nocertame,semprejuízodosatosrealizados. 

9.7. Quandoadesconexãopersistirportemposuperiora10(dez)minutos,asessão
dopregãoserásuspensaeteráreiniciosomenteapósreagendamento/comunicaçã
oexpressaaosparticipantesvia“chat”dosistema eletrônico, onde será 
designado dia e hora para a continuidade dasessão. 

9.8. Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista 
aquantidadedelotes,opregoeirodesignaránovodiaehorárioparaacontinuidaded
o certame. 
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9.9. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura 
daspropostaseaadjudicaçãodoobjetodeveseracompanhadopelosparticipantesp
ormeiodoportal“www.bbmnetlicitacoes.com.br”,queveiculará avisos, 
convocações, desclassificações de licitantes, justificativas eoutras 
decisõesreferentesao procedimento. 

10. DAPROPOSTANOSISTEMAELETRÔNICO 

(10.a) O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, 
Anexo IV,pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de 
habilitaçãoprevistas no Edital. O licitante será responsável por todas as 
transações 
queforemefetuadasemseunomenosistemaeletrônico,assumindocomofirmes 
everdadeirasassuaspropostas e lances. 

(10.b) A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no 
sistemaeletrônico, devendo, obrigatoriamente, ser também encaminhada a 
fichatécnica descritiva do objeto, conforme o modelo do Anexo IV, por meio 
detransferência eletrônica dearquivo(upload)aosistema. 

(10.c) O licitante deverá, em campo próprio da ficha descritiva do 
objeto,Anexo IV, informar a marca e a descrição completa do produto 
ofertado; anão inserção das especificações, implicará na desclassificação da 
empresa,face a ausência de informação suficiente para análise e 
classificação daproposta. 

(10.d) A validade da proposta constante em campo próprio da ficha 
técnicadescritivadoobjeto(AnexoIV)seráde60(sessenta)dias. 

(10.e) A inclusão de qualquer documento, diferente do modelo 
estabelecidonesteEdital,acarretaráa desclassificaçãodolicitante. 

10.6 Por força da legislação vigente é vedada a identificação do licitante, 
sobpena de desclassificação. 

11. DAABERTURADASPROPOSTASEFORMULAÇÃODOSLANCES 

11.1 ApartirdohorárioprevistonoEditalenosistemaparacadastramentoe 
encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início a sessão públicado 
pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas,passando opregoeiroaavaliar aaceitabilidadedaspropostas; 

11.2 Abertaaetapacompetitiva,osrepresentantesdosfornecedoresdeverão 
estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. Acada 
lance ofertado o participante será imediatamente informado de 
seurecebimentoe respectivohorário e valor. 

11.3 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao 
menorlance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado 
ediferentedequalquerlanceválidopara o item. 

11.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendoaquelequeforrecebidoeregistradoemprimeirolugar. 

11.5 FicaacritériodoPregoeiroaautorizaçãodacorreçãodelancesdigitados 
errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início dadisputa de 
lances. 

11.6 Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa 
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delances, não será aceito pedidos de desclassificação do licitante para o 
itemalegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro equívoco 
damesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase 
deaceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do 
licitanteaduzindoemsuadefesacausas,razõesoucircunstânciasquevisivelmente
sóocorrerampor responsabilidadeobjetivadolicitante. 

11.7 Assançõesprevistasparaospedidosdedesclassificaçãoqueocasionarem o 
retardamento da execução do objeto, ou que por outra 
razãonãomantiverapropostaficaráimpedidodelicitarecontratarcomaUnião, 
Estados,DistritoFederalouMunicípiospeloprazode05(cinco)anosconformeregra
oartigo7°daLeiN°10.520/02. 

11.8 Estarão excluídos da aplicação das penalidades do item 12.7, os 
fatosdecorrentes de “caso fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de 
incidência docasoé garantidaadefesaprévia. 

11.9 Duranteotranscursodasessãopúblicaosparticipantesserãoinformados, 
em tempo real, do valor do menor lance registrado. O 
sistemanãoidentificaráoautor doslances aos demais participantes. 

11.10 NocasodedesconexãocomoPregoeiro,nodecorrerdaetapacompetitiva 
do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permaneceracessível aos 
licitantes para a recepção dos lances, retornando o 
Pregoeiro,quandopossível,suaatuaçãonocertame,semprejuízosdosatosrealiza
dos. 

11.11 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, 
asessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente 
apóscomunicaçãoexpressaaosoperadoresrepresentantesdosparticipantes,atra
vés de mensagem eletrônica “chat” ou e-mail divulgando data e hora 
dareabertura dasessão. 

11.12 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por 
prorrogaçãoautomática, ou seja, se um participante oferecer lances nos 
últimos minutos,informando o “Dou-lhe uma”. Se ninguém der outro lance, o 
sistema informa“Dou-lhe duas”, em seguida a negociação é fechada. 
Entretanto, se algumlicitante der um lance após o “Dou-lhe uma” ou “Dou-
lhe duas”, o sistema 
énovamentereiniciado,assimcomosuacontagem.Anegociaçãosóéencerrada 
quando ninguém mais oferecer lances nos minutos finais. Iniciadaafase 
defechamento delances,oslicitantesserãoavisadosvia“chat”. 

11.13 O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor 
proposta)imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for ocaso, após negociação e decisão do Pregoeiro acerca da 
aceitação do lancedemenor valor. 

11.14 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se 
ofornecedor desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará 
apropostaouolancesubsequente,verificandosuacompatibilidadeeahabilitaçãod
oparticipante,naordemdeclassificação,eassimsucessivamente, até a apuração 
de uma proposta ou lance que atenda oEdital. Também nesta etapa o 
Pregoeiro poderá negociar com o participantepara que 
sejaobtidopreçomelhor. 

11.15 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a 



 
 
 
   

conformidadeentreapropostademenorpreçoevalorestimadoparacontratação. 

11.16 A(s)Microempresa(s),Empresa(s)dePequenoPorteouMicroempreende
dores Individuais deverá(ão) declarar, no ato do envio 
desuapropostanoSistemaEletrônico,emcampoprópriodoSistema,que 
atendemosrequisitosdoArtigo3°daLeiComplementarN°123/06parafazerjus 
aosbenefíciosprevistos nareferidaLeiComplementar. 

11.17 Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar 
N°123/06 e alterações na Lei N° 147 de 07/08/2014, serão observados 
osseguintes procedimentos: 

11.17.1 Encerrada a fase de lances, se a proposta de 
menorlance não tiver sido ofertado por Microempresa, 
Empresa dePequeno porte ou Microempreendedor individual e 
o 
sistemaeletrônicoidentificarquehouvepropostaapresentadaporM
icroempresa,EmpresadePequenoporteouMicroempreendedorIn
dividualigualouaté5%(cincoporcento) superior a proposta de 
menor lance, será procedido oseguinte: 

A) AMicroempresa,EmpresadePequenoPorteouMicroempreen
dedorindividualmaisbemclassificada,seráconvocada pelo 
sistema eletrônico, via “chat” de comunicaçãodo pregão 
eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos 
apósaconvocação,apresentarnovapropostainferioràquelaconsid
eradavencedoradocertame,situaçãoemque,atendidas as 
exigências habilitatórias, será adjudicada em seufavoro objeto 
do pregão; 

B) NocasedeempatedepropostasapresentadasporMicroempres
as,EmpresasdePequenoPorteouMicroempreendedores 
Individuais que se enquadrem no 
limiteestabelecidonosubitem12.17.1,osistemarealizaráumsortei
o eletrônico entre elas para que se identifique aquela 
queprimeiro será convocada para apresentar melhor oferta, 
naformadodispostonaalínea“A”,serãoconvocadasasremanescen
tes, quando houver, na ordem classificatória, paraoexercíciodo 
mesmodireito. 

11.17.2 Na hipótese da não contratação nos termos 
previstosno subitem 11.17.1, o objeto licitado será adjudicado 
em favorda proposta originalmente vencedora do certame, 
desde queatenda aosrequisitos de habilitação. 

11.18 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o 
objetoseráadjudicadoaoautorda proposta oulancedemenor preço. 

11.19 Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 11.15 e 
11.16desteEdital,o Pregoeiropoderá negociarcom a licitantepara 
quesejaobtidomelhor preço. 

11.20 Da sessão, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual 
estarãoregistradostodososatosdoprocedimento easocorrênciasrelevantes.



 
 
 
   

11.21 DeveráseremitidapelosistemaeletrônicodepregãoaCOV–Confirmação 
de Venda, contendo as qualificações e especificações técnicasdetalhadasdo 
sistemaofertado. 

12. DAHABILITAÇÃO 

12.1 Os documentos relativos a HABILITAÇÃO estão relacionados no 
ANEXOII deste Edital. 

12.2 Os documentos relativos a habilitação, acompanhados da 
propostaescritadepreços,dolicitantedeclaradoVencedor,deverãoserencaminha
dosnoprazomáximode02(duas)horas,contadosdoencerramentodasessãopúbli
cavirtual,paraoe-maillicitacao@cabreuva.sp.gov.br e no prazo de 03 (três) 
dias úteis em originaisou cópias autenticadas, para o seguinte endereço: 
Rua Floriano Peixoto 158,Centro,Cabreúva, SP, CEP13315-000. 

12.3 Após a conferência dos documentos e proposta enviados, se 
estiveremdeacordocom o solicitado,será abertooprazo para 
manifestaçãodeintençãode interposiçãode recursos. 

12.4 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro 
dosprazos 
estabelecidos,acarretaránadesclassificaçãoe/ouinabilitaçãodolicitante, bem 
como as sanções previstas neste Edital, podendo o 
Pregoeiroconvocaraempresaqueapresentouapropostaouolance subsequente. 

13. DAPROPOSTAESCRITA 

13.1 As empresas vencedoras, deverão enviar a proposta escrita de 
preços,em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada 
pelorepresentante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, 
emlinguagemconcisa,sememendas,rasurasouentrelinhacontendoosseguintes 
elementos: 

A) Preços unitários e totais dos itens, expressos em moeda 
correntenacional, apurados a data de sua apresentação, incluindo, 
além dolucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, 
tributos,fretes e demais encargos, assim como todas as despesas 
diretas 
ouindiretasrelacionadascomointegralfornecimentodoobjetodapresente 
licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro 
ouprevisãoinflacionária. 

B) RazãoSocial,CNPJ–CadastroNacionaldePessoaJurídica,Inscrição 
Estadual, endereço completo, número de telefone, númerode agencia 
e conta bancária, além da indicação de e-mail para 
enviodeAutorizaçãodeFornecimentoeAta de registro dePreços. 

C) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta)dias,contados da abertura das propostas virtuais; 

D) Especificação completa do produto oferecido e marca, 
contendoinformaçõestécnicasquepossibilitemasuacompletaavaliação,c
onformedescritonoAnexo Ideste Edital; 

13.2 Serãodesclassificadasaspropostas: 

A) Cujo objeto não atenda as especificações, aos prazos e 
condiçõesfixados neste Edital; 
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B) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta 
dosdemais licitantes; 

C) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus 
valoresunitários; 

D) Sejamincompletas,istoé,nãocontenhaminformação(ões)suficiente(
s)quepermita(m)aperfeitaidentificaçãodoprodutolicitado. 

E) Contiveremqualquerlimitaçãooucondiçãosubstancialmentecontrast
antecomopresenteEdital,ouseja,manifestamenteinexequíveis,por 
decisãodoPregoeiro; 

F) Que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação 
emvigor. 

14. DOSRECURSOS 

14.1 Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver 
manifestaçãoverbal imediata na própria sessão pública, com o devido 
registro em Ata dasíntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o 
prazo de 03 (três)dias úteis, contados do dia subsequente a realização do 
Pregão para 
aapresentaçãodasrazões,pormeiodememórias,ficandoosdemaislicitantes, 
desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igualnúmero de 
dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente,sendo-
lhesassegurada vistaimediatadosautos; 

14.2 Na hipótese de interposição de recurso, o pregoeiro encaminhará 
osautosdevidamentefundamentadoaautoridadecompetente; 

14.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o 
seuacolhimentoresultaránainvalidaçãoapenasdosatosinsuscetíveisdeaproveita
mento; 

14.4 Umavezdecididososrecursosadministrativoseventualmenteinterpostos 
e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridadecompetente, 
no interesse público, adjudicará o objeto do certame a 
licitantevencedoraehomologaraoprocedimentolicitatório; 

14.5 A ausência de manifestação imediata e motivadapelo licitante 
nasessãopúblicaimportarianadecadênciadodireitoderecurso,na 
adjudicaçãodoobjetodocertamealicitantevencedoraenoencaminhamentodopro
cessoaautoridadecompetenteparaahomologação; 

14.6 Os recursos deverão ser protocolados nesta Prefeitura, no 
Protocolocentral, a Rua Floriano Peixoto, 158, Centro, Cabreúva, SP das 
9h00 às12h00e das13h00 às17h00. 

15. DAAUTORIZAÇÃODEFORNECIMENTO 

15.1 Homologadaalicitaçãopelaautoridadecompetente,quandodanecessidade
doobjeto,aPrefeituradeCabreúva,emitiráumaAutorizaçãodeFornecimentoespe
cificaparaovencedor,visandoofornecimento/prestação 
deserviçodoobjetodestalicitação. 

15.2 A autorização de fornecimento será encaminhada por e-mail, 
podendoserretiradadiretamentenaPrefeituradeCabreúva,nosetordesupriment
os. 



 
 
 
   

15.3 Arecusainjustificadadovencedoremreceberaautorizaçãodefornecimento,
osujeitaráaaplicação daspenalidadesprevistasemEdital. 

16 DASSANÇÕES 

16.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
nãoassinar a Ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, 
ensejaro retardamento da execução de objeto, não mantiver a proposta, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito as 
sançõesprevistas no artigo 7° da Lei Federal N° 10.520/02, sem prejuízo das 
multasprevistas nosseguintesitens. 

16.2 A recusa injustificada da detentora em assinar a Ata de Registro 
dePreços,aceitarouretiraroinstrumentoequivalente,dentrodoprazoestabelecid
opela Prefeitura de Cabreúva, caracteriza o 
descumprimentototaldaobrigaçãoassumida, sujeitando-
oasseguintespenalidades: 

I –Multade20%(vinteporcento)sobreaobrigaçãonãocumprida;ou 

II –Pagamentocorrespondenteadiferençadepreçodecorrentedenova 
licitaçãopara o mesmofim. 

16.3 O atraso injustificado na entrega do objeto ou execução dos 
serviços,sem prejuízo do disposto no artigo 7° da Lei N° 10.530/02, 
sujeitará adetentora a multa de mora sobre o valor da obrigação não 
cumprida, a partirdo primeiro dia útil seguinte ao término do prazo 
estipulado, na seguinteproporção: 

I- Multade10%(dezporcento)atéo15°(décimoquinto)diadeatraso;e 

II- Multade15%(quinzeporcento)apartirdo16°(décimosexto)dia 
deatrasoatéo30°(trigésimo)díadeatraso. 

Parágrafoúnico–apartirdo31°(trigésimoprimeiro)diaestarácaracterizada a 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, 
salvodisposiçãoemcontrário,emcasosparticulares,previstosnoEditaloucontrato
,sujeitando-seaaplicaçãode multa previstanoitem16.3. 

16.4 Pela inexecução total ou parcial, da obrigação assumida, poderão 
seraplicadas a detentoraasseguintespenalidades: 

I- Multade20%(vinteporcento)sobreovalordaobrigaçãonãocumprida;o
u 

II- Multacorrespondenteadiferençadepreçodecorrentedenovalicitação
parao mesmo fim. 

16.5 O produto não aprovado deverá ser trocado dentro do prazo fixado 
pelaPrefeituradeCabreúva,quenãoexcederáa05(cinco)diasúteis,contadosdore
cebimentodaintimação. 

Parágrafo único – Não realizada a troca dentro do prazo estipulado 
ensejaráa aplicação da multa prevista no item 16.4, considerando-se a 
mora, 
nestahipótese,apartirdoprimeirodiaútilseguinteaotérminodoprazoestabelecido
no item 17.5. 

16.6 O pedido de prorrogação do prazo para a realização do 
serviço/entregade material, somente será apreciado se efetuado dentro dos 



 
 
 
   

prazos fixadosnocontratoouinstrumentoequivalente. 

16.7 Asmultasreferidasnãoimpedemaaplicaçãodeoutrassançõesprevistas na 
lei N° 10.520/02 §1°. Verificado que a obrigação foi cumpridacom atraso 
injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, a 
PrefeituradeCabreúvareterá,preventivamente,ovalordamultadoseventuaiscré
ditos que a detentora tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada 
aampladefesa. 

16.8 No caso de a DETENTORA estar em situação de recuperação judicial, 
aconvalidação em falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de 
RegistrodePreços,semprejuízoda aplicação dasdemais cominaçõeslegais. 

16.9 NocasodeaDETENTORAestaremsituaçãoderecuperaçãoextrajudicial,ode
scumprimentodoplanoderecuperaçãoensejaráaimediata rescisão desta Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo da aplicaçãodas demaiscominaçõeslegais. 

17. DOSESCLARECIMENTOSEIMPUGNAÇÕESAOEDITAL 

17.1 Os esclarecimentos deverão ser formalizados por meio de 
requerimentoendereçadoa(s)Autoridade(s)subscritoras(s)doEdital,devendose
rprotocoladonoprazodeaté02(dois)diasúteisanterioresadatafixada 
pararecebimentodaspropostas,noProtocoloCentral,aRuaFlorianoPeixoto158, 
centro, Cabreúva,SP,das9h00às 12h00edas 
13h00às17h00horas,podendotambémserefetuadoatravésdoe-
maillicitacao@cabreuva.sp.gov.br. 

17.2 Asimpugnaçõesdeverãoserendereçadosa(s)autoridade(s)subscritora(s
) do Edital e protocolada prazo de até 02 (dois) dias 
úteisanterioresadatafixadapararecebimentodaspropostas,noprotocolocentral, 
a Rua Floriano Peixoto 158, Centro, Cabreúva, SP, das 09h00 às12h00 e das 
13h00 às 17h00 horas, podendo também ser efetuado atravésdoe-
maillicitacao@cabreuva.sp.gov.br. 

17.3 As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas 
decaráterestritamenteinformal. 

18. DASDISPOSIÇÕESFINAIS 

18.1 Oproponenteéresponsávelpelafidelidadeelegitimidadedasinformações 
prestadas e dos documentos apresentadas em qualquer fase dalicitação.A 
falsidadede qualquer documento apresentado ou a 
inverdadedasinformaçõesnelecontidasimplicaráaimediatadesclassificaçãodopr
oponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, arescisão 
do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das 
demaissançõescabíveis; 

18.2 É facultado ao pregoeiro, ou a Autoridade a ele superior, em 
qualquerfasedalicitação,promoverdiligênciascomvistasaesclarecerouacomple
mentarainstruçãodoprocesso. 

18.3 osproponentesintimadosparaprestarquaisqueresclarecimentosadicionai
s deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena 
dedesclassificação/inabilitação. 

18.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não 
importaráno afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição 
da suaqualificaçãoea exata compreensão da sua proposta. 
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18.5 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
emfavordaampliaçãodadisputaentreosproponentes,desdequenãocomprometa
m o interesse da Administração, a finalidade e a segurança dacontratação. 

18.6 Asdecisõesreferentesaesteprocessolicitatóriopoderãosercomunicadasao
sproponentesporqualquermeiodecomunicaçãoquecomproveorecebimentoou,a
inda,mediantepublicação. 

18.7 OscasosnãoprevistosnesteEditalserãodecididospeloPregoeiro. 

18.8 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação 
detodos ostermosdesteEdital. 

18.9 Não cabe a Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer 
responsabilidadepelasobrigaçõesassumidaspelofornecedorcomolicitador,eme
specialcom relação a forma e as condições de entrega dos bens ou da 
prestação deserviçosequanto aquitação financeira danegociaçãorealizada. 

18.10 O foro designado para julgamento de quaisquer questões 
judiciaisresultantes desteEditalseráo da ComarcadeCabreúva. 

18.11 oPregoeiroatenderáaosinteressadosnohoráriodas9h00às12h00e das 
13h00 às 16h00 horas, de segunda a sexta feira, exceto feriados, 
naPrefeituradeCabreúva,SetordeSuprimentosparamelhoresesclarecimentos 
arespeitodopresenteEdital; 

18.12 A documentação apresentada para fins de habilitação da 
empresavencedorafarápartedosautosdalicitaçãoenãoserádevolvidaaopropone
nte; 

18.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 
supervenientequeimpeçaarealizaçãodocertamenadatamarcada,asessãoseráa
utomaticamentetransferidaparaoprimeirodiaútilsubsequente,nomesmohorári
oe local anteriormenteestabelecido,desde 
quenãohajacomunicaçãodoPregoeiro em contrário. 

18.14 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, 
nostermosdalegislaçãopertinente. 

 
 

Cabreúva,xxde xxxxxxde2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Antonio Carlos 

ManginiPrefeituradeCa

breúva 

ANEXOI 
TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO: 
 



 
 
 
   

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços Médicos 
Ambulatorial na Área de Especialidades: Clínica Geral, Ginecologia e Obstetrícia, 
Pediatria, Urologia, Neurologia, Psiquiatria, Cardiologia, Otorrinolaringologista, 
Reumatologia. 
 
ESPECIALIDADE QTD SEMANAL 

DE CONSULTAS 
QTD MENSAL DE 
CONSULTAS 

QTD ANUAL DE 
CONSULTAS 

CLINICA GERAL 500 2.000 24.000 

GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

157 628 7.536 

PEDIATRIA 190 760 9.120 

UROLOGIA 15 60 720 

NEUROLOGIA 22 88 1.056 

PSIQUIATRIA 188 752 9.024 

CARDIOLOGIA 35 140 1.680 

OTORRINO 30 120 1.440 

REUMATOLOGIA 20 80 960 

 
DA PARTICIPAÇÃO 

Poderá participar do certame empresas com a qualificação técnica que comprove 
aptidão. 
Capacitação técnica profissional, em que seu quadro permanente tenha profissional de 
nível superior e detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra 
ou serviço de características semelhantes. 
 
Não será permitida a participação de empresas de consórcios. 
 
O diretor técnico tenha experiência em serviço de ambulatório de especialidades de no 
mínimo 6 meses. 
 
DAEXECUÇÃODOSSERVIÇOS 

Períododetrabalhoserácomcargahoráriaconformeespecialidade,nasUnidades de 
Saúde. 

Se por algum motivo houver falta, o profissional deverá ser substituído por outro, para 
atendimento da Agenda no mesmo dia. 

Em caso da empresa não conseguir repor o profissional de imediato, deverá repor o 
agendamento no prazo Máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

A licitante vencedora deverá comprovar, no ato da assinatura do contrato, que os 
Profissionais que efetuarãoos serviços possuem nívelsuperior em Medicina com 
Certificado de Especialização naÁrea e Registro no CRM. 

A Empresa Contratada deverá ter disponibilidade de Contato com a Contratante durante 
todo o período de atendimento das unidades. 

Rotinadetrabalho: 

Dasconsultas: 

NaconsultadeveráseguiroprotocolodeatendimentodaSecretariadeSaúde. 

Asconsultasnãopoderãoserinferiora15(quinze)minutos; 



 
 
 
   

Oremanejamentodepacientesporfaltadeprofissionais,somenteserá permitido com 
autorização da Secretaria de Saúde. 

Consultadeespecialidade,solicitaçãoeavaliaçãodeexames,encaminhamentos: 

Oshoráriosdeatendimentoserãopré-definidospelaSecretaria,não podendo haver 
interrupção no serviço. 

Os profissionais da área da saúde exercerão suas atividades de acordo com o horário de 
funcionamento da Unidade de Saúde, estabelecido pela SMS. 

SerãopagasasconsultasefetivamenteprestadasaoMunicípio. 

A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela fiscalização do cumprimento da 
quantidade de horas trabalhadas, mediante formulário próprio. 

Aexecuçãodostrabalhosatenderáàsnormas,projetos,especificaçõeseregulamentos 
explicitados neste Edital e às normas técnicas vigentes. 

Atender de imediato às solicitações quanto a substituições
 DOS PROFISSIONAIS entendida como inadequada para a prestação dos 
serviços; 

Prestar esclarecimentos por escrito que lhe forem solicitados e atender 
prontamente às reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo 
possível; 

Deverádeimediato,quandosolicitado,apresentardocumentos,prontuáriosou demais 
informações necessárias ao acompanhamento da execução do serviço contratado; 

TodososprofissionaisdeverãofazerusodoProntuárioEletrônico. 

Mantersempreatualizadooprontuáriodospacientes; 

Não utilizar, nem permitir que utilizem o paciente para fins de experimentação, 
limitando as práticas terapêuticas a procedimentos consagrados e reconhecidos pelos 
Conselhos de Classes; 

Comunicar a Contratante a ocorrência de qualquer irregularidade de que tenha 
conhecimento; 

Atender a toda intercorrência, que eventualmente vier a ocorrer durante a realização 
dos serviços e com encaminhamentos adequados, sem ônus à Contratante ou ao 
usuário do SUS; 

Respeitaradecisãodopacienteaoconsentirourecusarprestaçãodeserviços de saúde, 
salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 

Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal; 

Submeter-se à fiscalização permanente da Contratante, ficando sujeito também ao 
Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS; 

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
contratação; 

Responsabilizar-se pela indenização de qualquer dano causado aos pacientes 
decorrentes da ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia 
praticados por seus profissionais ou prepostos. 

Justificar, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização 
de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos na 
contratação; 

Informar responsável da Contratada para o contato com a Secretaria de Saúde, durante 
a execução dos serviços em caso de intercorrências na execução; 



 
 
 
   

Executar os serviços de acordo com as especificações e demais condições estipuladas 
no instrumento convocatório aplicando as definições conforme padrões definidos pela 
Contratante; 

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor 
indicadopelaSecretariadeSaúdedeCabreúvaparaacompanhamentodaexecução do 
Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e 
atendendo as reclamações formuladas; 

Todas as despesas com deslocamento, transporte e alimentação dos profissionais 
contratados correrão por conta da empresa contratada para a prestação do 
serviço; 

Não transferir a outrem a execução do Objeto deste Termo de Referência, sem prévia e 
expressa anuência da Secretaria de Saúde de Cabreúva; 

Manter, durante a vigência do futuro Contrato, todas as condições de habilitação, 
inclusive atualização de documentos de controle de arrecadação de tributos e 
contribuições federais (SRF, Dívida Ativa, FGTS, INSS). 

AContratadadeveráainda: 

a)Manter os seus profissionais devidamente uniformizados, e com 
Crachá de identificação de seus funcionários. 

Realizaratividadesprogramadasedeatençãoàdemandaespontânea; 

Contribuir, realizar e participar das atividades das unidades de saúde, reuniões de 
equipe, e demais atividades relacionadas a equipe e ao serviço de saúde; 

Realizarconsultasclínicas,pequenosprocedimentoscirúrgicos,atividadesem grupo na 
UBS e, quando indicado encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos 
de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo suaresponsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico deles; 

Participar de comissões e grupos de trabalhos destinados à elaboração de protocolos ou 
procedimentos padrão da assistência multiprofissional. 

Qualquer tipo de afastamento dos profissionais por quaisquer motivos, cujos 
profissionais fiquem afastados por mais de 1 (um) dia deverá ser substituído por outro 
profissional para atendimento ininterrupto da agenda. 

PAGAMENTO 

A contratada deverá encaminhar mensalmente antes da emissão da nota fiscal de 
serviço, à Secretaria de Saúde um relatório contendo, produção física e financeira 
detalhada, contendo: número da Ficha de atendimento, nome do paciente, data da 
realização do procedimento, tipo de procedimento e médico solicitante. 

A Contratada somente poderá emitir nota Fiscal após aprovação do 
relatório de produção 

Somenteserãopagosconsultascomprovadamenteexecutados. 

Constatada qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será 
devolvida à CONTRATADA para as devidas correções, devendo esta ser entregue 
corrigida em 02 (dois) dias. Neste caso, a CONTRATANTE terá o prazo de até 7 (sete) 
dias úteis, a contar da data da reapresentação do documento, para efetuar o 
pagamento; 

O aceite/aprovação dos produtos pela CONTRATANTE, não exclui a responsabilidade 
civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade dos produtos ou 
disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pela 
CONTRATADA verificados posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as 
faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor); 



 
 
 
   

 
A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento da licitante CONTRATADA, no todo ou em 
parte, nos seguintes casos: 

Descumprimentodeobrigações 
relacionadascomoobjetoadquirido,hipótese 
emqueopagamentoficaráretidoatéqueaCONTRATADA 
atendaàcláusula infringida; 

Descumprimento pela CONTRATADA de obrigações avençadas com 
terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o fornecimento 
dos produtos ou a CONTRATANTE. 

FISCALIZAÇÃO 

A Secretária de Saúde nomeará um responsável para executar a fiscalização 
doContratoqueregistrarátodasasocorrênciaseasdeficiênciasverificadasem relatório, 
cuja cópiaserá encaminhada à empresa,objetivandoa imediata correção das 
irregularidades apontadas. 
 
As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade, única, 
integral e exclusiva da empresa no que concerne à execução do objeto desta licitação. 
 

Atenciosamente,



 
 
 
   

 
 

1. HABILITAÇÃOJURÍDICA 
1.1 RegistroempresarialnaJuntaComercial,nocasodeempresárioindividual (ou 

cédula de identidade em se tratando de pessoa física nãoempresário); 
 

1.2 Atoconstitutivo,estatutooucontratosocialemvigor,devidamenteregistradon
aJunta Comercial,tratando-sedesociedadeempresária; 

 
1.3 Documentosdeeleiçãooudesignaçãodosatuaisadministradores,tratando-

sedesociedadeempresária; 
 

1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de 
pessoasJurídicas tratando-se de sociedade não empresária, 
acompanhado deprovade diretoriaemexercício; 

 
1.5 Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país 

eato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo 
órgãocompetente,quandoassim oexigir. 

 
1.6 Tratando-se de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte 

(EPP),apresentarDeclaraçãodeEnquadramentoouCertidãoSimplificada,am
basexpedidaspelarespectivaJuntaComercial,comdatadaexpedição do 
exercício atual (não será aceito outro tipo de documento,nos termos do 
Artigo 8° da instrução Normativa N° 103 de 30 de abril 
de2007),parafazerjusaosbenefíciosprevistosnareferidaLei123/2006. 

 
1.6.1 Os microempresários individuais, por serem dispensados de 

apresentarCertidão expedida pela Junta Comercial, deverão apresentar o 
certificadodeCondiçãodeMicroempreendedorIndividual;OsMicroempresári
osIndividuais deverão comprovar o ramo de atividade compatível 
medianteaapresentaçãodoCertificadodaCondiçãodeMicroempresárioIndivi
dual; 

 
2. REGULARIDADEFISCALETRABALHISTA 
2.1 ProvadeinscriçãonoCadastroNacionaldePessoasJurídicasdoMinistério 

daFazenda(CNPJ); 
 

2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal,se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente 
ao seuramodeatividadeecompatívelcomoobjetocontratual; 

2.3 ProvaderegularidadefiscalemitidapelasFazendasFederal,Estadual e 
Municipaldo domicílioousededo 
licitante,ououtraequivalente,naformadalei,mediante 
aapresentaçãodasseguintescertidões: 

2.3.1 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de 
TributosMobiliários,expedida pela FazendaMunicipal; 

2.3.2 Certidão de Regularidade do ICMS – Imposto sobre Circulação 
deMercadorias e Serviços, expedida pela Fazenda Estadual ou 
CertidãoNegativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos 
Tributáriosexpedida pela Procuradoria Geral do Estado respectivo, ou 

ANEXOII 
DOCUMENTOSNECESSÁRIOSPARAHABILITAÇÃO 



 
 
 
   

declaraçãode isenção ou de não incidência assinada pelo 
representante legal dolicitante,sob aspenasdalei; 

 
2.3.3 ProvadeRegularidadeparacomaFazendaFederalatravésdaCertidão 

Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito 
deNegativa,relativaaTributosFederais(inclusiveascontribuiçõessociais)
e àDívidaAtivada União; 

 
2.3.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 

deServiço (FGTS), mediante a apresentação de CRF – Certificado 
deRegularidadedo FGTS; 

 
2.3.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva 

deDébitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à 
Leinº12.461/2011eàResoluçãoAdministrativa TST nº1470/2011; 

 
OBSERVAÇÃO: Poderão ser apresentadas CERTIDÕES POSITIVAS COM 
EFEITOSDE NEGATIVA, conforme artigo 206 do Código tributário Nacional (Lei 
N° 5.172de25 de outubro de 1966). 

 
3. QUALIFICAÇÃOECONÔMICOFINANCEIRA 

 
3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede 

dapessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data 
nãoanterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a 
apresentaçãodos envelopes; 

 
3.2 Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial 

expedidapelodistribuidor dasededa pessoajurídica; 
 

3.3 Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve 
olicitante apresentar comprovante da homologação/deferimento 
pelojuízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial 
emvigor,conformeSúmulanº501doTribunaldeContasdoEstadode 
SãoPaulo. 

 
3.4 Apresentação de 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 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta, observadas as 
seguintes previsões:        

3.5 A empresa interessada não obrigada a publicar o balanço, porém 
obrigada à sua elaboração, deverá: 

 
3.6 Apresentar cópia legível das páginas do LIVRO DIÁRIO, no qual 

tenham sido transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultados 
do exercício; 

3.7 Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador 
responsável, com os respectivos termos de abertura e de 
encerramento do livro registrados na Junta Comercial; 
 

3.8 A empresa interessada obrigada a publicar o balanço deverá 
apresentar a respectiva prova e a certidão de arquivamento na 
Junta Comercial; 



 
 
 
   

 
3.9 A verificação da boa situação financeira do licitante será feita 

mediante a apuração de dois indicadores contábeis abaixo 
especificados, que deverá ser apresentado com sua memória de 
cálculo devidamente assinado pelo contador chefe da licitante: 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 
Ativo Circulante (AC) / Passivo Circulante (PC) = Maior ou igual 1.00 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 

{Ativo Circulante (AC) + Realizável a Longo Prazo(RLP}{Passivo Circulante(PC) + 
Exigível a Longo Prazo (ELP)} = Maior ou igual a 1.00 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: 
{Passivo Circulante (PC)+ Exigível a Longo Prazo (ELP)} / Ativo Total(AT) = Menor ou 
igual 0,5 

 
3.10 As empresas dispensadas da elaboração de demonstrações 

contábeis completas e as demais empresas não optantes pelo 
sistema de apuração do lucro real, deverão apresentar: 
 

3.11 Fotocópia do Livro Caixa, conforme disposições legais; 
 

3.12 Cópia da Declaração Econômico-Fiscal da pessoa jurídica; 
 

3.13 Comprovação da licitante de ter capital social e registrado na Junta 
Comercial ou repartição correspondente na data da apresentação 
das propostas, igual ou superior à R$ 511.126,90 (quinhentos e 
onze mil e cento e vinte e seis reais e noventa centavos), 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 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. 
 
3 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. 

 
 

4. QUALIFICAÇÃOTÉCNICA 
 

4.1 Operacional: 
4.2 Certidão de registro de pessoa jurídica junto a entidade profissional 

competente, em nome da licitante, com validade na data de recebimento 
dos documentos de habilitação e classificação, em conformidade com o 
art. 30, I, da Lei n. 8.666/1993; 

4.3 Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, por meio da apresentação de Atestado(s), expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual indique que a 
empresa já executou serviços similares ao objeto da presente licitação. 
O(s) atestado(s) deverá (ão) ser necessariamente em nome da licitante 
e indicar quantidades suficientes para que separados ou em conjunto, 
representem no mínimo 50% (cinqüenta por cento) e que indique 
expressamente a prestação de serviços compatível com o objeto desta 
licitação (nos termos da súmula n.° 241 do Tribunal de Contas do 
Estadode 
SãoPaulo),contendo,necessariamente,asparcelasdemaiorrelevânciaindica
dasno AnexoI; 

4.4 Relação da equipe técnica da empresa que se responsabilizará pela 
execução dos serviços contratados, acompanhados dos respectivos 
comprovantes de registro junto ao conselho de classe competente (conforme 
Anexo I), bem como a comprovação da qualificação de cada um de seus 
membros e de que fazem parte do quadro permanente da empresa licitante, 
sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, nos 
termos da Súmula nº 252 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na 
data fixada para a apresentação das propostas; 
4.5 Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnicos 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos. 
 
4.6 Profissional: 
4.6.1. Para comprovação da Qualificação Técnica Profissional, deverá 
apresentar o seguinte: 
 

Prova de Registro no Conselho Regional de Medicina 

Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT), e seus anexos, expedida (s) pelo CRM, 
do(s) profissional (is), de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica, 
comprovando a execução de obras e/ou serviços de características semelhantes 
ou similares de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou 
superiores às apresentadas a seguir, que são as que tem maior relevância 
técnica e/ou  

O(s) profissional(is) detentor(es) da CAT, deverá(ão) ter vínculo com a Licitante 
na data da apresentação da proposta. A comprovação de vínculo do(s) 
profissional(is) detentor(es) da CAT pode se dar mediante contrato social, 
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho se 
responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

https://portal.cfm.org.br/


 
 
 
   

5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 

5.1 Declarações subscritas por representante legal do licitante, 
elaboradasem papel timbradoconforme modelo mostrado no ANEXO III 
desteEditalatestando: 

 
A) Inexistênciadefatosupervenienteimpeditivodelicitaçãonaformado§ 
2°do Artigo32daLeiN°8.666/93. 

 
B) NostermosdoincisoVdoArtigo27daLeiFederaln°8.666,de21de junho de 
1993 e alterações, a empresa encontra-se em situaçãoregular perante o 
Ministério do Trabalho, no que se refere a 
observânciadodispostonoinciso XXXIIIdoartigo 7°daConstituição Federal; 

 
C) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de 
quenomomentodaassinaturadaAtadeRegistrodePreçosdeveráapresentar 
cópia do ato de nomeação do administrador-judicial ou se 
oadministrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 
responsávelpela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou 
documentoequivalentedojuízooudoadministrador,dequeoplanoderecuper
ação judicialestásendo cumprido; 

 
D) Para o caso deempresas em recuperação extrajudicial:estácientede 
que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços 
deveráapresentar comprovação documental de que as obrigações do 
plano derecuperação extrajudicialestãosendocumpridas. 

 
6. DISPOSIÇÕESGERAIS 

 
6.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, 
porqualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidorda administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os 
documentosdeverãoestarem plenavigência,ficando,porém, 
acritériodoPregoeirosolicitar 
asviasoriginaisdequaisquerdosdocumentos,casohajaconstataçãodefatossuperveni
entes. 

 
6.2 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em 
qualquertempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre 
documentos jáentregues,fixando-lhesprazoparaatendimento. 

 
6.3 A falta de quaisquer dos documentos mencionados, ou a apresentação 
dosmesmosemdesacordocomopresenteedital,implicaránainabilitaçãodolicitante. 

 
6.4.Alicitantedeveráapresentarosdocumentoscorrespondentesaoestabelecimento(
matrizoufilial)atravésdoqualpretendefirmar ocontrato. 

 
6.5 É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, 
excetoaquelesdocumentosque,pelapróprianatureza,comprovadamente,forememit
idosemnomedamatrize,válidos paratodas as suasfiliais. 

 
6.6 PoderãoserapresentadasCertidõesPositivascomEfeitosdeNegativa,conforme 
Artigo 206 do Código Tributário Nacional (Lei N° 5.172 de 25 deoutubrode 
1966). 

 
6.7 Todas as certidões e documentos devem ser apresentados, na forma da 
Leidentro do prazo de validade fixado nos documentos oficiais, ou de 90 



 
 
 
   

(noventa)dias a contar da expedição dos mesmos, caso não estipulem qualquer 
prazo devalidade. 

 
6.8 Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar N° 123 
de14/12/06ealteraçõesnaLeiN°147de07/08/14,serãoobservadososseguintes 
procedimentos: 

 
A) AsMicroempresas,empresasdePequenoPorteeMicroempresárioIndividual(
MEI),porocasiãodahabilitação,deverãoapresentartodadocumentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal,mesmoqueestaapresentealgumarestrição; 

 
B) Havendo alguma restrição quanto a regularidade fiscal e trabalhista, 
seráassegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderáao momento em que for homologado o certame, para 
regularização dadocumentação. 

 
C) A não regularização da documentação implicará decadência do direito 
acontratação,semprejuízodassançõesprevistasnoartigo81dalei8.666/93,send
ofacultadoaadministraçãoconvocaroslicitantesremanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ourevogar alicitação. 

 
6.9 Não será aceito a substituição de documentos de habilitação por protocolo 
derequerimentodacertidão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III -  



 
 
 
   

DECLARAÇÕES 

Ao Município de 

CabreúvaPrezados 

Senhores 

Ref.:PregãoEletrônicoN°0xx/2022 

Eu  (nome completo), representante legal da empresa 
 (denominaçãodapessoajurídica),sediadaaR./Av. , 
N° ,Bairro ,Cidade/Estado / participantedoPregão 
EletrônicoN°0xx/2022,daPrefeituradeCabreúva,DECLARO,sobaspenasdaLei: 

A) Inexistência de fato superveniente de habilitação na forma do § 2 do 
artigo32daLeiN°8.666/93; 

B) NostermosdoincisoVdoartigo27daLeifederaln°8.666de21dejunhode 1993 e 
alterações, a empresa encontra-se em situação regular perante oMinistério 
do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no incisoXXXIIIdo 
artigo7°da ConstituiçãoFederal: 

C) Para o caso de empresassem recuperação judicial: está ciente de que 
nomomento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá 
apresentarcópiado ato denomeação do administrador-judicialou seo 
administradorfor pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela 
condução doprocesso e, ainda, declaração, relatório ou documento 
equivalente do juízoou do administrador, de que o plano de recuperação 
judicial está sendocumprido; 

D) Paraocasodeempresasemrecuperaçãoextrajudicial:estácientedequeno 
momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá 
apresentarcomprovação documental de que as obrigações do plano de 
recuperaçãoextrajudicialestãosendocumpridas. 

 
(Localedata) 

 
(Nomeenúmerodacarteiradeidentidadedodeclarante) 

 
Obs. Estadeclaraçãodeveráseremitida empapel timbrado 
daempresaproponentee carimbadacomo númerodo CNPJ. 
 



 
 
 
   

ANEXO IV 

MODELO–FICHATÉCNICADESCRITIVADOOBJETO(aserenviadapor 
meioeletrônico) 

 
 
 

Pregão Eletrônico 0xx/2021 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL NA ÁREA DE ESPECIALIDADES: 
CLÍNICA GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, UROLOGIA, 
NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, 
REUMATOLOGIA. 
ProcessoAdministrativo7427/2022 
 

 
A) Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente 

osrequisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com 
asexigências do instrumentoconvocatório(Edital); 

B) DeclaramosqueestamossobregimedeTributaçãodeMicroempresaeEmpresadeP
equenoPorte,conformeestabeleceoartigo3°daLeiComplementar147,de07 
deagosto de 2014¹; 

C) A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de 
aberturadopregão; 

D) Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege 
apresentelicitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¹Somentenahipótesedeolicitantesermicroempresa(ME)ouEmpresadePequenoPorte(EPP
)



 
 
 
   

AnexoV 
MODELO MINUTADECONTRATO 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL NA ÁREA DE ESPECIALIDADES: 
CLÍNICA GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, UROLOGIA, 
NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, 
REUMATOLOGIA. 

 
APREFEITURAMUNICIPALDECABREÚVA,EstadodeSãoPaulo,pessoajurídicadedirei
topúblico,devidamenteinscritanoCNPJ/MFsobonº46.634.432.0001-55, com sede 
administrativa à Rua Floriano Peixoto, nº 158,Centro, nacidade de Cabreúva,Estado 
de São Paulo, neste atodevidamenterepresentada pelo Prefeito Municipal de 
Cabreúva, Senhor Antonio Carlos Mangini,brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade RG nº XX.010.XXX, inscrito noCPF/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, 
residente e domiciliado na cidade de 
Cabreúva,EstadodeSãoPaulo,eaempresaabaixorelacionada,representadanaformades
euestatutosocial,emordemdepreferênciaporclassificação,estabelecidas:doravante 
denominada CONTRATADA, resolve(m) firmar o 
presenteCONTRATO,notermosdaLeiFederalnº8.666/93,bemcomodoeditaldaPREGÃ
O ELETRÔNICO0xx/2022,mediantecondiçõesa seguirestabelecidas: 

 
 
CLÁUSULAPRIMEIRA-DOOBJETO 

 
ConstituiOBJETOdesteContratoaexecuçãode PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS AMBULATORIAL NA ÁREA DE ESPECIALIDADES: CLÍNICA GERAL, 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, UROLOGIA, NEUROLOGIA, 
PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, 
REUMATOLOGIA.,conforme Memorial Descritivo e proposta apresentada, partes 
integrantesdesteinstrumento,independentedetranscrição; 

O objeto dapresente contratação poderásofrer,nasmesmascondições,acréscimosou 
supressõesnostermosdoart.65,§1°,daLeiFederal n°8.666/93. 

CLÁUSULASEGUNDA–CONDIÇÕESDEEXECUÇÃO 
 

Aobradeveráserexecutadaconformeasespecificaçõesecondiçõesestabelecidas no 
MemorialDescritivo, e proposta apresentada e serão recebidospeloGabinetedo 
Prefeito,CONTRATANTE; 
Correrá por conta da CONTRATADA, as despesas para efetivo 
atendimentoaoobjetolicitado,taiscomomateriais,equipamentos,acessórios,transporte
,tributos,encargostrabalhistaseprevidenciáriosdecorrentesdesua execução; 

Osserviçosdeverãoserexecutadosporfuncionárioscredenciadoseespecializados,respon
dendoaCONTRATADApelosdanosouprejuízosquepossamacarretar; 

O prazo de execução dos serviços, OBJETO deste Contrato, é de 12 (doze)meses. O 
prazo máximo para início de sua execução é de 10 (dez) dias a contar dadata do 
recebimento pela CONTRATADA da Ordem para início dos Serviços, 
emitidapeloÓrgão competente daCONTRATANTE; 

ACONTRATADAdeveráfornecerparaoGabinetedoPrefeito,daCONTRATANTE, antes 
do início dos serviços e, em até 10 (dez) dias após apublicaçãodo extrato 



 
 
 
   

destecontrato,os seguintesdocumentos: 

Encaminhar a relação dos funcionários que prestarão os serviços, constandonomes 
e números da cédula de identidade, com antecedência mínima de 48 
horasdoiníciodasatividades; 

OGabinetedoPrefeitoterá05(cinco)diasúteisparaanalisarosdocumentos 
entregueseemitiraOrdemparaInício dosServiços; 

Caso seja observado, durante 05 (cinco) dias corridos, que a marcha 
dostrabalhosnãoacompanhaacronologiaapresentadapelaCONTRATADA,aFISCALIZ
AÇÃOa intimará a intensificar dentro de 03 (três) dias corridos 
osserviços,afimdedar-lhesoandamentoconveniente; 

O não atendimento da intimação por parte da CONTRATADA levará 
apresunçãodequeosserviços estãoematraso, aplicávelamultaprevista; 

A multa prevista no item 10.3, referente ao atraso no início da execução 
dosserviços, será aplicada pelo período máximo de 10 (dez) dias, caso os serviços 
nãosejaminiciados,aplicar-se-áodispostonaCláusulaDez; 

Oatrasonaexecuçãodosserviçossomenteserájustificávelquandodecorrente de caso 
fortuito, de força maior ou de fato relacionada aos interesses daCONTRATANTE; 

O pedido de prorrogação de prazo parcial, com a comprovação dos fatos queo 
justifiquem, deverá ser encaminhado à CONTRATANTE, 01 (um) dia após 
aocorrênciadosfatosensejadoresdaprorrogação; 

O pedido de prorrogação do prazo final, com a comprovação dos fatos que 
ojustifiquem, deverá ser encaminhado à CONTRATANTE 15 (quinze) dias antes 
defindaroprazoestabelecido; 

Excepcionalmente, desde que de interesse da CONTRATANTE, 
devidamentejustificado no respectivo processo, o prazo de execução dos serviços 
poderá sofrerprorrogações; 

CLÁUSULATERCEIRA–CONDIÇÕESDERECEBIMENTO 
 

Executado,oobjetoserárecebido: 
 

Provisoriamente,apósvistoriacompleta,realizadapeloGabinetedoPrefeito, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 05 (cinco)dias úteis, 
contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, aconclusãodo 
objeto; 

OrecebimentoprovisórioserácaracterizadopelaemissãodoTermodeRecebimentoProvis
ório,comexpressaconcordânciaemreceberoobjetoprovisoriamente; 

Após o recebimento provisório, que será ratificado mediante termo, 
ficarãoosserviçosemobservaçãopeloprazode01(um)mês,duranteosquaisaCONTRAT
ADAficaráobrigadaafazer,àssuasexpensas,assubstituiçõesereparações reclamadas 
por víciosqueporventuraapareçam; 

Definitivamente,peloGabinetedoPrefeito,mediantetermocircunstanciado,assinado 



 
 
 
   

pelaspartes,ematé 60(sessenta)diasdadatadeexpediçãodo 
TermodeRecebimentoProvisório; 

O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que o Gabinete 
doPrefeito,tenhaaprovadoa completaadequaçãodoobjetoaostermoscontratuais; 

Findooprazoreferidonoitemanterior,emedianterequerimentodaCONTRATADA, a 
FISCALIZAÇÃO realizará a verificação dos serviços 
executados,paraorecebimentodefinitivo,queseráratificadomediantetermo. 

Constatadas irregularidades no objeto, o Gabinete do Prefeito, sem 
prejuízodaspenalidadescabíveis,poderá: 

Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações 
doMemorialDescritivo–AnexoIIdoedital,determinandosuasubstituição/correção; 

Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou departes; 

AsirregularidadesdeverãosersanadaspelaCONTRATADA,noprazomáximo de 02 
(dois) dias úteis, contados do recebimento da notificação 
porescrito,mantidoopreçoinicialmenteofertado; 

O recebimento provisório ou definitivo não exime a CONTRATADA de 
suaresponsabilidade,naformadaLei,pelaqualidade,correçãoesegurançadosserviços 
prestados; 

O Termo de Recebimento Definitivo será expedido com observância, no 
quecouberdasdisposiçõesconstantesnaOrdemdeServiçoexpedidapelaCONTRATANT
E. 

CLÁUSULAQUARTA–DOSDIREITOSERESPONSABILIDADESDASPARTES 
 

CaberáàCONTRATADA: 
 

Fornecer mão de obra competente e especializada para cada natureza 
deserviçoetudomaisquefornecessárioaoplenodesenvolvimentodoobjetocontratado, 
em volume, qualidade e quantidades compatíveis para sua conclusãodentrodoprazo 
estabelecido; 

Arcar com todas as despesas relativas a transporte, seguro, instalação,ensaios, 
consertos,testes, análisesdemateriaise equipamentos; 

Arcar com todos os encargos sociais e fiscais, taxas e emolumentos, 
edemaisdespesaslegaisquerecaíremsobre oContrato; 

Zelarpeladisciplinanoslocaisdosserviços,seobrigandoaCONTRATADAadispensar,nop
razode24(vinteequatro)horas,oempregadooucujapermanêncianoserviçoforjulgadainc
onvenientepeloGabinetedoPrefeito; 

Assumirintegralresponsabilidadepelaboaexecuçãoeeficiênciadosserviçosepeloforneci
mentodeequipamentos,materiais,mãodeobraeinstalaçõesnecessárias,respondendop
elasolidez,segurançaeperfeiçãodosserviços executados; 

Assumirintegralresponsabilidadeporquaisquerdanosdecorrentesdarealizaçãodos 



 
 
 
   

serviços, causadosàCONTRATANTE ouaterceiros; 

Cumprirasdiretrizeseelementostécnicosestabelecidoseinformadospela 
CONTRATANTE; 

 
Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas quandoda 
realização dos serviços que são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA,queresponderáemseupróprionome peranteosórgãosfiscalizadores; 

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias pormeio de 
seus empregados ao atendimento dos seus funcionários acidentados 
oucommalsúbito. 

Providenciaraimediatacorreçãodasdeficiênciasapontadaspela 
CONTRATANTEquantoàexecuçãodoContrato; 

 
Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros,provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus 
empregados,filiadasouprepostas,naexecuçãodofornecimentocontratado; 
Cumprirefazercumprir,porseusprepostosouconveniados,leis,regulamentoseposturasc
ompatíveis,bemcomo,quaisquerdeterminaçõesemanadas das autoridades 
competentes, pertinentes à matéria OBJETO do presenteContrato, cabendo-lhe 
única e exclusiva responsabilidade pelas consequências 
dequalquertransgressãosuaoude seusprepostosouconvenentes; 

Responsabilizar-sepelosencargostrabalhistas,previdenciários,fiscais,comerciaise 
outros resultantesdaexecuçãodestecontrato; 

A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos não transfereao 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar 
oobjetodeste contrato; 

ACONTRATADAdeverámanter,permanentemente,nolocaldosserviçosequandonecess
ários,comoseupreposto,pessoaidôneaecapazquearepresentará e acompanhará toda 
a execução deste contrato, prestando, ainda, 
aassistênciatécnicanecessária,bemcomodeveráexecutarasinstruçõesdoGabinetedoPr
efeitodaCONTRATANTE,semprejuízodasresponsabilidadesassumidas; 

Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 
asobrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
nalicitação, devendo apresentar documentação revalidada, se no curso deste 
contratoalgumdocumentoperderavalidade; 

PermitirefacilitaroacessodafiscalizaçãodaCONTRATANTEparaavistoriaeinspeçãonasin
stalaçõesdaCONTRATADA; 

Responsabilizar-seporquaisquerdanoscausadosdiretamenteaCONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução destecontrato. 

Não transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem a 
expressaautorizaçãopor escrito daCONTRATANTE; 

ApresentaraoCONTRATANTE,quandosolicitado,comprovantedepagamentosdesalári
os,apólicesdesegurocontraacidentedetrabalho,quitaçãode suas obrigações 



 
 
 
   

trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus empregados 
queforamalocadosàprestaçãodosserviçosdestecontrato; 

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
emunicipal,asnormas desegurançadoCONTRATANTE; 

CaberáaCONTRATANTE: 
 

Estabelecer,comcompetênciaúnicaeexclusiva,osserviçosaseremexecutados; 
Realizar os pagamentos na forma, condições, preços pactuados e 
prazosestabelecidosnaCláusulaSexta; 

Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato pelo 
Departamentocompetentedo Gabinetedo Prefeitoformalmentedesignada: 

Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução 
dosserviços; 

CLÁUSULAQUINTA-DAFISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização dos serviços executados será de competência e 
responsabilidadeexclusiva da CONTRATANTE, cabendo-lhe, outrossim, verificar o 
cumprimento dopresente Contrato, autorizar os pagamentos de faturas, alterações 
de projetos 
esubstituiçõesdemateriaisepraticarosdemaisatosnecessáriosparaafielexecuçãodosser
viçoscontratados; 

O documento hábil para a aferição, comprovação e avaliação de todos os fatose 
assuntos relacionados e referentes à execução dos serviços será o Diário deObras; 

A CONTRATADA e a CONTRATANTE pelo Gabinete do Prefeito, visando 
àcomprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos do 
presenteContrato,dar-lhe-ãovistodiariamente,porseusrepresentantescredenciados; 

Os serviços serão executados de acordo com a documentação técnica; 
aCONTRATADAacataráasdeterminaçõesdoGabinetedoPrefeito,daCONTRATANTE, 
comelaresolvendo eventuaisdúvidas; 

A CONTRATANTE se reserva o direito de modificar, adicionar ou reduzir 
osserviços, se assim julgar melhor aos seus interesses ou assim determinarem 
osrecursos disponíveis, bem como, a critério do Gabinete do Prefeito, poderão 
serfeitas modificações para assegurar o perfeito funcionamento das peças no 
conjuntoou adaptações no projeto original, desde que antecipadamente justificada 
nos autosenostermospermitidosnaLei8.666/93esuasalterações; 

O Gabinete do Prefeito, da CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer amais 
ampla e completa verificação dos serviços contratados, não se eximindo 
aCONTRATADA, em hipótese alguma, das responsabilidades pelos danos que vier 
acausaraterceiros,seja poratopróprio,sejaporatodeseusoperáriosoupreposto; 

CLÁUSULASEXTA– DOVALOREDOPAGAMENTO 
 

Ovalortotal destecontratoédeR$(xxx) (xxxx); 
 



 
 
 
   

Ospreçossãofixoseirreajustáveis; 
 
ACONTRATANTEpagaráàCONTRATADAosvaloresestabelecidosnoAnexoII-
PROPOSTA,parteintegrantedeste,totalizandoovalordeR$(xxx)(xxxx); 

O pagamento será realizado, após a execução dos serviços, mediante 
aemissãodenotafiscal,sedevidamenteatestadapeloGabinetedoPrefeito; 

Os pagamentos serão efetuados no prazo de 15 (quinze) dias, a contar dadata da 
apresentação das notas fiscais no setor financeiro da CONTRATANTE,mediante 
depósitos na conta corrente nº (-), agência nº (-) do Banco (-) daCONTRATADA, 
observadoodisposto noitem6.4.; 

Para realização do pagamento, as notas fiscais deverão estar instruídas com 
arequisição e com atestado de comprovação de execução dos serviços, 
conformemedição, e fluxo de desembolso, emitido pelo setor competente da 
CONTRATADA,pormeiodo GabinetedoPrefeito; 

O Gabinete do Prefeito, após aprovar e receber os serviços em foco, 
tambémporescrito,encaminharáorequerimento,anotafiscalesuaaprovação,aoSecretár
iodeObrasafimdeatestareencaminharaosetorfinanceirodaCONTRATANTE; 

A Nota Fiscal deverá corresponder aos serviços efetivamente executados 
econstantesdaplanilhaorçamentária,parteintegrantedesteContrato; 

A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias 
deexpedienteno ÓrgãoCONTRATANTE; 

Havendodivergênciaouerronaemissãododocumentofiscal,ficainterrompido o prazo 
para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somenteregularização. 

Ovaloratribuídoaopresentecontratoéaúnicaformaderemuneraçãoa 
CONTRATADA,sendovedadooseureajuste; 

 
Do valor das notas fiscais apresentadas para pagamento, serão deduzidos, 
deplenodireito,pelaCONTRATANTE: 

MultasprevistasnesteContrato; 
As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de 
autoridadecompetente,emdecorrênciadodescumprimento,pelaCONTRAT
ADA,deleisouregulamentosaplicáveisàespécie; 
Cobrançasindevidas. 

CLÁUSULASÉTIMA-DACONSIGNAÇÃOORÇAMENTÁRIA 
 

A despesa, em R$ xxxxxx (xxxxxxx), e onerará os recursos orçamentáriosdo 
exercício de 2022 e os decorrentes do exercício de 2023, na seguinte dotação: 

 
3.3.9039.10.301.1001.2001.9296.01.92.3010064 
3.3.9039.10.301.1001.2001.9296.01.95.3010011 

 

CLÁUSULAOITAVA-DAGARANTIACONTRATUAL 
 

Paragarantirocumprimentodestecontrato,aCONTRATADAprestarágarantia conforme 
previsão contida no instrumento convocatório, equivalente a 5%(cincopor cento)do 



 
 
 
   

valortotaldeste contrato; 

Agarantiaprestadaseráliberadaourestituídaapósorecebimentodefinitivo 
doobjetocontratado; 

Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que 
aqualquertítulolhefordevidapelaCONTRATADA. 

CLÁUSULA NONA-DAVIGÊNCIA 
 

Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, encerrando-se nadatado 
recebimentodefinitivodosserviços; 

Excepcionalmente, desde que de interesse da CONTRATANTE, 
devidamentejustificado no respectivo processo, o prazo de execução dos serviços 
poderá sofrerprorrogações; 

CLÁUSULADEZ-DASPENALIDADES 
 

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa 
demora sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro dia 
útilseguinteaotérminodoprazoestipulado,naseguinte proporção: 

Multade10%(dezpor cento) atéo30º(trigésimo) diadeatraso;e 
 

Multade15%(quinzeporcento)apartirdo31º(trigésimoprimeiro)diadeatrasoatéo 
45º(quadragésimoquinto)dia deatraso; 

Apartirdo46º(quadragésimosexto)diaestarácaracterizadaainexecuçãototalouparcial 
daobrigação assumida. 

Pela inexecução total ou parcial do objeto, poderão ser aplicadas à contratada 
asseguintes penalidades: 

Multade20%(vinteporcento)sobreovalor daobrigaçãonãocumprida; ou 
 

Multacorrespondenteàdiferençadepreçodecorrentedenovalicitaçãopara 
omesmofim. 

Asmultasprevistasnesteitemnãoimpedemaaplicaçãodeoutrassançõesprevistas na 
Lei Federaln.º8.666/93. 

Verificadoqueaobrigaçãofoicumpridacomatrasoinjustificadooucaracterizadaainexecuç
ãoparcial,aPrefeiturareterá,preventivamente,ovalorda 
multadoseventuaiscréditosqueacontratadatenhadireito,atéadecisãodefinitiva,assegur
adaaampla defesa. 

SeaPrefeituradecidirpelanãoaplicaçãodamulta,ovalorretidoserádevolvidoàcontratada
devidamentecorrigidopeloíndiceoficialdoMunicípio. 

O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigidoaté a 
data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal 
deCabreúva dentro de 03(três) dias úteis da data de sua cominação mediante guia 
derecolhimentooficial. 

 



 
 
 
   

 
 

CLÁUSULAONZE-DARESCISÃO 
 
 

Opresenteinstrumentocontratualpoderáserrescindidoquandoocorrerainexecução 
total ou parcial de qualquer de suas cláusulas, nos termos do art. 77 e 
art.78daLeiFederalnº8.666/93,cabendoàpartecausadoradasituaçãoarcarcomtodas 
asresponsabilidades administrativas,cíveise criminais. 

CLÁUSULADOZE-DASDISPOSIÇÕESGERAIS 
 

A CONTRATANTE poderá determinar acréscimos ou supressões ao OBJETOdeste 
Contrato até o limite 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor; em caso 
deacréscimo, os serviços acrescidos serão pagos de acordo com os preços 
unitáriosmultiplicadospelasquantidadesfísicasefetivamenteexecutadas; 

A CONTRATANTE poderá aceitar, desde que expressamente, por escrito, asub-
empreitadadosserviçosconsideradosdeespecialização,permanecendoaCONTRATAD
Acomoúnicaresponsávelpelosserviços. 

CLÁUSULATREZE-DOFOROEDO REGIMELEGAL 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Cabreúva, Estado de São Paulo, para dirimiras 
eventuais pendências oriundas desta ata, excluindo-se qualquer outro, por 
maisprivilegiadoqueseja. 

 

EPORESTAREMASSIMJUSTASECONTRATADAS,aspartesassinamopresente em 
04 (quatro) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhasabaixofirmadas. 

 

Cabreúva,de de2021. 
 
 

Antônio Carlos Mangini 
Prefeito de Cabreúva 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA 
 
 

CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS:



 
 
 
   

TERMODECIÊNCIAEDENOTIFICAÇÃO 
 
 

CONTRATANTE:PREFEITURAMUNICIPALDECABREÚVA 
CONTRATADA: 
CONTRATONº(DEORIGEM): 
OBJETO: 
ADVOGADO(S)/N°OAB/E-MAIL2: 

 
PelopresenteTERMO,nós,abaixoidentificados: 

 
1. EstamosCIENTESdeque: 

 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal 
deContas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo 
sistemaeletrônico; 
b) poderemosteracessoaoprocesso,tendovistaeextraindocópiasdasmanifestações
deinteresse,DespachoseDecisões,medianteregularcadastramentonoSistemadePro
cessoEletrônico,conformedadosabaixoindicados, em consonância com o 
estabelecido na Resolução n° 01/2011 doTCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e 
Decisõesque vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicadosno Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal deContas do estado de São Paulo,em conformidadecom o artigo90 da 
LeiComplementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de 
então,a contagem dos prazos processuais, conformeregras do Código de 
ProcessoCivil; 
d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones 
decontatodeverásercomunicada pelointeressado,peticionandonoprocesso. 

 
2. Damo-nosNOTIFICADOSpara: 

 
a) Oacompanhamentodosatosdoprocessoatéseujulgamentofinaleconseqüentepu

blicação; 
b) Se for ocaso ede nossointeresse,nosprazose 
nasformaslegaiseregimentais,exercerodireitodedefesa,interporrecursoseoquemai
scouber. 

 
 

Cabreúva-SP, de de2020. 
 
 
 
 

 
2 Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o 
endereçoeletrônico.



 
 
 
   

GESTORDOORGÃO/ENTIDADE: 
Nomeecargo: 
CPF: RG 
Datadenascimento: 
Endereçoresidencialcompleto: 
E-mailinstitucional: 
E-mailpessoal:Telefone(s): 

 
Assinatura:  
_ 

 
PELOCONTRATANTE: 
Nomeecargo: 
CPF: RG: 
Datadenascimento: 
Endereçoresidencialcompleto: 
E-mail 
institucionalE-
mailpessoal: 
Telefone(s): 
Assinatura:  
_ 

 
PELACONTRATADA: 
Nomeecargo: 
CPF: RG: 
Datadenascimento: 
Endereçoresidencialcompleto: 
E-mailinstitucional: 
E-mailpessoal: 

Telefone(s): 
 

Assinatura:  
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