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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 013/14
PROCESSO N.° 108/13

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 
VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO.

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________

CNPJ. N.°: _________________________________________________________________

ENDEREÇO: ________________________________________________________________

E-MAIL:___________________________________________________________________

CIDADE: ___________ESTADO: ____ FONE: _________________ FAX: ________________

PESSOA PARACONTATO: _____________________________________________________

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

LOCAL: ___________________, ______ DE _____________ 2014.

_______________________________
ASSINATURA

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre o CONSAÚDE e sua empresa, solicitamos a 
Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do edital e remeter à Seção de Licitação, pelo e-mail:  
licitacoes@consaude.org.br     ou alternativamente pelo fax: (0**13) 3856-2223. 

A  não  remessa  do  recibo  exime  o  CONSAÚDE,  da  responsabilidade  da 
comunicação  por  meio  de  fax  ou  e-mail  de  eventuais  esclarecimentos  e  retificações  ocorridas  no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente 
qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações 
e/ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.
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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL)  Nº  013/14
PROCESSO N°: 108/13
DATA DA REALIZAÇÃO: 19/02/14
HORÁRIO: 14:00 HORAS
LOCAL: SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DO CONSAÚDE 
ENDEREÇO: RUA PEDRO BONNE, 508 - CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO

O  Senhor  JOSÉ  ANTONIO  ANTOSCZEZEM,  Diretor  Superintendente  do 
Consócio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, usando das sua atribuições legais, torna público  
que se acha aberta,  nesta unidade,  licitação  na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,  do tipo MENOR 
PREÇO -Processo nº 108/13, objetivando a contratação de serviços de administração, gerenciamento, 
emissão  e  fornecimento  de  documentos  de  legitimação  –  Vale  alimentação,  sob  o  regime  de 
empreitada por preços unitários, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de  
novembro  de  1989,  Lei  Complementar  nº  123,  de  14  de  dezembro  de  2006  e  demais  normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

As  propostas  deverão  obedecer  às  especificações  deste  instrumento 
convocatório e ANEXOS, que dele fazem parte integrante.

A  sessão  de  processamento  do  pregão  será  realizada  no  seguinte  local  e 
endereço:  SERVIÇO  DE  SUPRIMENTO  DO  CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DE  SAÚDE  DO  VALE  DO 
RIBEIRA, à Rua Pedro Bonne, 508, centro, Pariquera-Açu/SP, iniciando-se no dia 19/02/2014 às 14:00 
horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio  da Equipe de Apoio, designados nos autos do 
processo em epígrafe.
                              

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na 
sessão pública de processamento do Pregão.

A despesa total estimada para 12 (doze) meses é de R$ 3.048.422,40,  (três 
milhões quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), e onerará recursos 
consignados no Termo Aditivo firmado em Convênio com a S.E.S. e/ou recursos do Faturamento das 
Unidades Administradas pelo Consórcio.

I - DO OBJETO

1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços de adminis-
tração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação – Vale Alimentação, na 
forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para os empregados que prestam servi-
ços nas Unidades que compõem este Consórcio, para pagamento de gêneros alimentícios em Supermer-
cados, Mercados, Mercearias, Açougues, Frutarias, Peixarias, Padarias, etc., na quantidade estimada de 
1.572 beneficiários, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra este edital 
como Anexo I.

II - DA PARTICIPAÇÃO:

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação que preencherem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.

2 - Além das vedações estabelecidas pelo art. 9º da lei 8.666/93, não será permitida a participação de 
empresas: 

2.1 - Estrangeiras que não funcionem no País; 
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2.2 – Sob processo de recuperação judicial, extrajudicial, falência, concurso de credores, dissolução ou li -
quidação; 

2.3 – Suspensas de participar de licitação realizada em quaisquer esferas da Administração Pública Direta 
e/ou Indireta, ou impedidas de contratar com os referidos órgãos; 

2.4 – Reunidas em consórcio, controladas, coligadas ou subsidiárias entre si. Reunidas sob a forma de 
consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.5- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 

2.6- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 

2.7- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

III - DO CREDENCIAMENTO

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro  
comercial,  registrado  na  Junta  Comercial  ou,  tratando-se  de  sociedades  civis,  o  ato  constitutivo 
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes  
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

b)  tratando-se  de procurador,  a  procuração por  instrumento  público ou particular,  da qual  constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acompanhado do correspondente documento, 
dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

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

1.1 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

a) Para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, as empresas deverão apresentar, 
fora dos Envelopes nºs 1 e 2, DECLARAÇÃO de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VIII do 
Edital, acompanhada de Certidão expedida pela junta comercial (simplificada ou específica), conforme 
artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro 
do Comércio – DNRC, comprovando o seu enquadramento, nos termos da Lei Complementar Federal nº 
123/06, especialmente em seu artigo 3º, assim demonstrando que está apta a exercer o direito  de 
preferência, estabelecido nos artigos 42 a 49.

2  -  O  representante  legal  e  o  procurador  deverão  identificar-se  exibindo  documento  oficial  de 
identificação que contenha foto.

3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 
deles deverá representar apenas uma credenciada.

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

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,  separadamente,  em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 013/14
PROCESSO N.° 108/13
NOME DA PROPONENTE

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 013/14
PROCESSO N.° 108/13
NOME DA PROPONENTE

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

2  -  Os  documentos  necessários  à  habilitação  deverão  ser  apresentados  em  original,  por  qualquer  
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação 
pelo  Pregoeiro  ou  por  membro  da  Equipe  de  Apoio,  cópia  autenticada  de  publicação  por  órgão  da 
Imprensa Oficial, conforme artigo 32 da Lei Federal nº 8.886/93, atualizada pela Lei Federal 8.883/94,  
ou, ainda, emitidos eletronicamente, via INTERNET, condicionados à verificação da sua autenticidade pelo 
PREGOEIRO ou membro da Equipe de Apoio.

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

1. A proposta comercial deverá conter os seguintes elementos:
1.

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou municipal;
2.

b) número do processo e do Pregão;
3.

d)  Preços  unitário  e  total  em  moeda  corrente  nacional,  em  algarismos,  apurados  à  data  de  sua 
apresentação,  sem  inclusão  de  qualquer  encargo  financeiro  ou  previsão  inflacionária.  Nos  preços 
propostos  deverão  estar  incluídos,  além do  lucro,  todas  as  despesas  e  custos,  como por  exemplo:  
transportes, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas 
com o fornecimento do objeto da presente licitação.;

1.1 - O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com
precisão de duas casas decimais;; 

1.2 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data da sessão de proces -
samento do PREGÃO PRESENCIAL. 

1.3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

1.4 - Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos a contar da data de 
assinatura do contrato;

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais 
dizem respeito a:
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1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de identidade 
em se tratando de pessoa física não empresária);

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratan-
do de sociedade empresária;

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresá-
rias;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade 
não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

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

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicílio da licitante;

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a tributos federais 
e dívida ativa da União;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolu-
ção Administrativa TST nº 1470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal Superior do Trabalho 
(http://www.tst.jus.br/certidao).

1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribui-
dor da sede da pessoa jurídica.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por ba-
lancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 
de três meses da data de apresentação da proposta;

b.1) Os demonstrativos deverão ser apresentados devidamente registrados na Junta Comercial ou órgão 
equivalente, ou através de publicação em diário oficial ou jornal de grande circulação;

b.2) A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a apuração de dois indicado-
res contábeis:

b.2.1) Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto:

QLG = AC+RLP
          PC + ELP
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Onde:
AC é o ativo circulante;
RLP é o realizável em longo prazo;
PC é o passivo circulante;
ELP é o exigível em longo prazo.

b.2.2) Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto:

QLC = AC
           PC

Onde:
AC é o ativo circulante;
PC é o passivo circulante;

b.3)  Os resultados das operações deverão ser igual ou superior a  1 (um)  para os subitens  “b.2.1” 
(QLG) e “b.2.2” (QLC);

1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quanti-
dades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s), expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado.

a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome da empresa proponente e indicar, no 
mínimo, o fornecimento de vales alimentação, através de cartão eletrônico/magnético para  780 (sete-
centos e oitenta) beneficiários.

1.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que 
se encontra em situação regular perante o Ministério  do Trabalho, conforme modelo  ANEXO III, ao 
Decreto Estadual nº 42.911, de 06.03.98;

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando 
a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

c) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 117, Constituição 
do Estado);

1.6 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

1.6.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, este Consórcio aceitará 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas.

1.6.2 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a fi-
lial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria  
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

1.6.3 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licita-
ção, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, 
disposta no item VI, subitens 1.1 a 1.5.

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
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1 - No horário  e local  indicados no preâmbulo,  será aberta  a  sessão de processamento do Pregão,  
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 
30 (trinta) minutos.

2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no ANEXO II ao Edital e, em 
envelopes separados, a proposta comercial e os documentos de habilitação.

2.1  -  Iniciada  a  abertura  do  primeiro  envelope proposta  estará  encerrado  o  credenciamento  e,  por 
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus ANEXOS, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) Que apresentem preços baseadas exclusivamente em proposta das demais licitantes.

3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 
que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-
se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor 
da proposta.

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos  
seguintes critérios:

a) Seleção da proposta de menor preço e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até  
10%, relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais;

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem as menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos 
preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

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

5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação 
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço,  observada a redução mínima entre  os lances de  0,01 (um centavo), aplicável  inclusive  em 
relação ao primeiro. 

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 
da formulação de lances. 

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a  
etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último valor  
ofertado.  Com base nessa classificação,  será assegurada às licitantes microempresas e empresas de 
pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:
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8.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de 
menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor 
da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de  
5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

8.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições 
do subitem 8.1. 

8.2 - Não havendo a apresentação de novo valor, inferior ao valor da proposta melhor classificada, serão  
convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais  
microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições 
indicadas no subitem 8.1. 

8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 8, seja 
microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, 
desde logo, à negociação do valor. 

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições 
dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta com base na classificação de que trata o subitem 8, com vistas 
à redução do valor.

10 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do menor valor, decidindo 
motivadamente a respeito.

10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos valores de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por 
ocasião do julgamento. 

11 - Considerada aceitável a oferta de menor valor, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação de seu autor.

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
mediante:

a) Substituição e apresentação de documentos, ou
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

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

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação.  Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

12.3 - Para habilitação de microempresa ou empresa de pequeno porte, não será exigida comprovação 
de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, 
alíneas “a” e “e”, do item VI deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida 
comprovação.

12.3.1 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem 12.3 deste 
item VII deverá comprovar regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
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12.3.2 - A comprovação de que trata o subitem 12.3.1 deste item VII deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante foi declarada vencedora do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração.  

13 -  Se a oferta  não for aceitável,  ou se a licitante  desatender as exigências  para a habilitação,  o  
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor valor, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor.

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

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

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais,  ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual  número de dias,  que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação.

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

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.

6 - A adjudicação será feita considerando-se a totalidade do objeto.
 
IX - DA IMPLANTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - O objeto desta licitação deverá ser implantado e executado em conformidade com o Termo de Refe-
rência, Anexo I deste Edital, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tribu-
tos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato.

X - DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

1 - Os serviços executados mensalmente serão medidos em conformidade com o Termo de Referência,  
Anexo I deste Edital.

XI - DOS PAGAMENTOS E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
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1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da liberação dos créditos nos cartões, 
mediante apresentação do respectivo documento fiscal, que será atestado e liberado para pagamento 
pelo gestor do contrato.

2 - Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados contenham incorre-
ções.

3 - A Contratada obriga-se a executar os serviços, pela Taxa de Administração (%), resultante da pro-
posta vencedora da licitação, na qual deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem 
como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza.

4 - Admiti-se taxa de administração negativa.

5 - Admiti-se taxa de administração negativa.

6 - A remuneração da Contratada será resultante da aplicação da Taxa de Administração (%) somada de 
uma unidade (conforme fórmula abaixo) ao efetivo montante total dos créditos efetuados:

P = ( 1 + _T_  )
                100

Onde:
P = valor total do pagamento mensal;
T = taxa de administração;
C = créditos efetuados nos cartões dos beneficiários.

7 - O valor, percentual, relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável, durante a vigência do 
contrato e suas possíveis prorrogações.

XII - DA CONTRATAÇÃO

1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato,  
cuja minuta integra este edital como Anexo IV. 

1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da adjudicatária  
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 
Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da 
União) estiverem com os prazos de validade vencidos, este Consórcio Intermunicipal verificará a situação 
por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando 
os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notifi-
cada para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subi-
tem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em 
vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

2 - Para a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comprovar rede credenciada que atenda, 
os requisitos  estabelecidos no item 5.1 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

5.1 Para assinatura do contrato a contratada deverá comprovar rede credenciada que atenda, 
no mínimo, aos seguintes requisitos:

3 - A adjudicatária deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de cinco dias úteis contados da 
data da convocação, podendo ser prorrogado, mediante solicitação do interessado, uma única vez por 
igual período a critério deste Consórcio Intermunicipal, sob pena de decair do direito à contratação se não 
o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

4 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o contrato, serão 
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convocados as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com 
vistas à celebração da contratação.

4.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo, não inferior a dois dias úteis, contados da divulgação 
do aviso.

4.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE), Im-
prensa Oficial do CONSAÚDE, (Jornal em Revista), e divulgação nos endereço eletrônico www.consau-
de.org.br. 

4.3 - Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens 9 a 15 
do item VII e subitens 1 a 2 e 6 do item VIII, todos deste Edital.

5 - A vigência contratual iniciar-se-á na data da assinatura do contrato encerrando-se no término da exe-
cução dos serviços.

5.1 - O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados 
da assinatura do contrato;

6 - O prazo mencionado no subitem 5.1 deste item poderá ser prorrogado por igual (ais) e sucessivo(s)  
período(s), a critério deste Consórcio, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições per-
mitidos pela legislação vigente.

6.1 - A Contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem anterior, desde que o faça me-
diante documento escrito, recebido pela Comissão de Fiscalização em até 120 (cento e vinte) dias antes 
do vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.

6.2 - As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos ter-
mos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei federal nº 8.666/1993.

6.3- A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência deste Consórcio não gerará à 
Contratada direito a qualquer espécie de indenização.

7 - Não obstante o prazo estipulado no subitem 5.1 deste item, a vigência contratual nos exercícios sub-
sequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existên-
cia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respec-
tivas despesas.

8 - Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no subitem 7 deste item, a Con-
tratada não terá direito a qualquer espécie de indenização.

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 - Ao(s) licitante(s)/contratada(s) que praticarem qualquer atos previstos no Artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002, bem como do Artigo 87, da Lei Federal nº 8666/93, conforme o caso, ficarão sujeitos às  
seguintes  penalidades,  que  serão  aplicadas  mediante  procedimento  administrativo  que  assegurará  o 
contraditório e a ampla defesa;

1.1 - Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
VALE DO RIBEIRA - CONSAÚDE, pelo prazo de 05 (cinco anos).

1.2  -  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior.

Rubrica 1ª .....................................2ª...................................Visto do Jurídico ................................................
11

http://www.consaude.org.br/
http://www.consaude.org.br/


                           CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
                DO VALE DO RIBEIRA

                       Rua dos Expedicionários, 140–CEP: 11930-000–Pariquera-Açu/SP
                    Fone: (13) 3856-9600–Fax: (13) 3856-9658–C.N.P.J.: 57.740.490/0001-80

                        Filial: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA
                       HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM

                    Av. Rui Barbosa, 541–CEP: 11740-000–Itanhaém/SP–Fone: (13) 3421-1900–C.N.P.J.: 57.740.490/0002-60

1.3 - As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com as multas 
previstas na Resolução nº. 5/93-TCESP, de 1º de setembro de 1993 (alterada pela Resolução nº. 03/08), 
(anexo V deste Edital), regulamentada no âmbito do CONSAÚDE, através da Portaria 008/10, de 08 de 
março de 2010, (anexo X deste Edital), garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL

1 - Após a adjudicação do objeto deste certame e até a data da assinatura do contrato, este Consórcio 
exigirá da licitante vencedora garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato.

2 - A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:

2.1 - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

2.2 - Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;

2.3 - Fiança bancária.

3 - O seguro-garantia deverá conter:

3.1 - Nas condições especiais a seguinte ressalva: “Para todos os efeitos desta cláusula, não se observa o 
disposto no item 9.2 das condições gerais (Circular Susep No. 232 de 03 de junho de 2003), tendo em 
vista o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei No. 8.666/93”.

4 - A fiança bancária deverá conter:

4.1 - Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;

4.2 - Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, in-
dependentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

4.3 - Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância com o in-
ciso III do artigo 80 da Lei 8666/93.

5 - Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às agências do Banco do 
Brasil S.A. ou demais bancos autorizados a receber receitas de GARE-DR, com fornecimento de compro-
vante de pagamento com autenticação digital;

6 - A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando des-
cumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita às penalidades legalmente es-
tabelecidas, inclusive multa, observado o disposto na Resolução nº º 5, de 1º de setembro de 1993, (al-
terada pela Resolução nº. 3/2008),  (anexo V deste Edital),  regulamentada no âmbito do CONSAÚDE, 
através da Portaria 008/10, de 08 de março de 2010, (anexo X deste Edital), garantido o exercício de 
prévia e ampla defesa.

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 
assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 
ata.
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3 – Todos os documentos de habilitação, cujos envelopes foram abertos na sessão e as propostas, serão 
rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes que desejarem.

4 – O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial do CONSAÚDE e disponibilizado 
no site: http://www.consaúde.org.br/

5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado.

6  –  É  de  inteira  responsabilidade  das  empresas  licitantes  o  acompanhamento  dos 
esclarecimentos/adendos/erratas ou quaisquer outras informações acerca da presente licitação, dos quais 
serão  publicados  avisos  na  Imprensa  Oficial  do  CONSAÚDE  e  disponibilizados  no  site: 
http://www.consaúde.org.br/

7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para  
retirada no  SERVIÇO DE SUPRIMENTO do consaúde, à Rua Pedro Bonne, nº 508 – Centro, Pariquera-
Açu/SP, durante 30 (trinta) dias após a celebração dos contratos. Os envelopes não retirados neste prazo 
serão inutilizados.

8 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá  solicitar  esclarecimentos,  através  do  FAX  (**13)  3856-9609  ou  e-mail: 
licitacoes@consaude.org.br, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 17:00 horas. 

8.1 – As impugnações deverão ser protocoladas até 2 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para 
recebimento das propostas, no SERVIÇO DE SUPRIMENTO do CONSAÚDE – SERVIÇO DE PROTOCOLO, 
à Rua Pedro Bonne, 508 - Centro, Pariquera-Açu/SP, no horário das 08:30 às 17:30 horas. 

8.2 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital,  que decidirá no prazo de 1 dia útil,  
anterior a data fixada para recebimento das propostas.
8.3 -  Acolhida  a petição contra  o ato  convocatório,  será designada nova data para a realização  do  
certame.

9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
10 - O valor total da despesa onerará recursos consignados nos Termos Aditivos assinados junto à SES 
ou recursos de Faturamento das unidades administradas pelo CONSAÚDE.

10- Integram o presente Edital:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LICITAÇÃO;

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO;

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO;

ANEXO V - CÓPIA DA RESOLUÇÃO Nº 05/93 – TCESP (ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 03/08 – 
MENCIONADA NO EDITAL;

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;

ANEXO VII – MINUTA DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

ANEXO IX – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO.

ANEXO X - PORTARIA Nº 008/10, DE 08/03/2010 – (MENCIONADA NO EDITAL).
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ANEXO XI - JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

11  -  Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Jacupiranga pela Vara Distrital de Pariquera-Açu/SP.

Pariquera-Açu, 04 de fevereiro de 2014.

................................................................
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE
VISTO E APROVADO:

..................................................................
ADILSON GUIMARÃES

OAB/SP 156.765
PROCURADOR JURÍDICO Substº./CONSAÚDE

Rubrica 1ª .....................................2ª...................................Visto do Jurídico ................................................
14



                           CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
                DO VALE DO RIBEIRA

                       Rua dos Expedicionários, 140–CEP: 11930-000–Pariquera-Açu/SP
                    Fone: (13) 3856-9600–Fax: (13) 3856-9658–C.N.P.J.: 57.740.490/0001-80

                        Filial: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA
                       HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM

                    Av. Rui Barbosa, 541–CEP: 11740-000–Itanhaém/SP–Fone: (13) 3421-1900–C.N.P.J.: 57.740.490/0002-60

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

1.1 - Prestação de Serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de 
legitimação – Vale Alimentação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para 
1.572 beneficiários que  prestam serviços  nas  unidades  do CONSAÚDE,  para  pagamento de  gêneros 
alimentícios em Supermercados, Mercados, Mercearias, Açougues, Frutarias, Peixarias, Padarias, etc .

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 - Aos empregados do Quadro de Pessoal do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira,  
auxílio  alimentação  para  aquisição  e  custeio  de  gêneros  alimentícios  em Supermercados,  Mercados, 
Mercearias, Açougues, Frutarias, Peixarias, Padarias, etc.), de acordo com Portaria da Superintendência, 
onde concede o benefício do Auxílio-Alimentação. 

3 - DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1 - Empreitada por preço unitário.

4 - DA IMPLANTAÇÃO

4.1.  Deverão  ser  confeccionados  e  entregues  pela  Contratada,  em  até  10  dias  úteis  contados  da 
assinatura do contrato, a quantidade estimada de 1.572 cartões, nas quantidades e localidades descritas 
no subitem 4.3.

4.1.1. Os cartões deverão estar embalados individualmente e com identificação nominal

4.1.2.  Os  cartões  deverão  ter  obrigatoriamente  senha  individualizada  com  chip  de  segurança, 
obedecendo  aos  padrões  técnicos  e  características  físicas  que  garantam  a  segurança  quando  da 
distribuição e da utilização no pagamento das despesas. 

4.2. As informações cadastrais dos servidores do CONSAÚDE serão fornecidas à Contratada, em meio 
magnético, conforme leiaute de arquivos definindo pelo mesmo, na data de assinatura do contrato.

4.3. Localidades de entrega e quantidades estimadas:

UNIDADE ENDEREÇO QTDE. DE 
CARTÕES

HOSPITAL REG. DR. 
LEOPOLDO 

BEVILACQUA

Rua  dos  Expedicionários,  140  –  Centro  –  CEP:  11.930-000  - 
Pariquera-Açu/SP.

1.116

HOSPITAL REG. DE 
ITANHAÉM

Av.  Rui  Barbosa,  541  –  Centro  –  CEP:  11.740-000  – 
Itanhaém/SP.

456

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS 1.572

4.4. Os cartões eletrônicos deverão conter os seguintes dados:

• Denominação completa do CONSAÚDE;

• Nome por extenso do funcionário;
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• Número sequencial de controle individual.

4.5.  A  Contratada  deverá  fornecer  ao  Contratante  para  a  distribuição  aos  beneficiários  dos  cartões 
eletrônicos manual para esclarecimento de dúvidas relativas à operação do cartão.

4.6. A recarga dos créditos nos respectivos cartões deverá ser disponibilizada até o terceiro dia útil de 
cada mês.

4.6.1. O Contratante efetuará o pagamento à Contratada em até 30 dias contados da liberação dos 
créditos nos cartões, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, que será atestada em definitivo e 
liberada para pagamento pelo gestor do contrato.

4.7. Em caso de furto, roubo, perda, extravio ou imperfeições no cartão eletrônico, a Contratada terá o  
prazo de até 05 (cinco) dias úteis para confeccionar e entregar outro cartão ao beneficiário, sem custo 
para o Contratante/beneficiário sendo que os créditos já deverão estar disponíveis.

4.8.  Os  créditos  inseridos  nos  cartões  eletrônicos/magnéticos,  se  não  utilizados  dentro  do  mês  de 
competência, deverão obrigatoriamente somar-se aos próximos créditos, de tal forma que os servidores 
deste Consórcio em hipótese alguma sejam prejudicados.

4.9. Após o término do contrato, os créditos remanescentes deverão ter validade de 120 (cento e vinte) 
dias, para que o beneficiário possa utilizá-los.

4.9.1. Transcorrido este prazo, eventual saldo remanescente será devolvido, mediante crédito em conta 
corrente, no período de 90 (noventa) dias, ao Contratante.

5 - DA REDE CREDENCIADA

5.1 Para assinatura do contrato a contratada deverá comprovar rede credenciada que atenda, no mínimo, 
aos seguintes requisitos:

a) No rol de estabelecimentos credenciados e ativos, (Supermercados, Mercados, Mercearias, Açougues, 
Frutarias, Peixarias, Padarias, etc.), deverá contar pelo menos 03 (três) Supermercado nas cidades onde 
estão  instaladas  as  Unidades  do  CONSAÚDE:  Pariquera-Açu,  Registro  e  Itanhaém.  Entende-se  por 
Supermercado  loja  onde  se  compra  gêneros  alimentícios,  artigos  de  higiene,  limpeza,  beleza,  frios, 
carnes, pães, hortifrutigranjeiros e congelados. 

b) A contratada deverá apresentar no ato da contratação a relação de estabelecimentos credenciados e 
ativos nas demais cidades do Estado de São Paulo.

5.2. A comprovação da rede credenciada deverá ser realizada por meio do envio de relação (em formato 
MS-Excel), indexada por município, contendo nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço e telefone.

5.3. A Contratada deverá manter nos estabelecimentos credenciados, identificação de sua adesão ao 
sistema, em local de fácil visualização, assim como manter atualizada a relação de estabelecimentos 
credenciados.

5.4. A Contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a vigência do 
contrato, a rede credenciada.

5.5. O Contratante poderá a qualquer tempo solicitar a inclusão de novos estabelecimentos credenciados 
visando à melhoria no atendimento dos beneficiários.

5.6. A Contratada deverá comunicar imediatamente ao Contratante qualquer alteração na relação de 
estabelecimentos credenciados.
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5.7. A Contratada deverá efetuar credenciamentos adicionais de estabelecimentos, no prazo máximo de 
30  (trinta)  dias,  a  contar  do  recebimento  da  solicitação,  no  intuito  de  suprir  as  necessidades  dos 
beneficiários,  ou na impossibilidade,  oferecer o credenciamento de estabelecimentos alternativos  que 
deverão ser aprovados pela Comissão de Fiscalização do Contrato.

6 - SISTEMA DE APOIO AO CONTRATANTE E BENEFICIÁRIO E RELATÓRIOS.

6.1.  A  Contratada  deverá  dispor  de  sistema  em  meio  eletrônico  para  a  realização  das  seguintes 
funcionalidades mínimas:

a) operações de cadastro;

b) emissão e cancelamento de cartões;

c) emissão e cancelamento de pedidos;

d) consulta de saldo e extratos;

e) emissão de relatórios.

6.2. A Contratada deverá disponibilizar os seguintes serviços para os beneficiários dos cartões:

a) consulta de saldo e extrato dos cartões eletrônicos;

b) consulta da rede de estabelecimentos credenciados;

c)  comunicação  de  perda,  roubo,  extravio  ou  dano  pela  internet  ou  através  de  central  telefônica 
(funcionamento em dias úteis em horário comercial);

d) solicitação de segunda via de cartão eletrônico e solicitação de segunda via de senha pela internet ou 
através de central telefônica (funcionamento em dias úteis em horário comercial).

6.3. A Contratada deverá disponibilizar mensalmente relatórios gerenciais com as seguintes informações 
mínimas:

a) Nome do servidor do Contratante, número do cartão, data e valor do crédito concedido;

b) Quantidade de cartões eletrônicos reemitidos para cada servidor do Contratante.

7 - PLANILHA CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS.

Qtde. 
Estimada
12 meses

Unidade de 
Fornecimento Serviço

Valor 
Unitário 
Máximo

(R$)

Redução 
Mínima entre 

os Lances 
(R$)

1.572 Unitário Administração,  gerenciamento,  emissão  e 
fornecimento de documentos de legitimação 
– Vale Alimentação

8,08 * 0,01

Valor total mensal (31.440 x R$ 8,08) R$ 254.035,20
*Valor unitário acrescido da taxa estimada de administração de 1,%.

Rubrica 1ª .....................................2ª...................................Visto do Jurídico ................................................
17



                           CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
                DO VALE DO RIBEIRA

                       Rua dos Expedicionários, 140–CEP: 11930-000–Pariquera-Açu/SP
                    Fone: (13) 3856-9600–Fax: (13) 3856-9658–C.N.P.J.: 57.740.490/0001-80

                        Filial: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA
                       HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM

                    Av. Rui Barbosa, 541–CEP: 11740-000–Itanhaém/SP–Fone: (13) 3421-1900–C.N.P.J.: 57.740.490/0002-60

8 - PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS.

Unidade 
de 

Fornecimento
Serviço Qtde. Mensal Preço 

Unitário

Preço
Mensal
(R$)

Mês Vale Alimentação 31.440 8,00 251.520,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÉDIA 1,00%* 254.035,20

VALOR TOTAL MENSAL 254.035,20

VALOR TOTAL PARA 12 MESES 3.048.422,10

ADMITE-SE TAXA NEGATIVA 

* fonte: pesquisa no segmento de mercado. 
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ANEXO II

MODELO DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º ___/14
PROCESSO N.° ___/13

Vimos pela presente apresentar a V. Senhoria, nossa documentação referente à 
licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da 
mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Representante legal

(com carimbo da Empresa)

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICI-
TANTE)
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ANEXO III

MODELO DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu,  (nome  completo),  representante  legal  da  Empresa  (nome  da  pessoa 

jurídica), interessada em participar no Processo Licitatório n.º ___/13, Pregão ___/14, do CONSAÚDE, 

declaro sob as penas cabíveis da lei, que nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei n.º 6.544, de 22 

de novembro de 1989, a (nome da pessoa jurídica), 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 Fe-

deral.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Representante legal

( com carimbo da Empresa )

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICI-
TANTE)
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.º ___/14
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº ___/14
PROCESSO Nº ___/13

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, O CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL  DE  SAÚDE  DO  VALE  DO  RIBEIRA  - 
CONSAÚDE, E A EMPRESA  ______________________,  PARA 
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ADMINISTRAÇÃO,  GERENCIAMENTO, 
EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO – VALE 
ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE 
TECNOLOGIA SIMILAR.

Aos  ___  (_____)  dias  do  mês  de  ______  do  ano  de  2014,  nesta  cidade  de  Pariquera-Açu/SP, 
compareceram de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA, neste ato 
representado pelo Diretor Superintendente, Senhor JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM, R.G. nº 7.564.909 
e C.P.F. Nº 731.734.798-15,  doravante designado simplesmente CONTRATANTE doravante designada 
simplesmente  CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ______________________ com sede, na 
_______________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério  da Fazenda sob o nº __________________,  e Inscrição Estadual  nº ________________, 
doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  por  seu  Representante  Legal,  Sr. 
_________________, portador  do R.G. Nº ______________ e C.P.F.  Nº _______________,  e pelos 
mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face da adjudicação efetuada 
na LICITAÇÃO PREGÃO N.º  ___/14,  PROCESSO Nº ___/13,  pelo  presente  instrumento avençam um 
contrato  de  Prestação  de  Serviços  de  administração,  gerenciamento,  emissão  e  fornecimento  de 
documentos  de  legitimação  –  Vale  Alimentação,  na  forma  de  cartão  eletrônico,  magnético  ou  de 
tecnologia similar, sujeitando-se às normas da Lei Federal n° 10.520, 17 de julho de 2002, Decreto 
Estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, a Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a 
Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, 
e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

1.1- Prestação de Serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de 
legitimação - Vale-Alimentação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para 
os  servidores  que  prestam  serviços  na  Sede  e  nas  18  Unidades  Regionais  que  compõem  o 
CONTRATANTE,  para  aquisição  de  refeições  em  estabelecimentos  comerciais  credenciados 
(Supermercados, Mercados, Mercearias, Açougues, Frutarias, Peixarias, Padarias, etc.),  na quantidade 
estimada  de  1.572  beneficiários,  de  acordo  com  o  contido  no  Anexo  I  -  Termo  de  Referência  do 
instrumento convocatório e demais disposições deste contrato.

1.2- Considera-se parte integrante do presente contrato, os seguintes documentos:

1.2.1- Edital do Pregão Presencial nº. __/14 e seus Anexos;

1.2.2- Proposta de ___ de _______ de 2014, apresentada pela CONTRATADA;

1.2.3- Ata da sessão do Pregão Presencial nº. __/14.

1.3-  O objeto do presente contrato  poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidas  as condições 
comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com base no parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei  
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações.

1.4- O regime de execução do objeto é empreitada por preços unitários.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da liberação dos créditos nos cartões, 
mediante apresentação do respectivo documento fiscal, que será atestado e liberado para pagamento 
pelo gestor do contrato.

2.1- O gestor do contrato Atestará o recebimento dos serviços, desde que tenham sido observadas todas 
as disposições constantes do Termo de Referência (Anexo I do edital).

2.2- A recarga mensal estimada em 31.440 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta) vales alimentação 
com valor facial de R$ 8,00 (oito reais), deverá ser efetuada até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês, 
a partir da 8h00;

2.2.2-  O  CONTRATANTE  disponibilizará,  por  meio  eletrônico,  os  valores  correspondentes  de  cada 
beneficiário (cartão), em até 30 dias contados da liberação dos créditos nos cartões.

2.2.3-  A remuneração da  CONTRATADA  será resultante da aplicação da Taxa de Administração (%) 
somada de uma unidade (conforme fórmula abaixo) ao efetivo montante total dos créditos efetuados:

P = ( 1 + _T_  )
                100

Onde:
P = valor total do pagamento mensal;
T = taxa de administração;
C = créditos efetuados nos cartões dos beneficiários.

CLÁUSULA TERCEIRA - FATURAMENTO, PAGAMENTO, VALOR E RECURSOS

3.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da liberação dos créditos nos cartões,  
mediante apresentação do respectivo documento fiscal, que será atestado e liberado para pagamento, 
pelo gestor do contrato, diretamente no Banco do Brasil S.A., em conta corrente da CONTRATADA.

3.2-  Não  será  iniciada  a  contagem de  prazo,  caso  os  documentos  fiscais  apresentados  contenham 
incorreções.

3.3- A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, pela Taxa de Administração (%), resultante da 
proposta vencedora da licitação, na qual deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem 
como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza.

3.4- O percentual da taxa de administração é de __ % (_______________), cobrado sobre a somatória 
dos valores dos vales alimentação efetivamente fornecidos mensalmente.

3.5-  O  valor  total  do  presente  contrato  é  de  R$_________  (_______________),  sendo  que  a 
CONTRATADA perceberá a importância mensal estimada de R$_________ (________________).

3.6- O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável,  durante a 
vigência do contrato e suas possíveis prorrogações.

3.7- A despesa onerará onerará recursos consignados no Termo Aditivo firmado em Convênio com a 
S.E.S. e/ou recursos do Faturamento das Unidades Administradas pelo Consórcio.

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1-  Este contrato inicia-se a partir da data de sua assinatura, encerrando-se no término do prazo de 
execução dos serviços.
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4.2- O prazo de execução será de 12 (doze) meses, a contar de __/__/2014, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o disposto no artigo 
57 da Lei  nº 8.666/93,  desde que não seja denunciado por qualquer das partes,  por escrito  e com 
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias de seu vencimento.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

5.1- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, em conformidade com as disposições 
do Termo de Referência, Anexo I do edital, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outras que 
vierem a substituí-la, alterá-la ou complementá-la.

5.2-  Disponibilizar  e  manter  em  pleno  funcionamento,  durante  toda  a  vigência  do  contrato, 
estabelecimentos comerciais conveniados ativos, especializados no oferecimento de gêneros alimentícios, 
de primeira qualidade, observadas, ainda, as condições de higiene e saúde.

5.3-  Designar  por  escrito  preposto(s)  que  tenha(m)  poder  para  resolução  de  possíveis  ocorrências 
durante a execução deste contrato.
 
5.4-  Efetuar  pontualmente  o  pagamento  aos  estabelecimentos  credenciados,  independentemente  da 
vigência do contrato,  ficando claro  que o Contratante  em hipótese alguma responderá solidária  nem 
subsidiariamente por esse pagamento.

5.5- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições que ensejaram sua habilitação, na fase licitatória, e naquelas exigidas na fase de  
contratação apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a 
validade.

5.6-  Credenciar  somente  estabelecimentos  que  estejam  regulares  em  relação  à  Vigilância 
Municipal em Saúde (vigilância sanitária) e que possuam Alvarás de Funcionamento junto à Prefeitura 
Municipal.

5.7- Comunicar imediatamente ao gestor do contrato, quaisquer fatos ou anormalidades que possam 
prejudicar o bom andamento e/ou o resultado final dos serviços.

5.8- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução do contrato.

5.9- Manter, durante toda a execução do contrato, o número mínimo de estabelecimentos credenciados.

5.10- Fiscalizar todos os estabelecimentos credenciados, objetivando garantir um nível satisfatório de 
qualidade.

5.11- Atender, no prazo máximo de 30 dias, as solicitações formuladas pela Comissão de Fiscalização do 
contrato quanto à substituição de estabelecimentos credenciados não qualificados ou inadequados para a 
prestação dos serviços.

5.12- Manter-se, durante a vigência do contrato, registrada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego 
para a atuação no Programa de Alimentação do Trabalhador.

5.13- Atender, no âmbito de suas obrigações, os dispositivos da Ordem de Serviço nº. 02/2001, do 
TCESP, publicada no DOE em 30/05/2001,  instaurada no âmbito do CONSAÚDE, através da Portaria nº 
008/2010, de 08 de março de 2010.

5.14- Não ceder ou transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem subcontratar os serviços 
ora contratados, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA SEXTA - DA IMPLANTAÇÃO
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6.1- Deverão ser confeccionados e entregues pela  CONTRATADA, em até 10 dias úteis contados da 
assinatura deste contrato, 1.572 cartões, nas quantidades e localidades descritas no subitem 4.3. do 
Termo de Referência, Anexo I do edital.

6.2- Os cartões deverão estar embalados individualmente e com identificação nominal.

6.3.  Os  cartões  deverão  ter  obrigatoriamente  senha  individualizada  com  chip  de  segurança, 
obedecendo  aos  padrões  técnicos  e  características  físicas  que  garantam  a  segurança  quando  da 
distribuição e da utilização no pagamento das despesas. 

6.4- As informações cadastrais dos servidores do CONTRATANTE serão fornecidas à CONTRATADA, em 
meio  magnético,  conforme  leiaute  de  arquivos  definindo  pelo  mesmo,  na  data  de  assinatura  deste 
contrato.

6.5- Os cartões eletrônicos deverão conter os seguintes dados:

a) Denominação completa do CONSAÚDE;
b) Nome por extenso do funcionário;
c) Número sequencial de controle individual.

6.6-  A  CONTRATADA  deverá fornecer  ao  CONTRATANTE  para a  distribuição aos beneficiários  dos 
cartões eletrônicos manual para esclarecimento de dúvidas relativas à operação do cartão.

6.7 -  Caso a tecnologia ofertada necessitar de terminal de recarga/consulta, este  deverá ser 
disponibilizado  em  todas  as  unidades  informadas  no  subitem  4.3.,  sem  nenhum  custo  para  o 
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - SISTEMA DE APOIO AO CONTRATANTE/ BENEFICIÁRIOS E RELATÓRIOS

7.1- A  CONTRATADA  deverá dispor de sistema em meio eletrônico para a realização das seguintes 
funcionalidades mínimas:

a) operações de cadastro;
b) emissão e cancelamento de cartões;
c) emissão e cancelamento de pedidos;
d) consulta de saldo e extratos;
e) emissão de relatórios.

7.2- A CONTRATADA deverá disponibilizar os seguintes serviços para os beneficiários dos cartões:

a) consulta de saldo e extrato dos cartões eletrônicos;
b) consulta da rede de estabelecimentos credenciados;
c) comunicação de perda, roubo, extravio ou dano pela internet ou através de
central telefônica (funcionamento em dias úteis em horário comercial);
d) solicitação de segunda via de cartão eletrônico e solicitação de segunda via de senha pela internet ou  
através de central telefônica (funcionamento em dias úteis em horário comercial).

7.3-  A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  mensalmente  relatórios  gerenciais  com  as  seguintes 
informações mínimas:

a) Nome do servidor do CONTRATANTE, número do cartão, data e valor do crédito concedido;

b) Quantidade de cartões eletrônicos reemitidos para cada servidor do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

8.1- Exercer a fiscalização dos serviços.

8.2- Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas.
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8.3- Fornecer o cadastro dos beneficiários, contendo os seguintes dados:

a) nome;
b) CPF;
c) RG;
d) matrícula do funcionário;
e) valor a ser creditado (mensalmente).

8.4-  Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção.

8.5- Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

8.6-  Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de  execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a 
CONTRATANTE  é  reservado  o  direito  de,  sem  de  qualquer  forma  restringir  a  plenitude  dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e  completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por 
prepostos designados.

CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA

10.1- Para garantir a execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA prestou garantia conforme 
previsão contida no instrumento convocatório, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total  
deste contrato.

10.2 - Ao CONTRATANTE, cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for 
devida pela CONTRATADA.

10.3-  Se o valor  da garantia  for  utilizado  no pagamento de quaisquer obrigações,  a  CONTRATADA, 
notificada por meio de correspondência simples, obriga-se a repor ou completar o seu valor, no prazo 
máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação.

10.4- A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, e 
quando em dinheiro, será corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO E SANÇÕES

11.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese 
prevista nos artigos 77 e 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei  
Federal  n.º  8.883,  de  8  de  junho  de  1994,  autorizam,  desde  já,  o  CONTRATANTE  a  rescindir 
unilateralmente  o  contrato,  independentemente  de  interpelação  judicial,  sendo  aplicável,  ainda,  o 
disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.

11.2- A CONTRATADA se sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e na Resolução n.º 5, de 1º de setembro de 1993, alterada pela Resolução nº. 3/2008, do 
TCESP, ), (anexo V do Edital) instaurada da no âmbito do Consórcio pela Portaria nº 008/10, de 08 de  
março de 2010, (anexo X do Edital), garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 

11.3-  No  caso  de  rescisão  administrativa  unilateral,  a  CONTRATADA  reconhecerá  os  direitos  do 
CONTRATANTE  em aplicar  as sanções previstas  no Edital,  neste ajuste e na legislação que rege a 
licitação.
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11.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil 
da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

11.5- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos 
efetivados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

12.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o da Comarca de 
Jacupiranga pela Vara Distrital de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo.

Pariquera-Açu, _____ de ____________ de _____.

CONTRATANTE:
...........................................................
MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO

DIRETORA SUPERINTENDENTE
CONSAÚDE

CONTRATADA:

..................................................
(REPRESENTANTE LEGAL)

TESTEMUNHAS:
1ª _____________
2ª _____________

Rubrica 1ª .....................................2ª...................................Visto do Jurídico ................................................
26

DIRETORIA JURÍDICA

...........................................................................
ADILSON GUIMARÃES

PROCURADOR JURÍDICO - Substº/CONSAÚDE
OAB/SP 156.765



                           CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
                DO VALE DO RIBEIRA

                       Rua dos Expedicionários, 140–CEP: 11930-000–Pariquera-Açu/SP
                    Fone: (13) 3856-9600–Fax: (13) 3856-9658–C.N.P.J.: 57.740.490/0001-80

                        Filial: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA
                       HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM

                    Av. Rui Barbosa, 541–CEP: 11740-000–Itanhaém/SP–Fone: (13) 3421-1900–C.N.P.J.: 57.740.490/0002-60

ANEXO V

RESOLUÇÃO nº. 5/93*

TC-A -16.529/026/93 – de 1/9/93

PUBLICADA no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 2 de setembro de 1993.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
tendo como fundamento a regra do artigo 115 da Lei  nº. 8.666/93, considerando a faculdade de expedir 
normas para a realização de seus procedimentos licitatórios; considerando que a Lei nº. 8.666/93, ao se referir 
à multa o faz genericamente;

Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da sanção.

RESOLVE baixar a presente resolução, na conformidade seguinte:

Artigo 1º - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, no  
âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obedecerá ao disposto nesta Resolução.

Artigo 2º  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem 
prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará 
a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao 
término do prazo estipulado, na seguinte proporção:

I - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e

II  -  Multa  de  15%  (quinze  por  cento)  a  partir  do  31º  (trigésimo  primeiro)  dia  de  atraso  até  o  45º 
(quadragésimo quinto) dia de atraso.

Parágrafo único - A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial 
da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou contrato, 
sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto desta resolução.

Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à contratada as 
seguintes penalidades:

I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou

II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

Artigo 5º - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração do Tribunal  
de  Contas  do  Estado  de  são  Paulo,  que  não  excederá  a  15  (quinze)  dias,  contados  do  recebimento  da 
intimação.

Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa 
prevista no Artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo.
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Artigo 6º - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material somente será 
apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

Artigo 7º - As multas referidas nesta resolução não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis  
8.666/93 e 10.520/02.

§ 1º - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, o 
Tribunal reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a 
decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.

§ 2º  - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da multa, será 
retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior.

§ 3º  -  Se  este  Tribunal  decidir  pela  não  aplicação  da  multa,  o  valor  retido  será  devolvido  à  contratada 
devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.

Artigo 8º - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão constar em todos os procedimentos licitatórios e 
de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Artigo 9º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

* Atualizada pela Resolução nº. 03/08, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 4 de 
setembro de 2008.
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ANEXO VI

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO RIBEIRA

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º ___/14
PROCESSO N.° ___/13

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE  
CARTÃO ELETRÔNICO. 

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para participar 
neste  pregão,  bem como estamos  cientes  de  que  devemos  declará-los  quando  ocorridos  durante  o 
certame.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Representante legal

( com carimbo da Empresa )

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICI-
TANTE)

Rubrica 1ª .....................................2ª...................................Visto do Jurídico ................................................
29



                           CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
                DO VALE DO RIBEIRA

                       Rua dos Expedicionários, 140–CEP: 11930-000–Pariquera-Açu/SP
                    Fone: (13) 3856-9600–Fax: (13) 3856-9658–C.N.P.J.: 57.740.490/0001-80

                        Filial: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA
                       HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM

                    Av. Rui Barbosa, 541–CEP: 11740-000–Itanhaém/SP–Fone: (13) 3421-1900–C.N.P.J.: 57.740.490/0002-60

ANEXO VII

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por  este  instrumento  particular  de  Procuração,  a  (Razão  Social  da  Empresa),  com  sede  (endereço 
completo da matriz), inscrita no C.N.P.J./MF sob n.º ............ e Inscrição Estadual sob n.º ................., 
representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Senhor(a)..........................., 
portador(a)  da  Cédula  de Identidade  R.G.  n.º  .............  e  C.P.F.  n.º........................,  nomeia(m) e 
constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Senhor(a)....................................., portador(a) da Cédula 
de  Identidade  R.G.  n.º  .......................  e  C.P.F.  n.º..................................,  a  quem confere(imos) 
amplos  poderes  para  representar  a  .............  (Razão  Social  da  Empresa)  perante  o  Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira,  inclusive apresentar DECLARAÇÃO de que a proponente 
cumpre os requisitos  de habilitação no que se referir  ao PREGÃO N.º ___/14,  formular  verbalmente 
lances ou ofertas na(s)  etapa(s) de lances, desistir  verbalmente de formular  lances ou ofertas na(s) 
etapa(s)  de  lance(s),  negociar  a  redução  de  preço,  desistir  expressamente  da  intenção  de  interpor 
recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de 
interpor  recurso  administrativo  ao  final  da  sessão,  assinar  a  ata  da  sessão,  prestar  todos  os 
esclarecimentos  solicitados  pelo  PREGOEIRO,  enfim,  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao 
certame, em nome da Outorgante.

(LOCAL E DATA)

_____________________________
(REPRESENTANTE LEGAL)

(OBS.: O CREDENCIAMENTO DEVERÁ CONTER: ASSINATURA(S) COM FIRMA(S) RECONHECIDA(S) DO(S)  
OUTORGANTE(S) COM PODERES PARA ESTE FIM CONFORME CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE).

O  CREDENCIAMENTO  DEVERÁ  VIR  ACOMPANHADO  DA  DOCUMENTAÇÃO  NECESSÁRIA  PARA 
COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO MESMO, CONFORME ITEM III, SUBITEM 1, ALÍNEA “B” DO EDITAL.
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ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Representante legal

( com carimbo da Empresa )

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICI-
TANTE)
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ANEXO IX

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA – CONSAÚDE
CONTRATO Nº ___/__ - P. P. N.º ___/14 – PROC. N.° ___/13.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE 
CARTÃO ELETRÔNICO. 
CONTRATADA: 

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

Pariquera-Açu, __ de _______ de 2.014.

CONTRATANTE:

......................................................
MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO

DIRETORA SUPERINTENDENTE
CONSAÚDE

CONTRATADA: 

.................................
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ANEXO X

PORTARIA Nº 008/2.010
De 08 de março de 2.010

MARIA  CÁRMEN  AMARANTE  BOTELHO,  Diretora 
Superintendente  do  CONSAÚDE  –  Consórcio 
Intermunicipal  de  Saúde  do  Vale  do  Ribeira ,  no  uso  de 
suas  atribuições  legais  e  estatutárias,  com fundamento à regra 
do Artigo 115 da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º: Instaurar, no âmbito do CONSAÚDE, a aplicação da Resolução nº 5/93 do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, atualizada pela Resolução nº 03/08, publicada 
no  Diário  Oficial  do  Estado  de  São  Paulo,  em 04 de  setembro  de  2.008,  para  os 
processos de licitações e contratos administrativos.

Art. 2º: Regulamentar, no âmbito do CONSAÚDE, a aplicação da  Ordem de Serviço GP nº 
02/2001 do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo,  no  que  tange  à 
Previdência Social,  de modo a prevenir eventual responsabilidade solidária quanto a 
estas, que possa recair sobre o CONSAÚDE.

Art. 3º: CUMPRA-SE.

MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO

Diretora Superintendente - CONSAÚDE
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ANEXO XI

JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

A interpretação desses índices poderá ser efetuada da seguinte maneira:

a) Índice de Liquidez Geral = ativo circulante + ativo realizável a longo prazo / passivo circulante + 
passivo exigível a longo prazo >= 1

b) Índice de Liquidez Corrente = ativo circulante / passivo circulante >=1

Os índices de liquidez têm como principal finalidade, avaliar a capacidade financeira que a empresa pos-
sui para satisfazer compromissos de pagamentos de dívidas com terceiros.

Quanto maiores tais índices, melhor. O ponto chave para todos eles ocorre quando o resultado da divisão 
é igual a 1 (um), indicando que a empresa possui uma unidade monetária para cada outra devida. O 
ideal é que o resultado seja superior a 1, pois a Administração Pública responde solidariamente com o 
contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da 
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.

NOTA EXPLICATIVA

Desta forma, a administração adota a exigência de comprovação de índices contábeis ILC > ou = 1, ILG 
> ou = 1, para que os licitantes demonstrem a boa capacidade financeira para suportar os compromissos 
que irão assumir caso o objeto da licitação lhe seja adjudicado, compromissos tais como, capital de giro  
suficiente para suportar o prazo de pagamento das faturas emitidas, bem como, em face do prazo Con-
tratual prolongado.

Segue alguns entendimentos que tomamos como base para o uso dos índices acima citados.

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO já emitiu entendimento acerca dos índices contábeis, prescrevendo o 
seguinte:

“São a Liquidez Geral (LG) e a Liquidez Corrente (LC), os índices utilizados pelo subitem 6.3 do edital 
(9fl.22) para a comprovação da boa situação financeira da proponente.
Quanto maiores esses índices, melhor. Um índice de LG menor que 1 demonstra que a empresa não tem 
recursos suficientes para pagar suas dívidas, devendo gerá-los. Já um índice de LC menor do que 1 de -
monstra que a empresa não possui folga financeira a curto prazo. Se os dois índices forem maiores do 
que 1, a empresa estará financeiramente saudável.  Nesse sentido, qualquer empresa de pequeno ou 
grande porte poderia participar da concorrência, independentemente de capital ou patrimônio liquido mí-
nimo, desde que tivesse os seus índices contábeis nos valores normalmente adotados para comprovar 
uma boa situação financeira” 
(Acórdão n° 247/2003 – Plenário – Min. Relator Marc os Vinícios Vilança).

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO vem desenvolvendo sólida jurisprudência que, es-
tribada na razoabilidade e na proporcionalidade:
“O ponto fulcral de discussão nos autos recai sobre a infringência do art. 31, § 5° da Lei 8666/93, uma 
vez que o edital exigiu índices para comprovação da qualificação econômico financeira da empresa – de 
liquidez igual ou superior a 2,50 e de endividamento superior a 0,75%, configurando-se abusivos e 
coibidores da livre participação no pleito. (...) A jurisprudência desta Corte sobre o tema é pa-
cífica e condena quocientes de 1,5 para cima, a exemplo do decidido nos autos dos TCs 514/003/96, 
517/003/96,  37211/026/96,  13571/026/98,  21649/026/98,  13677/026/98,  dentre  outros”  (TC 
031546/026/99, rel. Cons. EDGARD CAMARGO RODRIGUES, julg. 13.08.2002, publ. DOE 27.08.2002).
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