Paço Municipal “Joaquim Honório Lopes”
CNPJ 53.307.906/0001-10 – CEP 19450-000 – CAIUÁ-SP
Fone: (018) 3278:9999/Fax: (18) 3278-9990
Email: compras@caiua.sp.gov.br

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO LICITATÓRIO n.° 028/2021.
EDITAL DO PREGÃO n.° 014/2021.
DATA DA REALIZAÇÃO: 16 de Julho de 2021.
INÍCIO CADASTRO DE PROPOSTAS: 06/07/2021 às 08h00
TÉRMINO CADASTRO DE PROPOSTAS E ABERTURA DE
PROPOSTAS : 16/07/2021 às 08h00
INÍCIO DO PREGÃO (LANCES): 16/07/2021 às 09h00
LOCAL: www.bll.org.br, Acesso Identificado no link – “licitações”.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

1.

PREÂMBULO

1.1
A Prefeitura Municipal de Caiuá, nos termos do Decreto Federal n.º
10.024/2019, Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto Municipal n.º 1.264/07 de
23 de Janeiro de 2007 e alterações, e, subsidiariamente, da Lei Federal n.º
8.666/1993 e alterações, torna público que se acha aberta licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, modo de disputa
ABERTO.
1.2
O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, por
meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, compostos por um
conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva
através do envio de lances dos licitantes com plena visibilidade para o Pregoeiro e
total transparência dos resultados para a sociedade. O sistema encontra-se
inserido diretamente na internet, mediante condições de segurança, criptografia e
autenticação em todas as suas fases.
1.3
Os trabalhos serão conduzidos por servidor integrante do quadro do
Departamento de Licitações, denominado Pregoeiro com o auxílio da equipe de
apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o aplicativo “BLL Compras”, constante da página eletrônica da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil (BLL), www.bll.org.br.
1.4
A despesa de que trata este procedimento correrá à conta dos
recursos consignados no presente exercício, na seguinte dotação orçamentária do
Municipal de Caiuá:
2.

DO OBJETO

2.1
A presente licitação destina-se a CONTRATAÇÃO DE CLINICA
MÉDICA HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇOS MÉDICOS EM GERAIS
NAS AGROVILAS III E IV DESTE MUNICIPIO prazos e demais obrigações e
informações constantes nos termos do Anexo III – Termo de Referência deste
edital.
3.

1

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE CREDENCIAMENTO
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Poderão participar da presente licitação, os interessados, cujo
ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o
disposto nos respectivos atos constitutivos, bem como as Empresa de
Grande Porte,
Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte, os
3.1

Microempreendedores Individuais – MEI e as Sociedades Cooperativas de
Consumo, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto a ser licitado,
observada as condições de habilitação.
3.2
Os interessados em participar deste Pregão, para acesso ao sistema
eletrônico, deverão promover previamente suas inscrições e credenciamentos
perante o provedor do sistema eletrônico, a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
(BLL), até o horário fixado neste ato convocatório para o cadastramento das
propostas iniciais de preço.

3.2.1
Para fazer o cadastramento prévio utilizando o sistema “BLL
Compras”, o interessado deverá acessar o endereço eletrônico “www.bll.org.br”,
clicar na opção “Cadastro”, preencher e imprimir o Termo de Adesão ali constante,
que deverá ser assinado pelo representante legal do licitante com reconhecimento
de firma. Instalado o programa de computador indicado pela BLL, acessar o
sistema “BLL Compras – Cadastro de Empresa” para cadastrar a empresa licitante
e em “Documentos Cadastrais” para enviar os documentos digitalizados exigidos
para o credenciamento no sistema.
3.3.2
Caso permaneça alguma dúvida sobre o sistema operacional, a
provedora BLL indica o suporte pelos telefones (41)3148-9870 ou (41)3097-4604,
o uso do endereço de e-mail contato@bll.org.br ou, ainda, o auxílio via corretora
de mercadorias associada.
3.4
Os licitantes interessados deverão credenciar representante
(operador), mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou
particular, preferencialmente com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema
“BLL Compras”.
3.4.1
Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente da empresa proponente,
deverá apresentar cópia digitalizada do respectivo Estatuto ou Contrato Social,
autenticados, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
3.4.2
O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de
proposta de preço e lances, em nome do licitante, somente se dará mediante
prévia definição de senha privativa.
3.5
A chave de identificação e a senha terão validade de 12 (doze) meses
e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas
por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL, devidamente justificada.
3.6
O sigilo e o uso da senha de acesso ao sistema são de exclusiva
responsabilidade do usuário em qualquer transação efetuada diretamente ou por
seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de Caiuá a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
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3.7
O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao
sistema eletrônico implica em sua responsabilidade legal pelos atos praticados e a
presunção de sua capacidade técnica e habilitatória para realização das
transações inerentes a este Pregão Eletrônico.
3.8

Serão impedidas de participar da presente licitação as empresas que:

3.8.1
Tenham sofrido pena de suspensão por quaisquer órgãos da
Administração Pública do Município de Caiuá;
3.8.2
Sejam declarados inidôneos para licitar ou contratar com qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual
e/ou Municipal, sob pena de incidir no disposto no parágrafo único do art. 97 da
Lei n.º 8.666/93 e alterações;
3.8.3

Estiverem reunidas em forma de consórcio;

3.8.4
Tenha(m) como participante(s) servidor(es) público(s) ou dirigente(s)
da Prefeitura Municipal de Caiuá ou de qualquer esfera governamental da
Administração Municipal.
3.9
A participação no certame está condicionada, ainda, a que o
interessado declare, ao acessar o sistema eletrônico “BLL Compras”, mediante
assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua
participação no certame ou de sua contratação.
3.10
O objeto desta licitação somente poderá ser subcontratado, no todo,
quando expressamente autorizado em suas especificações constantes do Anexo
III – Termo de Referência.
4.

DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta elaborada conforme modelo constante no Anexo V até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.2
As ME, EPP, MEI e Sociedades Cooperativas de Consumo deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
4.3
O envio da proposta e dos documentos de habilitação para o sistema
eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas neste ato convocatório. O licitante será responsável por todas
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico “BLL
Compras”, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.4
O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos
para o encaminhamento da proposta e dos documentos de habilitação, atentando
também para a data e horário de início da disputa.
4.5
Os licitantes, até a abertura da sessão pública, poderão retirar ou
substituir a proposta e documentos de habilitação anteriormente apresentados.
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4.6
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
4.7
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5.

DA REFERÊNCIA DE TEMPO

5.1
Todas as referências de tempo constantes neste ato convocatório, no
aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de
Brasília/DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.
6.

DA PROPOSTA

6.1
Os preços unitários e totais deverão ser ofertados no formulário
eletrônico próprio, em moeda corrente nacional, em algarismos, sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
6.2
No preço proposto deverão estar incluídos, além do lucro, todas as
despesas e custos, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do
objeto da presente licitação, tais como tributos, remunerações, despesas
financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta
licitação, inclusive gastos com transporte.
6.3
A proposta eletrônica não deverá conter dados que identifiquem o
licitante, sob pena de desclassificação. Caso o produto/serviço ofertado seja de
marca própria,
a fim de manter o sigilo da identidade dos licitantes, o campo deverá ser
preenchido com a expressão “marca própria” ou “fabricação própria”.
6.3.1
No preenchimento da proposta eletrônica, o licitante deverá informar,
obrigatoriamente, no campo próprio do sistema, a especificação solicitada para o
objeto desta licitação, sob pena de desclassificação ante a ausência de
informação suficiente para classificação da proposta.
6.3.2
Quando o espaço disponível no campo “Informações Adicionais” não
for suficiente para a explicitação, já que é de 1.000 (mil) caracteres, o licitante
deverá ratificar e/ou complementar as informações, anexando arquivo em formato
texto na opção/ícone “Informações Adicionais”.
6.3.3
Além da proposta deverão ser apresentados catálogos, folders ou
manuais técnicos dos equipamentos ofertados, preferencialmente em língua
portuguesa, contendo informações que comprovem as especificações mínimas
exigidas
6.4
As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao
objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou
qualquer outra condição não prevista no Edital e seus anexos.
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6.5

Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

6.6
A validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
6.7
O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco
no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de
atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obra decorrentes da
negociação coletiva ou de dissídio coletivo de trabalho.
6.8
As ME, EPP, MEI e Sociedades Cooperativas de Consumo, além da
apresentação da declaração constante no Anexo II para fins de habilitação,
deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no
sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do
desempate Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
7.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1

Da Condição Prévia

7.1.1
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1.1
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
7.1.1.2
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
7.1.1.3
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.
7.1.1.4
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.1.1.5
O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
7.1.1.6
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
7.1.1.7
No caso de inabilitação em processo não exclusivo para ME/EPP,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
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previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
7.2

Habilitação Jurídica

7.2.1

CPF e Cédula de Identidade do representante legal da empresa.

7.2.2
No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
7.2.3
Em se tratando de microempreendedor individual (MEI), Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI).
7.2.4
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limita (EIRELI), ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigo,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores.
7.2.5
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser participante
sucursal, filial ou agência.
7.2.6
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova
da indicação dos seus administradores.
7.2.7
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede,
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
7.2.8
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
7.2.9
O objeto social da pessoa jurídica, constante de seu ato constitutivo,
deverá ser compatível com o objeto desta licitação.
7.3

Qualificação Econômico-Financeira

7.3.1
licitante.

Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede do

7.3.1.1
Será admitida a apresentação de Certidão Positiva para o(s)
licitante(s) em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de
seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competentes e em pleno
vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo
atendimento de todos os requisito de habilitação econômico-financeiras
estabelecidos neste ato convocatório.
7.4

Regularidade Fiscal

7.4.1
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
referente à sede da empresa e, se o caso, filiais envolvidas na prestação dos
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serviços.
7.4.2
Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, à Dívida
Ativa da União e às Contribuições Sociais expedida pela Receita Federal do
Brasil.
7.4.3
CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa
Econômica Federal.
7.4.4
Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, abrangendo os
débitos inscritos e os não inscritos em dívida ativa, relativa ao ISS – Imposto
Sobre Serviços.
7.4.4.1
Nos casos onde a Fazenda Municipal não emita certidão unificada de
todas as obrigações para o respectivo fisco, débitos tributários inscritos e não
inscritos na dívida ativa, o licitante deverá apresentar quantas certidões forem
necessárias para que a sua regularidade seja comprovada integralmente.
7.4.5
Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, abrangendo os
débitos inscritos e os não inscritos em dívida ativa, no caso de o licitante não estar
isento da inscrição.
7.4.5.1
Nos casos onde a Fazenda Estadual não emita certidão unificada de
todas as obrigações para o respectivo fisco, débitos tributários inscritos e não
inscritos na dívida ativa, o licitante deverá apresentar quantas certidões forem
necessárias para que a sua regularidade seja comprovada integralmente.
7.4.6
CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pelo
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
7.5

Outras Declarações e Comprovações

7.5.1

Ficha Cadastral, conforme modelo constante no Anexo I

7.5.2
Se for o caso, Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte ou Microempreendedor Individual – MEI ou Sociedade Cooperativa de
Consumo, conforme modelo constante no Anexo II
7.5.3

Proposta Comercial, conforme modelo constante no Anexo V.

7.5.4
Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme
modelo constante no Anexo VI.
7.5.5
Declaração de que se encontra em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no Anexo VII.
7.5.6
Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para
licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme modelo constante no
Anexo VIII.
7.6

Da Conferência dos Documentos de Habilitação

7.6.1

Para se habilitarem a este Pregão Eletrônico, os licitantes deverão
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anexar ao sistema eletrônico “BLL Compras” os documentos elencados nos itens
7.2 a 7.5 deste Edital e cumprir com os requisitos neles especificados.
7.6.2
Os documentos necessários à habilitação deverão ser anexados ao
sistema eletrônico “BLL Compras” e serão verificados da seguinte forma:
7.6.2.1
A conferência da documentação de habilitação da oferta aceita,
mediante consulta nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores
de certidões, constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
7.6.2.2
A prova de regularidade deverá ser feita por certidão negativa ou
certidão positiva com efeitos de negativa.
7.6.2.3
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
7.6.2.4
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.2.5
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
7.6.2.6
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
e- mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
7.6.2.7
A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações, no momento da
verificação a que se refere a alínea “a”, ou dos meios para a transmissão de
cópias de documentos a que se refere a alínea “b”, ressalvada a indisponibilidade
de seus próprios meios.
7.6.2.8
Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat eletrônico a nova
data e horário para sua continuidade.
7.6.2.9
Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará aos
demais licitantes que poderão consultar as informações cadastrais do licitante
vencedor utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. O
Pregoeiro deverá, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por meio
eletrônico.
7.6.3
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos
em substituição aos documentos exigidos.
7.6.4

Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de suas validades.

7.6.5
Os documentos cujo prazo de validade não estiver mencionado
explicitamente, serão aceitos como válidos desde que expedidos até 90 (noventa)
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dias imediatamente anteriores à data de apresentação.
7.6.6
Será considerada habilitada a proponente que cadastrar todos os
documentos relacionados nos subitens abaixo no aplicativo da Bolsa de Licitações
e Leilões, bem como vincular os referidos documentos no Pregão, desde que
atendidos os requisitos especificados nas observações deste item sob pena de
invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis.
8.

DO PROCEDIMENTO

8.1
Os licitantes, dispondo de suas chaves de identificação e senhas
credenciadas, após conexão ao sítio eletrônico da BLL, deverão inserir suas
propostas de preços iniciais e os documentos de habilitação exclusivamente no
sistema eletrônico “BLL Compras”, observadas as datas e os horários limites
previstos na folha de rosto deste ato convocatório.
8.1.1
O licitante deverá se certificar de que cumpre plenamente com os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências deste ato convocatório, declarando ainda em campo próprio do sistema
eletrônico.
8.2
A sessão pública do Pregão Eletrônico terá início a partir do horário
previsto no sistema eletrônico “BLL Compras”, com a divulgação das propostas de
preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
8.3
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
ato convocatório, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.3.1

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.3.2
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.4
O Pregoeiro, após a fase de “Classificação das Propostas”, dará
sequência ao procedimento deste Pregão, passando para a fase da “Sessão
Pública”, da qual só poderão participar os licitantes que tiveram suas propostas
classificadas (os licitantes deverão consultar a classificação/desclassificação de
suas propostas no endereço eletrônico www.bll.org.br).
8.5
Na etapa competitiva, que será aberta com o menor preço ofertado na
etapa de propostas, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão pública de lances. O participante, a cada lance
ofertado, será imediatamente informado de seu recebimento e do respectivo
horário de registro e valor.
8.6
Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema
eletrônico “BLL Compras” não identificará o autor dos lances aos demais
participantes.
8.7

Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do
9
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sistema eletrônico em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço ou ao último valor apresentado pelo próprio licitante ofertante,
observada em ambos os casos a redução mínima fixada no item 8.9, aplicável,
inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance
recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou mais lances do mesmo valor.
8.8
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema.
8.9
O valor da redução entre os lances será de no mínimo de 10 (Dez
reais) e incidirá sobre o valor unitário/mensal/total.
8.10
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com prorrogações.
8.11
A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e,
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
8.12
A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
8.13
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,
a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
8.14
Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática
pelo sistema, o Pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, reiniciar a etapa de lances, visando a consecução do melhor
preço.
8.15
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.16
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente depois de decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.17
O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item,
conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.18
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
8.19

Serão desclassificadas as propostas e os lances que:

8.19.1

Não atenderem às exigências deste ato convocatório, seus anexos ou
10
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da legislação aplicável;
8.19.2
Não contenham informações suficientes que permitam a perfeita
identificação do objeto licitado;
8.19.3
Forem omissos ou vagos, bem como as que apresentarem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, e, não
regularizados no prazo de apresentação de documentação complementar;
8.19.4
Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às
condições estabelecidas neste ato convocatório;
8.19.5

Apresentarem informações inverídicas;

8.19.6
Apresentarem documentos ilegíveis de modo a impedir a comprovação
das informações a que se destinam;
8.19.7
Deixarem de responder às diligências, no prazo estabelecido, quando
solicitadas;
8.19.8
Apresentarem preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou apresentarem preço manifestamente inexequível.
8.19.8.1
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.19.8.2
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
8.20
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.
8.21
Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade
ordenatória contendo a classificação final, em ordem crescente de valores,
considerando o último preço admitido de cada licitante.
8.21.1 O Pregoeiro então deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.
8.21.2 A negociação será realizada por meio do
acompanhada pelos demais licitantes.

sistema,

podendo

ser

8.22
O sistema eletrônico informará a proposta de menor preço
imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso,
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após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor
valor.
8.23
O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
8.24
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
8.25
A proposta comercial, as declarações, os atestados e demais
documentos de habilitação solicitados neste Edital que precisem de assinatura(s)
deverão ser firmados pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante vencedora da
disputa de lances, ou dos terceiros emitentes, apresentando-se, quando
necessário, o respectivo instrumento comprobatório de tais poderes de
representação.
8.25.1
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais quando forem
apresentados documentos não obtidos ou autenticados de forma digital. Neste
caso será concedido o prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar da data da sessão
pública, para envio da documentação original ou em cópias autenticadas em
envelope fechado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, situados na Av. Antonio Mrinho
nº 319, Bairro Centro, na cidade de Caiuá, Estado de São Paulo, CEP 19450-000,
em horário de expediente.
8.25.2
Em havendo necessidade de entrega de documentos nos termos do
item anterior a sessão pública será suspensa.
8.26
Nos casos de descumprimento do item 8.24 e subitens, pela ausência
da entrega dos documentos, pela não observância do prazo nele fixado, pela não
aceitação da proposta ou face ao desatendimento das exigências habilitatórias
e/ou para a formalização da contratação, o Pregoeiro, após a consequente
desclassificação, examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente,
até a apuração de uma proposta que atenda a este ato convocatório, podendo
negociar a obtenção de melhor preço.
8.27
O Pregoeiro, observando o(s) motivo(s) do desatendimento das
exigências habilitatórias, poderá indicar, à autoridade competente, a aplicação das
penalidades previstas neste ato convocatório.
8.28
Constatado o atendimento às exigências
convocatório, o licitante será declarado vencedor.

fixadas

neste

ato

8.29
O acompanhamento dos resultados, recursos ou documento
pertinentes ao presente certame também poderá ser obtido no endereço
eletrônico “www.caiua.sp.gv.br” ou por meio do sistema “BLL Compras”
8.30
O resultado deste certame, compreendendo a sua adjudicação e
homologação, será comunicado aos licitantes mediante publicação no Diário
Oficial do Estado, jornal local, no sistema “BLL Compras” e também
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disponibilizado no endereço eletrônico www.caiua.sp.gov.br.
8.31
Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
“BLL Compras” durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios ante a inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
9.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser redigida em
língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
9.2
A proposta final será documentada nos autos e levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.
9.2.1
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
9.3
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.
9.4
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
9.5
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
9.6
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.
10.1

DA IMPUGNAÇÃO

O presente edital poderá ser impugnado até as 09:00 horas do dia 13 de Julho de
2021 por qualquer pessoa, sob pena de decadência do direito de impugnação.
10.1.1
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
compras@caiua.sp.gov.br, ou até mesmo no próprio site bll.org.br no campo
respectivo do pregão, ou por petição dirigida ou protocolada na Prefeitra
Municipal de Caiuá com sede na Av. Antonio Marinho n.º 319, Bairro Centro, no
horário das 08:00 às 13:00 horas.
10.2
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração
do ato convocatório deste Pregão Eletrônico e seus anexos, decidir sobre a
impugnação.
10.3
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para a realização deste certame.
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10.4
As divulgações dos pedidos de impugnação e suas respectivas
respostas serão feitas exclusivamente por mensagem no meio eletrônico, via
internet, no sistema “BLL Compras” da BLL e também disponibilizadas no
endereço eletrônico “www.caiua.sp.gv.br”.
10.5
Não serão conhecidos impugnações, apresentados fora do prazo legal
previsto neste ato convocatório e/ou subscritos por representante não habilitado
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.
Também, não serão aceitos pedidos de impugnação encaminhados por outro
meio que não especificado neste Edital.
10.6
Se das impugnações resultar a necessidade de modificar o ato
convocatório, tais alterações serão divulgadas pelo mesmo instrumento em que se
deu a publicidade do texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, as alterações não afetarem a formulação
das propostas.
10.7
A decisão fundamentada relativa à análise da impugnação ficará
autuada no respectivo processo, podendo ser consultada pelos interessados.
11.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1
Declarado o vencedor e, se for o caso, decorrida a fase de
regularização fiscal e trabalhista do licitante qualificado como ME, EPP, MEI ou
Sociedade Cooperativa de Consumo, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual (s) decisão(s) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
11.2
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3
Em caso de dificuldade no envio do recurso/contrarrazões pelo
sistema eletrônico, poderá o Pregoeiro aceita-lo através do e-mail
compras@caiua.sp.gov.br, desde que respeitado o prazo previsto no item 11.1 e
11.2 deste ato convocatório.
11.4
Recebida a(s) contrarrazão(ões) ou esgotado o prazo para tal
finalidade, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou submeter o(s)
14
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recurso(s) e a(s) contrarrazão(ões), devidamente instruídos, a Sra. Prefeita
Municipal de Caiuá, que proferirá sua decisão.
11.5
O despacho resumido referente ao resultado do julgamento dos
recursos será disponibilizado no endereço eletrônico www.caiua.sp.gov.br.
11.5.1
A decisão fundamentada relativa à análise do recurso ficará autuada
no respectivo processo, podendo ser consultada pelos interessados.
11.6
O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade
competente, conforme o caso, importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
11.7
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
12.

DA CONTRATAÇÃO

12.1
Após a adjudicação do objeto e a homologação do resultado, a
adjudicatária será convocada para assinar o contrato ou instrumento semelhante
no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da
convocação, prorrogável por igual período, se solicitado pelo licitante vencedor
durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeita
Municipal.
12.2
Caso a adjudicatária não assine o Contrato ou instrumento semelhante
ficará sujeita às penalidades abaixo elencadas, salvo se apresentarem motivo
justo decorrente de fato superveniente, comprovado documentalmente, e aceito
pela Prefeita Municipal de Caiuá/SP.
12.2.1
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
por até 02 (dois) anos;
12.2.2
multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre valor total
estimado para a contratação.
12.3
É facultado ao Pregoeiro, caso o adjudicatário, quando convocado,
não assinar o termo de contrato, convocar os licitantes remanescentes na ordem
de classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta,
comprovação dos requisitos editalícios e de habilitação e respectiva declaração de
vencedor. Estarão sujeitas também às penalidades descritas nos itens 12.2.1 e
12.2.2, salvo se apresentarem motivo justo, comprovado documentalmente, e
aceito pela Prefeita Municipal de Caiuá/SP.
12.4
Farão parte do instrumento contratual, independentemente de
transcrição, todas as condições constantes do presente edital, anexos e proposta
comercial.
13.

DAS PENALIDADES

13.1
Os proponentes devem estar cientes de que a Prefeitura Municipal de
Caiuá exigirá que o objeto ora licitado seja entregue rigorosamente dentro das
especificações estabelecidas neste edital, anexos e proposta apresentada. Desta
forma, os licitantes são responsáveis pela exequibilidade dos valores que oferta,
15
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podendo a Prefeitura Municipal de Caiuá exigir delas, a qualquer momento,
documentos que demonstrem a viabilidade e aceitação de suas propostas.
13.2
Não será permitida a desistência formulada por quaisquer dos
licitantes após a abertura das propostas, sob pena de serem-lhes aplicadas as
sanções abaixo especificadas, salvo se apresentarem motivo justo decorrente de
fato superveniente, comprovado documentalmente, e aceito pela Prefeita
Municipal de Caiuá,
13.2.1
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública
por até 02 (dois) anos.
13.2.2
multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre valor total
estimado para a contratação.
13.3
Para aplicação das penalidades aqui previstas, o licitante será
notificado para apresentação de defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados do recebimento da notificação.
13.4
As penalidades previstas neste edital são independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras
medidas cabíveis.
14.

DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (EPP), MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) E SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE CONSUMO

14.1
As ME, EPP, MEI e Sociedades Cooperativas de Consumo não estão
desobrigadas da apresentação de nenhum documento de habilitação constante
deste edital. Entretanto, qualquer pendência relativa à regularidade fiscal
poderá ser corrigida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do ato de
declaração de vencedora do certame, sob pena da perda do direito de licitar ou
contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos.
14.2
Regularizada(s) a(s) pendência(s) documental(is), de acordo com o
item 14.1, o fato será divulgado no sistema “BLL Compras” e também
disponibilizado no endereço eletrônico www.caiua.sp.gov.br.
14.3
Caso a ME, EPP, MEI ou Sociedade Cooperativa de Consumo não
regularize sua situação documental na forma prevista no item 14.1, poderá a
Prefeitura Municipal de Caiuá,
convocar
os licitantes classificados
remanescentes, observada a ordem de classificação, ou, ainda, revogar o
procedimento licitatório.
14.4
A ausência de apresentação de documento de habilitação não será
considerada irregularidade documental, fato que acarretará na imediata
inabilitação do licitante.
14.5
A apresentação de protocolos por ME, EPP, MEI e Sociedades
Cooperativas de Consumo em substituição aos documentos de habilitação
exigidos, será considerada irregularidade documental, passível de correção, na
forma do item 14.1.
14.6

Em casos de licitações não exclusivas para participação de ME, EPP,
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MEI e Sociedades Cooperativas de Consumo será assegurado como critério de
desempate, a preferência de contratação para esses licitantes.
14.7
Entende-se por empate a situação em que as propostas apresentadas
pelas ME, EPP, MEI e Sociedades Cooperativas de Consumo sejam iguais ou até
5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço.
14.8
Em relação a itens não exclusivos para participação de ME, EPP, MEI
e Sociedades Cooperativas de Consumo, uma vez encerrada a etapa de lances,
será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as ME, EPP, MEI e
Sociedades Cooperativas de Consumo participantes, procedendo à comparação
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e
45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
14.9
Nessas condições, as propostas de ME, EPP, MEI e Sociedades
Cooperativas de Consumo que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por
cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.
14.10
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.
14.11
Caso a ME, EPP, MEI ou Sociedade Cooperativa de Consumo melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas
as demais licitantes ME, EPP, MEI ou Sociedades Cooperativas de Consumo que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
14.12
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME, EPP,
MEI e Sociedades Cooperativas de Consumo que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
15.

DOS QUESTIONAMENTOS

15.1
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ao Pregoeiro pelo
e- mail compras@caiua.sp.gov.br, ou até mesmo no próprio site bll.org.br no
campo respectivo do pregão.
15.2

As dúvidas poderão ser encaminhadas até às 09:00 horas do dia 13 de Julho de 2021.
15.3
Serão desconsiderados os questionamentos encaminhados de forma
diversa ou fora do prazo e horário ora estabelecidos.
15.4
As divulgações dos pedidos de esclarecimentos e suas respectivas
respostas serão feitas exclusivamente por mensagem no meio eletrônico, via
internet, no sistema “BLL Compras” da BLL e também disponibilizadas no
endereço eletrônico “www.caiua.sp.gv.br”.
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15.5
A posição adotada pelo Pregoeiro face à dúvida suscitada valerá para
todos, como se fosse parte integrante deste instrumento, sujeitando-os
indistintamente.
16.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1
A participação na presente licitação evidencia ter as proponentes
examinado cuidadosamente este edital e seus anexos, se inteirado de todos os
detalhes e, ainda, com eles haver concordado.
16.2
A Prefeitura Municipal de Caiuá não admitirá declarações posteriores à
abertura das propostas, relativas a desconhecimento de fatos ou disposições
editalícias, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem o julgamento das
propostas ou a adjudicação ao licitante vencedor.
16.3
O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo
facultado a ele ou a autoridade superior, em qualquer fase do certame, a
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do
processo.
16.4
No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
16.5
Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do
Pregão Eletrônico, sendo-lhes exigível, ainda, em qualquer fase, a apresentação
de outros documentos ou informações complementares, as quais o Pregoeiro ou
autoridade superior, porventura, julgar necessários, resguardado o princípio da
igualdade.
16.6
A falsidade de quaisquer documentos apresentados ou a inverdade
das informações neles contidas implicará na imediata desclassificação da
proposta do licitante que os tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na
rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
16.7
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de seus documentos e propostas. A Administração não será, em nenhuma
hipótese, responsável por estes custos, independentemente do resultado do
processo licitatório.
16.8
Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassificação da respectiva proposta.
16.9
As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser
comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o
recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município de
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Barretos/SP ou no sistema “BLL Compras”.
16.10
As notificações exigidas por lei serão publicadas na Imprensa Oficial
do Estado, Jornal Local e, também, serão disponibilizadas no site
“www.caiua.sp.gov.br”.
16.11
Os licitantes são responsáveis pelo acompanhamento dos
comunicados, não podendo alegar ignorância, inclusive no tocante às alterações
procedidas no instrumento convocatório, as quais serão também serão
divulgadas.
16.12
Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Caiuá, o direito de revogar,
no todo ou em parte, a presente licitação, mediante justificativa, sem que, em
decorrência desse fato, tenham os licitantes direito à indenização, compensação
ou reclamação de qualquer natureza.
16.12.1
O despacho resumido do ato revogatório será publicado na Imprensa
Oficial do Estado, Jornal local e ainda divulgado no portal da Prefeitura Municipal
de Caiuá, no endereço www.caiua.sp.gov.br, a partir de quando fluirá o prazo
recursal, garantindo a ampla defesa e o contraditório.
16.12.2
O parecer fundamentado, relativo aos motivos que ensejaram a
revogação, ficará autuado no respectivo processo, o qual poderá ser consultado
pelos interessados em dias úteis, das 8:00 às 13:00 horas, na Av. Rua Marinho nº
319, centro, Caiuá, SP, no Setor de Licitações e Contratos.
16.12.3
O recurso contra a decisão revogatória deverá ser interposto na forma
prevista no item 11 deste edital, sendo que seu processamento também observará
àquelas disposições.
16.13
Os casos não previstos neste ato convocatório e seus anexos serão
decididos pelo Pregoeiro, com o auxílio necessário do setor responsável pela
elaboração do Termo de Referência, nos termos da Lei nº 10.520/2002, aplicandose, subsidiariamente, as disposições da Lei nº 8.666/1993, com alterações
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
16.14
A Prefeitura Municipal de Caiuá poderá cancelar a presente licitação,
mediante justificativa, antes da assinatura do Contrato, sem que, em decorrência
dessa medida tenha a adjudicatária ou qualquer outro licitante, direito à
indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.
16.15

Integram o presente edital:

a)

Anexo I

-

Ficha Cadastral

b)

Anexo II

-

Declaração de Microempresa

c)

Anexo III

-

Termo de Referência

d)

Anexo IV

-

Proposta Comercial

e)

Anexo V

-

Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação
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f)

Anexo VI

-

Declaração de Situação Regular perante o Ministério do
Trabalho

g)

Anexo VII

-

Declaração de Inexistência de Impedimento para Licitar ou
Contratar com a Administração Pública.
h) Anexo VIII - Minuta de Contrato

Prefeitura Municipal de Caiuá, ...... de ........... de ............
..............................................................

Prefeita Municipal
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ANEXO I
FICHA CADASTRAL
PROCESSO N.º 028/2021
PREGÃO ELETRONICO N.º 014/2021
NOME FANTASIA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
OPTANTE PELO SIMPLES
FEDERAL
PORTE DA EMPRESA
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
O QUE VAI FORNECER
ENDEREÇO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
CIDADE
ESTADO
PAÍS
CEP
TELEFONE
FAX
E-MAIL
CONTATO
REPRESENTANTE LEGAL

(

) MEI

(

) sim

(

) ME/EPP

(
(

) Média

) não
(

) Grande

‘

21
Av. Antonio Marinho nª 319 – TEL.: (18) 3278-9999 –Centro – CEP 19450-000 – Caiuá– SP – compras@caiua.sp.gov.br

Paço Municipal “Joaquim Honório Lopes”
CNPJ 53.307.906/0001-10 – CEP 19450-000 – CAIUÁ-SP
Fone: (018) 3278:9999/Fax: (18) 3278-9990
Email: compras@caiua.sp.gov.br

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2021
PREGÃO ELETRONICO N.º 014/2021

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual – MEI ou Sociedade Cooperativa de Consumo.
(razão social da empresa), com sede na (endereço completo), inscrita no CNPJ
(número), neste ato representada pelo (cargo), Sr. (nome do representante legal),
portador do RG. (número), inscrito no CPF (número), declara, sob as penas da lei,
que se enquadra como microempresa (ou empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual – MEI ou sociedade cooperativa de consumo), nos
termos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006,
estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens por ela instituídas, e ainda, que
não se encontra inserida em nenhuma das vedações de que trata o §4º do mesmo
dispositivo legal.

(local e data) *******, *** de ******** de 2021

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2021
PREGÃO ELETRONICO N.º 014/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
ITEM 01 - AGROVILA III
OBJETO RESUMIDO:

"Contratação de Prestação de serviços médicos, clínico
geral, na realização de consultas médicas, atendimentos ambulatoriais, na
Agrovila III deste Município, com 08 horas diária de Segunda à sexta feira
numa jornada de 40 horas semanais de segunda a sexta feira, Serviços de
Saúde da mulher (prevenção de câncer de colo uterino/Papanicolau e
mama, pré natal, puerpério, climatério, planejamento familiar); saúde da
criança
(puericultura,
acompanhamento
do
crescimento
e
desenvolvimento, acompanhamento calendário vacinal saúde do homem
(prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissível)
acompanhamento periódico de portadores de doenças crônica não
transmissível (hipertensão arterial/diabetes- avaliação segundo protocolo
vigilância
epidemiológica:
busca
ativa
de
sintomático
respiratório/tuberculose, prevenção e tratamento segundo o protocolo,
controle da hanseníase-prevenção e tratamento, notificação de
doenças/agravos de notificação compulsória, realização de cirurgias
ambulatoriais, realização de visitas domiciliares, e tendo a
responsabilidade de acompanhar pacientes nas transferências que
necessitar do médico e emissão da D.O. (declaração de Óbitos) dos
Munícipes desta municipalidade.
Realização de palestras educativas com a população e nas escolas ,
realização de reuniões periódicas com equipe de saúde, acompanhamento
e tratamento de portadores de distúrbios mentais, Caso haja óbito nas
agrovilas e zona rural deste município, deverá a mesma fora do horário de
serviço e finais de semana emitir o D. O. (Declaração de Óbito). No valor
mensal estimado de R$ 14.500,00 (Catorze mil, quinhentos reais)
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ITEM 02 – AGROVILA IV
OBJETO RESUMIDO:

"Contratação de Prestação de serviços médicos, clínico
geral, na realização de consultas médicas, atendimentos ambulatoriais, na
Agrovila IV deste Município, com 08 horas diária de Segunda à sexta feira
numa jornada de 40 horas semanais de segunda a sexta feira, Serviços de
Saúde da mulher (prevenção de câncer de colo uterino/Papanicolau e
mama, pré natal, puerpério, climatério, planejamento familiar); saúde da
criança
(puericultura,
acompanhamento
do
crescimento
e
desenvolvimento, acompanhamento calendário vacinal saúde do homem
(prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissível)
acompanhamento periódico de portadores de doenças crônica não
transmissível (hipertensão arterial/diabetes- avaliação segundo protocolo
vigilância
epidemiológica:
busca
ativa
de
sintomático
respiratório/tuberculose, prevenção e tratamento segundo o protocolo,
controle da hanseníase-prevenção e tratamento, notificação de
doenças/agravos de notificação compulsória, realização de cirurgias
ambulatoriais, realização de visitas domiciliares, e tendo a
responsabilidade de acompanhar pacientes nas transferências que
necessitar do médico e emissão da D.O. (declaração de Óbitos) dos
Munícipes desta municipalidade.
Realização de palestras educativas com a população e nas escolas ,
realização de reuniões periódicas com equipe de saúde, acompanhamento
e tratamento de portadores de distúrbios mentais, Caso haja óbito nas
agrovilas e zona rural deste município, deverá a mesma fora do horário de
serviço e finais de semana emitir o D. O. (Declaração de Óbito). No valor
mensal estimado de R$ 14.500,00 (Cartoze mil, Quinhentos reais)
Rute almeida dos Santos Lima
Prefeita Municipal
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ANEXO IV
PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2021
PREGÃO ELETRONICO N.º 014/2021
À
Prefeitura Municipal de Caiuá
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Identificação da Proponente:
Razão Social:
Endereço:
Telefone/Fax:
E-mail:
Nome do Representante Legal:
CONTRATAÇÃO DE CLINICA MÉDICA HOSPITALAR, DESTINADOS
AO SERVIÇOS MÉDICOS EM GERAIS NAS AGROVILAS III E IV
DESTE MUNICIPIO

OBJETO

Valores
Item
1

Produto

Qtde

"Contratação de Prestação 01
de serviços médicos,
Clínico geral, na realização
de consultas médicas,
atendimentos ambulatoriais,
na Agrovila IV deste
Município, com 08 horas
diária de Segunda à sexta
feira numa jornada de 40
horas semanais de segunda
a sexta feira

Valor Unitário
MENSAL

R$ 14.500,00
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Valor Total

PREÇO TOTAL
PARA 12 MESES
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2

01

"Contratação de Prestação
de serviços médicos, clínico
geral, na realização de
consultas médicas,
atendimentos ambulatoriais,
na Agrovila III deste
Município, com 08 horas
diária de Segunda à sexta
feira numa jornada de 40
horas semanais de segunda
a sexta feira

R$ 14.500,00

Valor Total (por extenso)

(local e data) *******, *** de ******** de 2021

(assinatura do representante legal)
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PREÇO TOTAL
PARA 12 MESES
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2021
PREGÃO ELETRONICO N.º 014/2021

DECLARO para os devidos fins que, nos termos do Art. 4º,
Inc. VII, da Lei Federal n. 10.520/2002, c/c o Artigo 9º da Lei Municipal n. 3.590/2003
e alterações subsequentes, a empresa
(MF) sob n.º

, inscrita no CNPJ

, cumpre plenamente os requisitos de habilitação

para o procedimento licitatório em referência.

(local e data) *******, *** de ******** de 2021

(assinatura do representante legal)
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DE
TRABALHO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2021
PREGÃO ELETRONICO N.º 014/2021

DECLARO

para

os

devidos

fins,

que

a empresa

, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º

,

encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.

(local e data) *******, *** de ******** de 2021

(assinatura do representante legal)
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2021
PREGÃO ELETRONICO N.º 014/2021

DECLARO
,

para

os

inscrita

devidos
no

fins,

CNPJ

que
(MF)

a

empresa
sob

n.º

, não se encontra impedida, por nenhum órgão, inclusive pelo
Tribunal de Contas do Estado de sua sede, de licitar ou contratar com a Administração
Pública.

(local e data) *******, *** de ******** de 2021

(assinatura do representante legal)
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____/2021
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE CAIUA/SP, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Antonio Marinho, 319, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
53.307.906/0001-10, neste ato representado pela Prefeita Municipal, RUTE ALMEIDA
DOS SANTOS LIMA Prefeita Municipal, RG 20.799.226SSP/SP, e CPF 069.657.08824, residente e domiciliado na Agripino Pimentel de Azevedo nº 60, Agrovila III,
município de Caiuá, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado a
empresa __________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº ________, com sede na cidade de ___________, Estado __________, na rua
___________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
_________________, inscrito no CPF/MF sob o nº ___________, portador da Cédula
de Identidade RG. nº __________, residente e domiciliado na ______________, infraassinado, firmam o presente contrato, que reger-se-á pelas cláusulas a seguir, sob a
égide da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Lei nº 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, Código de Defesa do Consumidor e pelas condições estabelecidas no
Edital e Anexos, do Pregão Eletronico nº 014/2021
1. DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é o fornecimento de Serviços

CLINICOS
MÉDICA HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇOS MÉDICOS EM GERAIS NAS
AGROVILAS III E IV DESTE MUNICIPIO conforme termo de referência anexo III,

deste Edital.

1.2. A CONTRATADA se declara em condições de entregar o objeto em estrita
observância com o indicado nas Características Técnicas e na documentação levada a
efeito pelo Pregão Eletronico nº 014/2021, que é parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Executar os serviços constantes do Anexo III e IV (TERMO DE REFERENCIA e
Modelo da Proposta), dentro dos melhores padrões, normas científicas vigentes e
atualizadas e com o necessário rigor técnico que a natureza dos serviços requer.
PARAGRÁFO PRIMEIRO
Garantir a execução dos serviços contratados durante a vigência do presente contrato,
de forma a não prejudicar e não retardar os procedimentos médicos necessários aos
pacientes.
PARÁGRAFO SEGUNDO
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Os serviços serão prestados nas Unidades de Saúde, Urbana e Rural pertencentes ao
município de Caiuá/SP, de acordo com o programa de atendimento a ser estabelecido
pela Secretaria Municipal de Saúde de Caiuá/SP.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO
REAJUSTE
3.1 – O valor total do presente contrato é de R$ ___________ (___________), sendo
R$ __________ para o exercício de 2021..
3.1.1 - O preço constante nesta CLÁUSULA TERCEIRA inclui todas e quaisquer
despesas diretas e indiretas, impostos Municipais, Estaduais e Federais, fretes que
sempre correrão por conta da CONTRATADA, sem mais nenhum acréscimo a
qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE.
3.2 – A CONTRATADA perceberá a quantia mensal de R$ __________, que será paga
pela Tesouraria da PREFEITURA, até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao da
prestação de serviços.
3.2.1 - A nota fiscal/fatura emitida pelo prestador de serviços deverá conter, em local de
fácil visualização, a indicação do nº do Edital de Pregão e da Nota de empenho. Será
de inteira responsabilidade da licitante vencedora as obrigações sociais de proteção
aos profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução do objeto
licitado, incluindo salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas e
quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das obrigações
decorrentes deste Edital. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência.
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação,
a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarse-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Caiuá/SP
3.3 –O contrato será reajustado anualmente a cada 12 (doze) meses, de acordo
com o índice do IGP-M, e se houver interesse da Administração e do Contratado
poderá ser renovado o contrato em até 60 (sessenta) meses em conformidade com
o artigo 57, II da Lei nº 8.666/93 da Lei de Licitações e Contratos. .
02.06 – SECRETARIA DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0010-2.010– MANUT. DAS ATIV.DA SECRET. SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DESAUDE105- 3.3.90.39.00-05 – oUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
100.0107 – MIN.SAÚDE-MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será de
12 (Meses) meses, vigorando o presente instrumento no período de xx/xx/2021 a
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xx/xx/2021, podendo de acordo entre as partes renovar o contrato em
conformidade com o artigo 57, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, ate o
total de 60 meses, sempre atraves de termo de aditamento..
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a
qualquer momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito.
CLÁUSULA SÉTIMA
Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes,
poderá rescindi-lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial:
•
•
•
•
•

Sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega
dos produtos, objeto deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos;
Atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas;
Não obedecer às especificações da CONTRATANTE;
Transferir no todo ou em parte o presente contrato;
Em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente
contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA
No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a
continuidade do contrato durante o período de 10 (dez) dias.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O licitante que se recusar a assinar o contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a
sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio
da citação e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja proferida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital,
além de outras cominações legais.
O atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato caracterizarão o descumprimento
da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela
Contratante:
1) Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
2) Multas de 10% (dez por cento) sobre o valor das obrigações não cumpridas;
O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:
a) Multa de 10% (dez por cento) do valor de cada pedido, podendo a reiteração ou
continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar a rescisão contratual.
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b) Multa de 15% (quinze por cento) do valor do fornecimento e rescisão do
contrato, caso este não atenda ao pedido no prazo de 20 (vinte) dias do pedido.
Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 02
(dois) anos caso o cancelamento decorra de fraude, observada a ampla defesa e o
contraditório.
3) A rescisão contratual sujeitando-se a Contratada ao pagamento de indenização a
Contratante por perdas e danos multa de 20% (vinte por cento) sob o valor total do
contrato para o licitante.
4) Suspensão temporária do direito de licitar, de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
5) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não,
de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração
Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:
a) Retardarem a execução do pregão;
b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
c) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.
PARAGRÁFO PRIMEIRO
As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas
Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A Prefeitura Municipal DE CAIUÁ – SP poderá efetuar a retenção de qualquer
pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor
da multa será descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual deverá ser recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando
ocorrer.
CLÁUSULA DÉCIMA
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A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as
condições e qualificações exigidas na licitação que deu origem a presente contratação.
PARÁGRAFO ÚNICO
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste
instrumento, o Edital e os Anexos do Pregão Presencial nº 014/2021 como se aqui
estivessem transcritos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por
escrito, sem o que não tem validade devendo obrigatoriamente constar como referência
o número da presente contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO
Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Presidente Epitácio – SP, como o
único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios do presente instrumento e seu
objeto.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato para os fins
de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Prefeitura Municipal de Caiuá, xxxxxxxxxxxx
RUTE ALMEIDA DOS SANTOS LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE
Xxxxxxx
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1)-----------------

1)-----------------

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)
CONTRATANTE: _________________________________________________
CONTRATADO: __________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
CLINICA MÉDICA HOSPITALAR, DESTINADOS AO
SERVIÇOS MÉDICOS EM GERAIS NAS AGROVILAS III E IV DESTE MUNICIPIO
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, 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,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código
de Processo Civil;
d)
Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: _________________________________________________
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
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Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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ANEXO LC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO N°(DE ORIGEM):
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE

CLINICA MÉDICA HOSPITALAR, DESTINADOS AO
SERVIÇOS MÉDICOS EM GERAIS NAS AGROVILAS III E IV DESTE MUNICIPIO

Nome
Cargo
RG nº
CPF nº
Endereço (*)
Telefone
E-mail Institucional
E-mail pessoal (*)
(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail
onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
Nome
Cargo
Endereço Comercial do
Órgão/Setor
Telefone e Fax
E-mail Institucional
LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)
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ANEXO LC-03 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CLINICA MÉDICA HOSPITALAR, DESTINADOS AO
SERVIÇOS MÉDICOS EM GERAIS NAS AGROVILAS III E IV DESTE MUNICIPIO.

VALOR (R$):
Declaro (amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob
as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente
licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à
disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando
requisitados.
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente
licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo
administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus
custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso,
de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi
contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.
LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)
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