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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNETRECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 023/2015
PROCESSO N.° 033/2015

OBJETO:    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 
PORTARIAS E EDIFICIOS

No  sentido  de  estabelecer  melhor  comunicação  com  seus  licitantes,  bem  como 
dinamizar eventuais esclarecimentos, retificações ou quaisquer outras informações adicionais, o 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira solicita a todos aqueles que tenham obtido o 
edital  por  meio  da  Internet  e  tenham  interesse  na  participação  do  certame  que, 
OBRIGATORIAMENTE,  forneçam  as  informações  abaixo  e  as  enviem  para  o  Serviço  de 
Suprimento, através do e-mail: licitacoes@consaude.org.br.

A não remessa do recibo  exime o Consórcio  Intermunicipal  de Saúde do Vale  do 
Ribeira da comunicação, por meio de 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 página, www.consaude.org.br,  para verificação de 
eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________

CNPJ. N.°: __________________________________________________________________

ENDEREÇO: ________________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________________

CIDADE: ______________ ESTADO: ____ FONE: ______________ FAX: ______________

PESSOA PARA CONTATO: ___________________________________________________
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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 023/2015
PROCESSO N° 033/2015
DATA DA REALIZAÇÃO: 03/06/2015
HORÁRIO: 09:00 horas
LOCAL: Sala de Reuniões do Serviço de Suprimento do CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua Pedro Bonne, 508, Centro – Pariquera-Açu/SP.

O Diretor Superintendente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, Se-
nhor JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM, no uso de suas atribuições legais, torna público que se 
acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO (Presencial), do tipo MENOR PRE-
ÇO GLOBAL – Processo nº 033/2015, sob o regime de empreitada por preços unitários, que será 
regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Portaria  nº 45 de 19 de maio de 2.008, 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, 
de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, 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, 
e suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

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

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço  acima  mencionado,  na  sessão  pública  de  processamento  do  Pregão,  após  o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do pregão será realizada no Serviço de Suprimento  do 
CONSAÚDE,  sito  à  Rua  Pedro  Bonne,  508,  centro,  Pariquera-Açu/SP,  iniciando-se  no  dia 
03/06/2015, às 09:00 horas, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados nos autos do processo em epígrafe.

I - DO OBJETO

1  -  A  presente  licitação  tem por  objeto  a  CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  CONTROLE,  OPERAÇÃO  E  FISCALIZAÇÃO  DE 
PORTARIAS E EDIFICIOS, conforme especificações constantes do Projeto Básico, que integra 
este Edital, como ANEXO I.

1.2 - A VISTORIA TÉCNICA é facultativa e poderá ser previamente agendada pelo telefone 
(13)  3421-1901,  com  a  Sra.  Fernanda  Lage  Silvério,  no  Coordenadoria  Geral  de  Serviços 
Administrativos do Hospital Regional Jorge Rossmann, durante o período compreendido entre a 
data de publicação deste edital e o dia anterior aquele previsto para a abertura dos envelopes, no 
horário das 8 às 12 h. e das 13 às 17 h.

1.2.1 - A proponente que decidir não realizar a vistoria e, eventualmente, subestimar sua proposta, 
estará  incorrendo  em risco típico  do  seu negócio,  não podendo,  futuramente,  opôlo  contra  a 
Administração  para  eximir-se  de  qualquer  obrigação  assumida  ou  para  rever  os  termos  do 
contrato que vier a firmar.

II - DA PARTICIPAÇÃO:

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus anexos.
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2 -  É vedada a participação de cooperativas  no certame, nos termos do Decreto estadual  n° 
55.938, de 21 de junho de 2010, cujo artigo 1º ganhou nova redação com o artigo 1º. do Decreto 
57.159, de 21/07/2011.

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 VII 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 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

1 -  A  declaração  de  pleno  atendimento  aos  requisitos  de habilitação  de  acordo  com modelo 
estabelecido no ANEXO II ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
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2 - 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 nº 023/2015
Processo nº 033/2015
Nome da Proponente

Envelope nº 2 – Habilitação
Pregão nº 023/2015
Processo nº 033/2015
Nome da Proponente

3 -  A  PROPOSTA DE PREÇOS  e os documentos referentes deverão ser apresentados em 1 
(uma) via, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de 
uso  corrente,  sem  rasuras  ou  entrelinhas  que  prejudiquem  sua  análise,  preferencialmente 
encadernadas  ou  preparadas  em  pasta,  para  que  não  existam  folhas  soltas,  numeradas, 
devidamente  fechada,  datada  e  assinada  na  última  folha   e  rubricada  nas  demais  pelo 
representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a Procuração.

4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião de Notas, cópia acompanhada do original para autenticação pelo 
Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio,  cópia autenticada de publicação por órgão da 
Imprensa Oficial,  conforme artigo 32 da Lei Federal nº 8666/93, atualizada pela Lei Federal nº 
8.883/94,  ou ainda  emitidos  via  internet,  preferencialmente  encadernados  ou  preparados  em 
pasta, para que não existam documentos soltos.

4.1 - A aceitação da documentação emitida via internet, ficará condicionada à verificação da sua 
autenticidade pelo PREGOEIRO ou membro da Equipe de Apoio.

V – DA PROPOSTA COMERCIAL

1 - O Anexo III deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta. 

2 – Deverão estar consignados na Proposta:

a) número do Processo e número deste Pregão;

b)  razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico e (e-
mail), se houver;

c) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
sua apresentação;

e) preço unitário (posto/dia) e total para 365,25 dias e ainda, preço global em algarismo, para a 
execução dos serviços, expressos em moeda corrente nacional,  (R$), sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro  ou previsão inflacionária;  e já  contemplado além do lucro,  todos os custos 
diretos e indiretos, mão de obra, ferramental básico, impostos, e tributos de qualquer natureza. 

e.1) o preço ofertado deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais.

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

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

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

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

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

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

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

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

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 
relativos  a  Tributos  Federais  e à  Dívida Ativa  da União,  expedida pela  Secretaria  da Receita 
Federal; e

d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio da licitante 
ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob 
as penas da lei.

e)  Prova  de  regularidade  perante  o  Sistema  de  Seguridade  Social  –  INSS  mediante  a 
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito  ou  CPD-EN - Certidão Positiva de Débito 
com Efeitos de Negativa;
  
f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apre-
sentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme Lei Federal nº 12.440, de 7 
de julho de 2011.
 
1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a)  Certidão  Negativa  de  Falência,  Concordata,  Recuperação  Judicial  ou  Extrajudicial,  expedida  pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da  
pessoa física.
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1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Atestado(s)  de  Capacidade  Operacional,  em  cópia  autenticada  por  cartório  competente, 
fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  em nome e  a  favor  da  empresa 
licitante, que comprove a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
característica com o objeto da licitação, ou seja, SERVIÇO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
DE PORTARIAS E EDIFICIOS.

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração elaborada pela licitante, subscrita por seu representante legal, assegurando a inexistência de 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, de acordo com o Anexo XI.

c) Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal,  de que se encontra em situação regular 
perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 6 de março de  
1998, de acordo com o Anexo V.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

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

2.2 - Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente e numerado 
sequencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise.

2.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos.

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

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 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 de preços 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 preço baseado exclusivamente em proposta dos 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.
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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  as demais  com preços até 10% (dez por  cento) 
superiores àquela;

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

4.1 – Para efeito de seleção será considerado o valor global da proposta, para a prestação dos 
serviços no período de 12 (doze) meses.

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 R$ 1.219,00, aplicável inclusive em 
relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o valor 
global da proposta.

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  essa  etapa,  na  ordem  crescente  de  valores,  considerando-se  para  as 
selecionadas,  o  último  preço  ofertado.  Com  base  nessa  classificação,  será  assegurada  às 
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as 
seguintes regras: 

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

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 preço. 

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

10.2 -  O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar  às licitantes a composição de preços 
unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que 
julgar necessário.

11 -  Considerada  aceitável  a  oferta  de  menor  preço,  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  microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte,  não  será  exigida 
comprovação  de  regularidade  fiscal,  mas  será  obrigatória  a  apresentação  dos  documentos 
indicados no subitem 1.2, alíneas "a" a "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 sua regularidade fiscal,  sob pena de decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

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 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for 
declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 

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

14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8 deste item VII, examinará 
a  oferta  subsequente  de  menor  preço,  negociará  com  o  seu  autor,  decidirá  sobre  a  sua 
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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. 

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

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

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 pela totalidade do objeto. 

IX - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1 -  O objeto desta licitação deverá ser executado nas dependências do Hospital Regional Jorge 
Rossmann  -  (HRJR),  na  Av.  Rui  Barbosa,  541  -  Centro,  Itanhaém/SP  –  CEP  11.740-000, 
correndo  por  conta  da  Contratada as  despesas  de  seguros,  transporte,  tributos,  encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato, em conformidade 
com o estabelecido no Projeto Básico, Anexo I deste edital.

X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1 -  O  objeto  da  presente  licitação,  em  cada  uma  de  suas  parcelas  mensais,  será  recebido 
provisoriamente, em até 02 (dois) dias úteis, contados da data de recepção pela Administração do 
relatório de execução dos serviços do mês acompanhado da nota fiscal/fatura representativa da 
prestação dos serviços, de acordo com o estabelecido no subitem 1 do item XI deste edital

2 - Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo 
estabelecido pela Administração, observando as condições estabelecidas para a prestação. 
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3 - Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de não serem os 
mesmos  executados,  o  valor  respectivo  será  descontado  da  importância  mensal  devida  à 
contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório, ou da data de conclusão das correções efetuadas com base no disposto 
no subitem 2 do item X deste edital,  uma vez verificada a execução satisfatória dos serviços, 
mediante termo de recebimento definitivo, ou recibo, firmado pelo servidor responsável. 

XI – DO VALOR ESTIMADO, DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS

1 - O valor estimado para execução do objeto deste Pregão, para 12 (doze) meses de contratação, é de R$ 
243.811,68  (duzentos  e  quarenta  e  três  mil  oitocentos  e  onze  reais  e  sessenta  e  oito  centavos), 
Posto/dia  24hs,  (R$  454,63)  e  Posto/dia  12hs  (R$  212,89  ),   calculado  conforme  tabela  de  preços 
referenciais (base: janeiro de 2015) constante do Cadastro de Serviços Terceirizados do Governo do Estado 
de São Paulo – CADTERC, e onerará recursos consignados nos Termos Aditivos assinados junto à 
SES ou recursos de Faturamento das unidades administradas pelo CONSAÚDE.

2 -  Para  efeito  de  pagamento,  a  contratada  encaminhará  ao  Serviço  de  Suprimento  do 
CONSAÚDE, à Rua Pedro Bonne, 508, centro, Pariquera-Açu/SP, após cada período mensal de 
prestação dos serviços, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório  dos serviços 
prestados no período a que o pagamento se referir.

3 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de 
entrada da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão indicado no subitem 1 deste item XI supra e à 
vista do Termo de Recebimento Definitivo,  ou recibo, de que trata o subitem 4 do item X deste 
edital. 

4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as 
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 2 deste item XI começará a fluir a 
partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções. 

5 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada, 
preferencialmente, no Banco do Brasil S/A. 

6 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária, nos termos 
do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por 
cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso verificado. 

7 -  Os  preços  unitários  serão  reajustados,  na  periodicidade  anual,  mediante  a  aplicação  da 
seguinte fórmula paramétrica: 

                R = Po.[( IPC – 1)]
                               IPCo 
Onde: 
R = parcela de reajuste; 
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do contrato no mês de 
aplicação do último reajuste; 
IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de 
referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste. 

(OBS: Trata-se da fórmula paramétrica estabelecida no § 5º do art. 1º da Resolução CC-79, de 
12/12/2003). 
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8 - A periodicidade anual de que trata o subitem anterior será contada a partir Janeiro/2015, nos termos do 
Decreto estadual nº 48.326, de 12 de dezembro de 2003.

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, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 
licitante 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 
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que 
trata o subitem 1.1 do item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de 
validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

2 - A adjudicatária deverá no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data da convocação, 
comparecer  no  Serviço  de  Suprimento  do  CONSAÚDE,  à  Rua  Pedro  Bonne,  508,  centro, 
Pariquera-Açu/SP, para assinar o termo de contrato.

3 - Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes dos subitens 
12.3.1 e 12.3.2, do item VII  ou, 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  convocadas  as  demais  licitantes  classificadas  para  participar  de  nova  sessão 
pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

3.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 3 (três) dias úteis, contados da 
divulgação do aviso.

3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Jornal Oficial do Consórcio e endereço 
eletrônico: www.consaude.org.br     .

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

4 - O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses, contados da emissão da Ordem 
de Início dos Serviços.

5 - O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual(ais) e sucessivo(s) 
períodos, a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições 
permitidos pela legislação vigente.

5.1 - A contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem anterior, desde que o faça 
mediante documento escrito, recepcionado pela administração em até 90 (noventa) dias antes do 
vencimento do contrato, ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.

5.2 -  As  prorrogações  de  prazo  de  vigência  serão  formalizadas  mediante  celebração  dos 
respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei federal 
nº 8.666/93.
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5.3 - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não 
gerará a contratada, direito a qualquer espécie de indenização.

6 - Não obstante o prazo estipulado no item XII, subitem 4, a vigência contratual nos exercícios 
subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada 
na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para 
atender as respectivas despesas.

7 - Ocorrendo à resolução do contrato, com base na condição estipulada no item XI, subitem 6, a 
contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização.

XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do 
Ribeira, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer 
atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

2 - A sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com as 
multas previstas na Resolução nº. 5/93, de 1º de setembro de 1993 (alterada pela Resolução nº. 
03/08), (anexo VI deste Edital), instaurada no âmbito do CONSAÚDE, pela Portaria nº 008/10, de 
08/03/2010, (anexo IX deste Edital), garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL

1 - Após a adjudicação do objeto deste certame e até a data da assinatura do contrato, este Con-
sórcio 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 devi-
do, independentemente 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 inciso III do artigo 80 da Lei 8666/93.
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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 forneci-
mento de comprovante de pagamento com autenticação digital;

6 - A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando 
descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita às penalidades legal-
mente estabelecidas, inclusive multa, observado o disposto na Resolução nº º 5, de 1º de setem-
bro de 1993, (alterada pela Resolução nº. 3/2008), (anexo VI deste Edital), regulamentada no âm-
bito do CONSAÚDE, através da Portaria 008/10, de 08 de março de 2010, (anexo IX deste Edital), 
garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 -  As  normas  disciplinadoras  desta  licitação  serão  interpretadas  em  favor  da  ampliação  da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os 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, 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.

3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes foram abertos na sessão e as propostas 
serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

4 - O resultado do presente certame será divulgado na imprensa Oficial do CONSAÚDE, e no 
endereço eletrônico www.consaude.org.br     .

5 -  Os demais atos pertinentes a esta licitação,  passíveis de divulgação,  serão publicados na 
Imprensa Oficial do CONSAÚDE e no endereço eletrônico www.consaude.org.br     .

6 -  Os  envelopes  contendo  os  documentos  de  habilitação  dos  demais  licitantes  ficarão  à 
disposição para retirada no Serviço de Suprimento do CONSAÚDE, durante 15 (quinze) dias após 
a publicação do contrato, findos os quais poderão ser destruídos.

7 -  Até 2 (dois)  dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

7.1 - As impugnações deverão ser protocoladas até 02 (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 09:00 às 
17:00 horas. 

7.2 - 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.

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

8 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará 
na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
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10 - Integram o presente Edital:

Anexo I – Projeto Básico;
Anexo II - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo III – Modelo Proposta Comercal;
Anexo IV - Minuta de Contrato;
Anexo V – Modelo de declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho;
Anexo VI - Cópia da Resolução nº. 5/93, de 1º de setembro de 1993;
Anexo VII – Modelo de declaração de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte;
Anexo VIII - Termo de Ciência e Notificação;
Anexo IX – Portaria nº 008/10, de 08/03/2010 – (mencionada no Edital);
Anexo X – Modelo de Credenciamento;
Anexo XI - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo .
Anexo XII - Cópia da Ordem de Serviço GP nº 02/2001 do TCESP – (regulamentada no âmbito do 
CONSAÚDE pela Portar ia nº 008/2.010).

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

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2015.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE

VISTO E APROVADO:

ADILSON GUIMARÃES
PROCURADOR JURÍDICO - CONSAÚDE

OAB/SP 156.765
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO 

OBJETO:

Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios, com a efetiva 
cobertura  dos  postos  designados,  e  fornecimento,  em  regime  de  comodato,  com  instalação, 
manutenção e assistência técnica gratuíta de automação do portão de entrada de autos, no âmbito 
do HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN, conforme Tabela de Locais.
 
DEFINICAO DOS POSTOS

Os serviços de controle,  operação e fiscalização de portarias e edifícios,  caracterizam-se pela 
efetiva cobertura daqueles postos designados pelos órgãos da administração, cujas atividades a 
serem desenvolvidas não se confundem com aquelas que somente podem ser desempenhadas 
por profissionais regidos e regulamentados por legislação especifica, quais sejam Lei Federal nº 
7.102/83, com as alterações dadas pela Lei Federal no 8.863/94, Lei Federal nº 9.017/95, Medida 
Provisória  nº  2.184/01,  Lei  Federal  nº  11.718/08  e  Portarias  DG/DPF  nº  3.233/2012  e  nº 
3.258/2013. 

PRAZO DO CONTRATO

O Prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses podendo ser renovado por períodos 
iguais e sucessivos, limitado ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições 
pertimitos pela legislação vigente.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços serão desenvolvidos nos locais discriminados na Tabela de Locais, anexo I/A, em 
regime e nos períodos:

24 (vinte e quatro) horas diárias - diuturno – segunda-feira a domingo;
12 (doze) horas diárias - diurnas – segunda-feira a domingo.

A prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios, nos postos 
fixados  pela  Contratante,  envolvem a alocação,  pela  Contratada,  de  empregados  capacitados 
para:

• Assumir o posto, devidamente uniformizado, e com aparência pessoal adequada;
• Comunicar imediatamente a Contratante, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
• Manter afixado no posto, em local visível, o numero de telefone da Delegacia de Policia da 
Região, do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Cetesb – Companhia de Tecnologia de 
Saneamento  Ambiental,  dos  responsáveis  pela  administração  da  instalação  e  outros  de 
interesse;
• Estar capacitado para operar equipamentos de controle de acesso;
• Permitir  o  ingresso  nas  instalações  somente  de  pessoas  previamente  autorizadas  e 
identificadas;
• Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e anotando a 
placa do veiculo, inclusive se funcionários autorizados a estacionarem seus carros particulares na 
área interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados;
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• Fiscalizar  a  entrada  e  saída  de  materiais,  mediante  conferência  das  notas  fiscais  ou  de 
controles próprios da Contratante;
• Controlar a entrada e saída de veículos,  empregados e visitantes, após o término de cada 
expediente  de  trabalho,  feriados  e  finais  de  semana,  na  conformidade  do  que  venha  a  ser 
estabelecido pela Contratante;
• Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes 
estejam devida e previamente autorizados pela Contratante;
• Fiscalizar e orientar o trânsito interno de empregados, visitantes ou pessoas, bem como dos 
estacionamentos de veículos, anotando eventuais irregularidades e comunicando à Contratante;
• Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à manutenção das 
condições de segurança;
• Colaborar  com  as  Policias  Civil  e  Militar  nas  ocorrências  de  ordem  policial  dentro  das 
instalações da Contratante facilitando, no possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de 
testemunhas presenciais de eventual acontecimento;
• Registrar  e  controlar  diariamente  as  ocorrências  do  posto  em que  estiver  prestando  seus 
serviços;
• Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres;
• Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, assim como de bens 
particulares de empregados ou de terceiros;
• Comunicar à Contratante a presença de aglomerações de pessoas junto ao posto;
• Repassar para o(s) porteiro(s) que está (ão) assumindo o posto, quando da rendição, todas as 
orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações;
• A  Contratada  deverá  cumprir  a  programação  dos  serviços  feita  periodicamente  pela 
Contratante,  com atendimento  sempre cortês aos funcionários  e às pessoas em geral  que se 
façam presentes;
• Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 
Contratada otimizar a gestão de recursos - quer humanos quer materiais  - com vistas à qualidade 
dos serviços à satisfação da Contratante.A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos 
serviços  contratados,  cumprindo  evidentemente,  as  disposições  legais  que  interfiram  em  sua 
execução;

 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Para a prestação dos serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios, cabe à 
Contratada:

• Implantar,  imediatamente  após  o  recebimento  da  autorização  de  início  dos  serviços,  os 
respectivos postos relacionados no anexo “Tabela de Locais” e nos horários fixados na escala de 
serviço elaborada pela Contratnte;
• Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos de legislação vigente;
• Disponibilizar empregados em quantidade necessária que irão prestar serviços, uniformizados 
e portando crachá com foto recente e devidamente registrada em sua carteira de trabalho;
• Fornecer  empregados  qualificados  em  serviços  de  controle,  operação  e  fiscalização  de 
portarias, digitação e operação de sistemas de controle de acesso, equipamentos de proteção, 
preenchimento de fichas e relatórios de atividades e ocorrências, controle de veículos e pessoas, 
com experiência mínima de 1 (um) ano na função;
• Disponibilizar  mão-de-obra  capacitada  com  conhecimentos  básicos  para  operadores  de 
sistemas de controle de acesso;
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• Fornecer empregados com instrução mínima  de primeiro grau ou equivalente, comprovados 
por escola reconhecida;
• Fornecer mão-de-obra com aparência e porte adequados ao desenvolvimento dos trabalhos, 
bem  como  orientar  os  funcionários  que  estes  assumam  diariamente  os  postos  devidamente 
uniformizados, portando crachás com fotografia recente, e com aparência pessoal adequada;
• Tomar as providências relativas aos treinamentos necessários para garantir a execução dos 
trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados;
• Efetuar a reposição de mão-de-obra nos postos, de imediato em eventual ausência, não 
sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);
• Não permitir  que os postos de serviços fiquem descobertos,  nem nos horários de café da 
manhã,  almoço,  café  da  tarde  e  janta.  Manter  controle  de  freqüência/pontualidade,  de  seus 
empregados, sob contrato;
• Fornecer  uniformes  e  complementos  adequados  para  o  desenvolvimento  das  atividades, 
submetendo-os previamente à aprovação da Contratante, sem ônus para os empregados;
• ( uso obrigatório ).
Calça Social
Camisa social de mangas compridas e curtas
Cinto de couro
Blazer social
Gravata
Sapatos de couro
Meias
Jaquetas de frio 
Capa de chuva
Guarda – chuva
Crachá de identificação
Livro de ocorrência
Lanterna e pilhas
Armários para vestiário;

• Disponibilizar  empregados  em  quantidade  necessária  para  garantir  a  operação  dos 
postos,  nos  regimes  contratados,  obedecidas  as  disposições  da  Legislação  trabalhista 
vigente;
• Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido no posto ou 
quaisquer outras instalações da Contratante.
• Atender, de imediato, as solicitações de Contratante quanto às substituições de empregados 
não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;
• Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade observada nos postos;
• Apresentar, quando solicitados, os comprovantes de pagamentos de benefícios e encargos;
• Fornecer obrigatoriamente cesta básica e vale refeição aos seus empregados envolvidos na 
prestação dos serviços;
• Os  veículos  eventualmente  envolvidos  no  apoio  e  supervisão  dos  serviços  deverão  ser 
preferencialmente movidos a álcool ou gás natural veicular (GNV);
• Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar às orientações da Contratante, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho 
tais como prevenção de incêndio nas áreas da Contratante.
• Fornecer em regime de comodato, com instalação, manutenção e assistência técnica gratuita, 
A AUTOMAÇÃO DE PORTÃO DE ENTRADA DE AUTOS.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

• Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela Contratada;
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• Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 
• Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual;
• Expedir Autorização de Serviços com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data de 
início da execução dos mesmos;
• Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas;
• Indicar instalações sanitárias;
• Indicar vestiários com armários guarda-roupas.

FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

• A fiscalização da Contratante terá livre acesso aos locais de execução do serviço; 
• A Contratante exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo 
cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também:
• Realizar  a  supervisão  das  atividades  desenvolvidas  pela  Contratada,  efetivando  avaliação 
periódica.
• Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionários da contratada 
que  estiver  sem uniforme  ou  crachá,  que  embaraçar  ou  dificultar  a  sua  fiscalização  ou  cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
• Executar mensalmente a medição dos serviços pela área mensal contratual, descontando-se 
do  valor  devido,  o  equivalente  à  indisponibilidade  dos  serviços  contratados  e  por  motivos 
imputáveis a Contratada, sem prejuízo das demais sanções disciplinares em contrato.

ANEXO I/A - TABELA DE LOCAIS:

Os serviços de controle,  operação e fiscalização de portarias e edifícios,  serão prestados nas 
dependências das instalações da Contratante, conforme tabela abaixo: 

LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS – 
PORTARIA

24hs Diárias - 
dioturno

segunda à domingo

12hs Diárias - 
Diurnas

07hs às 19hs 
segunda à Domingo

POSTO I – RECEPÇÃO DO HOSPITAL 01 -
 POSTO II – ENTRADA/SAÍDA AUTOS - 01

TOTAL 01 POSTO/DIA 01 POSTO/DIA

diario – segunda-feira a domingo – 24 (vinte e quatro) horas – 01 (um) posto;
diurno – segunda-feira a domingo – 12 (doze) horas – 01 (um) posto;

OBS.: A unidade de medida utilizada para a contratação do objeto desta licitação é “Posto/ 
Dia”. 

Entende-se pela unidade de medida “Posto/Dia” o trabalho de um porteiro em um determinado 
local por certo período. 

PLANILHA DE PREÇOS

(Ref. de preços CADTERC Base JANEIRO/15 - site: http://www.cadterc.sp.gov.br)
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PREÇO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

DESCRIÇÃO

*

Nº POSTOS/DIA
(1)  

**
NÚMERO DE 

DIASTRABALHADOS
ANO
(2)

***
PREÇO 

UNITÁRIO 
POSTO/DIA 

(3)

VALOR TOTAL 
(4) = (1) X (2) X (3)

POSTO  -  PORTARIA 
24  HS  Diárias  - 
Diuturno  –  2ª  a 
domingo

01 365,25 R$ 454,63 R$ 166.053,61

POSTO  -  PORTARIA 
12  HS  Diárias  - 
Noturnas  –  2ª  a 
Domingo

01 365,25 R$ 212,89 R$ 77.758,07

VALOR GLOBAL  DA 
PROPOSTA:

R$ 243.811,68 (duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e onze reais 
e sessenta e oito centavos)
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO

(Modelo –  deve  ser  emitido em papel  que contenha a  denominação ou razão social  da 
empresa licitante)

Ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira

Pregão Presencial n. º 023/2015
Processo n. º 033/2015

DECLARAÇÃO

Vimos pela presente apresentar a V.Sª, 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

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do
Representante Legal ou do Procurador)
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ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2015
PROCESSO Nº ___/2015

Servimo-nos da presente para apresentar a Vossa Senhoria, nossa proposta de preços, referente 
a  EXECUÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  CONTROLE,  OPERAÇÃO  E  FISCALIZAÇÃO  DE 
PORTARIAS E EDIFÍCIOS.

DADOS DO LICITANTE

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

CEP: Fone: Fax:

E-mail:

DESCRIÇÃO

*

Nº POSTOS/DIA
(2)  

**
NÚMERO DE 

DIASTRABALHADOS
ANO
(2)

***
PREÇO 

UNITÁRIO 
POSTO/DIA 

(3)

VALOR TOTAL 
(4) = (1) X (2) X (3)

POSTO  -  PORTARIA 
24  HS  Diárias  - 
Diuturno  –  2ª  a 
domingo

01 365,25 R$ R$

POSTO  -  PORTARIA 
12  HS  Diárias  - 
Noturnas  –  2ª  a 
Domingo

01 365,25 R$ R$

VALOR GLOBAL  DA 
PROPOSTA: R$ ______________(_________________________________)

                                           Valor por extenso

ESCLARECIMENTOS:     
* Nº  POSTOS/DIA =  nº de porteiros em determinado local; 
** NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS/ANO: O número de dias de trabalho por ano é calculado considerando1 ano bissexto a cada 4 
anos, o que representa 365,25 dias por ano. 
*** PREÇO UNITÁRIO POSTO / DIA = custo por Porteiro/dia.

Nos preços por posto estão inclusos todos os materiais, uniformes e utilização de equipamentos necessários 
ao fiel cumprimento do objeto, além de todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e  
despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza.

Os  preços  por  posto,  expressos  em  moeda  corrente  nacional  “Real”,  estão  referenciados  ao  mês  de 
Janeiro/2015 e encontram-se sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

A  licitante  deverá  indicar  obrigatoriamente  e  fazer  constar  de  sua  proposta  o  sindicato  representativo  da 
categoria profissional envolvida nos serviços contratados.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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Estamos cientes de que os pagamentos se processarão mensalmente, por ordem bancária, em 30 (trinta) dias,  
contados da emissão dos Atestados de Realização dos serviços, conforme item XI deste Edital.
DADOS BANCÁRIOS

Agência nº _______________________
Conta Corrente nº ________________ 

VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida pelo prazo de ........ (.................) dias (mínimo 60 dias), a partir desta data.

DECLARAÇÕES EXTRAS

Declaro  aceitar  todas  as  condições  da  presente  cotação,  comprometendo-me  a  cumprir  fielmente  suas  
especificações e disposições, bem como me sujeitar integralmente às disposições legais que regem as normas 
gerais sobre licitações e contratos no âmbito do Poder Público, estando ciente das consequências advindas de 
eventual inadimplemento por força dos artigos 77 e 80 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas  
alterações  e a Resolução nº. 5/93, de 1º de setembro de 1993 (alterada pela Resolução nº. 03/08), (anexo VI 
do  Edital),  instaurada  no  âmbito  do CONSAÚDE, pela  Portaria  nº  008/10,  de  08/03/2010  ( (anexo IX  do 
Edital).

Declaro, ainda, estar ciente de que toda empresa contratada por Órgão Público deverá ter condições para  
pronta apresentação de Certidão Negativa de Débito – CND junto à Previdência Social, nos termos do artigo  
195, § 3º, da Constituição federal de 1988, que sua verificação e apresentação, com data  recente e dentro de 
sua validade, faz-se exigível para fins de liberação de pagamento final e que o mesmo documento público e se 
encontra acessível no sítio eletrônico: www.previdenciasocial.gov.br.

Declaro, também, estar ciente de que toda a empresa contratada por Órgão Público deverá fazer prova da  
inexistência  de débitos inadimplidos  perante  a  Justiça do Trabalho,  mediante  a apresentação de Certidão  
Negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.º  
5.452, de 1º de maio de 1943.

Declaro  a  seguir  o  Sindicato  representativo  da  categoria  profissional  envolvida  nos  serviços  contratados:  
____________________ (preenchimento obrigatório).

Responsável pela assinatura do contrato – (representante legal ou procurador):

Nome: ___________________________________________________________________________________
Representante / Procurador: _________________________________________________________________
RG nº ________________________________ CPF nº _____________________________________________
Cargo: ___________________________________________________________________________________
Telefone para contato: DDD (______)  __________________________________________________________
Endereço eletrônico: ________________________________________________________________________

LOCAL E DATA.

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)

Obs.: 1 – O preço unitário deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com 2 (duas) casa decimais após a vírgula, da  
época da elaboração da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionárias.
2 – A não informação do número da conta corrente impede a emissão do pagamento.
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ___/__
PROCESSO N.º ___/__
PREGÃO Nº ___/__

TERMO  DE  CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM,  O 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO 
RIBEIRA - CONSAÚDE, E A EMPRESA ….................

.
Aos ___ (_____) dias do mês de ______ do ano de 2015, nesta cidade de PARIQUERA-AÇU, 
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  modalidade Pregão (Presencial) nº …./14, do 
Processo nº …./13, pelo presente instrumento avençam um contrato de prestação de serviços de 
controle,  operação e fiscalização de portarias e edifícios,  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 - DO OBJETO

Constitui  o  objeto  do  presente  contrato  a  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  CONTROLE, 
OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFICIOS, de acordo com as especificações 
constantes  no  Projeto  Básico,  que  integrou  o  Edital  de  Licitação  nº   __/__, proposta  da 
CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº  ___/___.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade 
requeridas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O objeto  deste  contrato  deverá  ser  executado  nas  dependências  do  Hospital  Regional  Jorge 
Rossmann, na Av. Rui Barbosa, 541 – Centro, Itanhaém/SP – CEP: 11.740 – 000, correndo por 
conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários  decorrentes  da  execução  do  objeto,  em conformidade  com o estabelecido  no 
Anexo I do edital da licitação indicada no preâmbulo deste instrumento.
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PARÁGRAFO ÚNICO

A execução dos serviços deverá ter  início  em até 3 (três)  dias corridos,  a contar  da data da 
assinatura deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pelos preços constantes 
de sua proposta comercial,  nos quais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem 
como  os  encargos,  benefícios  e  despesas  indiretas  (BDI)  e  demais  despesas  de  qualquer 
natureza.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Em conformidade com a legislação vigente e,  em especial  com o estabelecido  no art.  2º,  do 
Decreto nº 48.326, de 12 de dezembro de 2003 e no art. 1º, parágrafo 5º, da Resolução CC – 79, 
de 12 de dezembro de 2003, os preços unitários poderão ser reajustados anualmente, mediante a 
aplicação da variação do índice IPC - FIPE ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o 
mês do último reajuste aplicado e o mês de aplicação do reajuste, observando a fórmula abaixo,  
indicada no referido ato normativo para os serviços em questão, bem como as demais disposições 
incidentes.

                                                   IPC 
                                    R = Po.[(..........) – 1]

                                                   IPCo

Onde: 

R = parcela de reajuste; 
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do contrato no mês de 
aplicação do último reajuste; 
IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de refe-
rência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste. 

PARÁGRAFO SEGUNDO

A periodicidade anual de que trata o subitem anterior será contada a partir de Janeiro/2015, nos termos do 
Decreto estadual nº 48.326, de 12 de dezembro de 2003.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES

O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados a 
partir da data da assinatura do Termo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O prazo mencionado no caput poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério 
do CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições permitidos pela 
legislação vigente.

PARÁGRAFO SEGUNDO
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A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo anterior, desde que o 
faça mediante documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 90 (noventa) dias 
antes  do  prazo  de  vencimento  do  contrato,  ou  de  cada  uma das  prorrogações  do  prazo  de 
vigência.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência contratual nos exercícios subsequentes ao 
da assinatura do pacto, estará sujeita a condição resolutiva, consubstanciada na existência de 
recursos  aprovados  nas  respectivas  Leis  Orçamentárias  de  cada  exercício,  para  atender  as 
respectivas despesas. 

PARÁGRAFO QUARTO

Ocorrendo a resolução do contrato com base na condição estipulada no parágrafo anterior,  a 
CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.

PARÁGRAFO QUINTO

A  não  prorrogação  contratual  por  razões  de  conveniência  da  Administração,  não  gerará  à 
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

PARÁGRAFO SEXTO

Eventual prorrogação de prazo de vigência será formalizada por meio de Termo Aditivo a este 
Contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal 8.666/ 93.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

O  valor  total  estimado  do  presente  contrato  é  de  R$  ________  (____________) sendo  R$ 
_________(_______)  referente  ao  exercício  de  2.015  e  R$  _______  (_______)  referente  ao 
exercício de 2.016 e onerará recursos ______________________________.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

À CONTRATADA, além das obrigações constantes no Projeto Básico, daquelas estabelecidas em 
cláusulas próprias deste instrumento, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas 
nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

1  - Responsabilizar-se  integralmente  pelos  serviços  contratados,  nos  termos  da  legislação 
vigente.
2 -  Designar  por escrito,  no ato do recebimento da Autorização de Serviços,  preposto(s)  com 
poderes para atendimento de possíveis ocorrências durante a execução deste contrato.
3 - Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-
se  também  pelas  prescrições  e  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais, 
resultantes da execução do contrato.
4 - Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho a toda a legislação vigente e, em 
especial,  às determinações da Lei Federal 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada 
pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas alterações, além 
de outra legislação técnica vigente e as  normas e procedimentos internos do CONTRATANTE, 
das normas de engenharia  de segurança,  medicina  e meio  ambiente  do trabalho,  que sejam 
aplicáveis  à  execução  específica  da  atividade,  apresentando,  quando  solicitado,  cópia  dos 
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Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional  -  PCMSO e de Prevenção dos Riscos 
Ambientais - PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras nº 07 e 09, respectivamente; da 
Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, 
conforme determina a Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e instalando e mantendo 
os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e 
Comissão  Interna  de  Prevenção  de  Acidentes  -  CIPA,  considerando  o  número  total  de 
trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento da legislação em vigor.
5  - Apresentar  à  CONTRATANTE quando exigido,  comprovantes  de pagamentos  de salários, 
apólices  de  seguro  contra  acidente  de  trabalho,  quitação  de  suas  obrigações  trabalhistas, 
previdenciárias  relativas  aos  seus  empregados  que  prestam  ou  tenham  estado  a  serviço  do 
CONTRATANTE, por força deste contrato.
6 - Identificar  todos os equipamentos  e materiais  de sua propriedade,  de forma a não serem 
confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE.
7 - Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram 
na execução dos serviços.
8  - Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  ao  CONTRATANTE ou  a  terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,  não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.
9  - Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações 
assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação exigidas  na licitação indicada no 
preâmbulo deste termo, apresentando ao CONTRATANTE, inclusive a licença de funcionamento 
correspondente a cada exercício.
10  - Substituir  qualquer  integrante  de  sua  equipe  cuja  permanência  nos  serviços  for  julgada 
inconveniente,  no  prazo  de  3  (três)  dias  úteis,  contados  da  solicitação  formulada  pelo 
CONTRATANTE.
11 - Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por parte dos seus empregados, 
sem repasse de qualquer ônus ao CONTRATANTE, para que não haja interrupção dos serviços 
prestados.
12 - Manter a disciplina entre os seus empregados, aos quais será expressamente vedado o uso 
de qualquer bebida alcoólica, bem como, durante a jornada de trabalho, desviar a atenção do 
serviço.
13 - Identificar seu pessoal por meio de crachás, com fotografia recente.
14 - Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE.
15 -  Dar ciência imediata e por escrito  ao CONTRATANTE sobre qualquer  anormalidade que 
verificar na execução dos serviços.
16  -  Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações 
sobre seus serviços.
17 - Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados.
18  -  Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus  funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados.
19 -  Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão permanente dos 
serviços,  de  maneira  a  não interferir  nas  atividades  do  órgão e  respeitando  suas  normas de 
conduta.
20 -  Propiciar aos seus empregados as condições necessárias para o perfeito desenvolvimento 
dos  serviços,  fornecendo-lhes  uniformes  na  conformidade  com  as  exigências  legais,  os 
equipamentos  e  materiais  tais  como  lanterna  e  pilhas,  livros  de  capa  dura,  numerados 
tipograficamente,  para  registro  de  ocorrências  e  outros  necessários  ao  bom  desempenho  e 
controle de tarefas afins.
21 - Prestar serviços de acordo com os parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica e pela legislação.

22 -  Garantir  a  operação dos postos nos regimes contratados,  obedecidas as disposições da 
legislação trabalhista vigente, responsabilizando-se diretamente pelos serviços mencionados em 
quaisquer dos documentos que integrem o presente contrato;
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23 -  Fornecer  refeição ou benefício equivalente  a seus empregados,  sem nenhum ônus para 
esses e para a CONTRATANTE.

24 - Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à 
qualidade dos serviços e à satisfação da CONTRATANTE. A CONTRATADA responsabilizar-se-á 
integralmente pelos serviços contratados, cumprindo, evidentemente, as disposições legais que 
interfiram em sua execução.

25 - Apresentar no prazo de 20 (vinte) dias úteis  da assinatura do contrato “ Projeto Executivo” 
contendo o detalhamento da forma de execução de cada uma das atividades descritas no Projeto 
Básico.
26 - Seguir rigorosamente a todos os critérios técnicos e administrativos estabelecidos no Projeto 
Básico do CONTRATANTE, sob pena de decair a aplicação das sanções punitivas em Lei;

27 - Colaborar com as Policias Civil e Militar nas possíveis ocorrências de ordem policial dentro 
das instalações do CONTRATANTE, facilitando dentro dos limites de suas atividades, a atuação 
daquelas  corporações,  inclusive  na  indicação  de  testemunhas  presenciais  e  eventuais 
acontecimentos;

28  - Adaptar  às  suas  expensas,  e  sem  ônus  ao  CONTRATANTE,  as  instalações  para 
acomodações de seus porteiros,  bem como de todos os equipamentos e materiais  que serão 
utilizados  para  a  realização  dos  serviços,  dentro  de  uma  área  física  determinada  pelo 
CONTRATANTE;
29 - Comunicar ao CONTRATANTE, sempre que ocorram quaisquer alterações no Contrato Social 
da  empresa,  após a  assinatura  deste  Contrato,  devendo  encaminhar  através de Oficio,  cópia 
autenticada  do  instrumento  de  alteração,  devidamente  protocolado  pelo  Órgão  fiscalizador 
competente;
30 - Fica a cargo da Diretoria das unidades envolvidas, o recebimento e conferência das Notas 
Fiscais  relativas  a  prestação  de serviço  que  se  refere  a  este  contrato,  bem como,  atestá-la, 
mediante  documento  padronizado  pela  unidade  e  encaminhá-las,  através  do  Serviço  de 
Suprimento do CONSAÚDE, ao Serviço de Finanças para pagamento. 
31 - Responsabilizar-se por todos os equipamentos e mobílias do CONTRATANTE,  recebidos 
para prestação de serviço, devendo repô-los,  em caso de quebra ou extravio obedecendo as 
especificações técnicas do modelo original, sem onerar o CONTRATANTE.
32 - Promover, a instalação dos equipamentos conforme especificado no Anexo I, Projeto Básico, 
que lhes serão devolvidos ao termino deste contrato, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE.
33  -  Responsabilizar-se  pelas  chaves que por  ventura  forem destinada  para  as  áreas físicas 
utilizadas para execução dos serviços objeto deste contrato, devendo as mesmas ser devolvidas 
nas unidades pertinentes após a devida conclusão dos serviços. 
34 - Fornecer os uniformes aos empregados sempre que necessário, independente do período 
estipulado para realização de troca.
35 - Manter os serviços objeto deste contrato em funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
ininterruptamente de segunda-feira a domingo inclusive nos feriados e pontos facultativos.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Para  a  execução  dos  serviços  objeto  do  presente  contrato,  o  CONTRATANTE,  além  das 
obrigações constantes no Projeto Básico, obriga-se a:

1 – Indicar formalmente o gestor para acompanhamento da execução contratual.
2 – Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03  (três) dias úteis da data de 
inicio da execução dos mesmos, com indicação dos postos a serem cobertos.
3 – Encaminhar a liberação de pagamento das Faturas de Prestação de Serviços aprovadas.
4 – Exercer a fiscalização dos serviços.

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



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA
       HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

     Rua dos Expedicionários, 140 – CEP 11930-000 – Pariquera-Açu/SP - Tel: (13) 3856-9600 - CNPJ 57.740.490/0001-80
                         HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
                           Av. Rui Barbosa, 541 – CEP 11740-000 – Itanhaém/SP – Tel: (13) 3421-1900 – CNPJ 57.740.490/0002-60

5 – Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às 
suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus servidores e os empregados da 
CONTRATADA e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato.
6  –  Prestar  aos  empregados  da  CONTRATADA  informações  e  esclarecimentos  que 
eventualmente  venham  a  ser  solicitados  e  que  digam  respeito  à  natureza  dos  serviços 
contratados.
7 - Disponibilizar vestiário e instalações sanitárias para uso dos empregados da CONTRATADA. 
8 - Caberá a CONTRATANTE comunicar ou denunciar imediatamente e por escrito qualquer falha 
ou deficiência por parte da CONTRATADA, sempre que estas ocorrem.
9 - Facultar a CONTRATADA o uso de ramal de telefone que permitam efetivamente de ligações 
internas e externas. 

CLÁUSULA OITAVA – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Após  o  término  de  cada  período  mensal  a  CONTRATADA  elaborará  relatório  contendo  os 
quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados.

PARÁGRAFO ÚNICO

As  medições  para  efeito  de  pagamento  serão  realizadas  de  acordo  com  os  seguintes 
procedimentos:

1  -  No  primeiro  dia  útil  subseqüente  ao  mês  em  que  foram  prestados  os  serviços,  a 
CONTRATADA entregará relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos 
de serviços realizados e os respectivos valores apurados.

2 - O CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ ou incorreções de 
valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/ fatura.  

3  - Serão considerados  somente os serviços  efetivamente realizados e apurados da seguinte 
forma:

a) o valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos preços unitários contratados às 
correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados, descontadas as importâncias 
relativas às quantidades de serviços não aceitas e glosadas pela CONTRATANTE por motivos 
imputáveis à CONTRATADA.  

b) a realização dos descontos indicados na alínea “a” não prejudica a aplicação de sanções à 
CONTRATADA, por conta da não execução dos serviços.

4 - Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o CONTRATANTE atestará a 
medição  mensal,  comunicando  à  CONTRATADA,  no  prazo  de  03  (três)  dias,  contados  do 
recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizando a emissão da correspondente fatura, a 
ser apresentada no primeiro dia subseqüente à comunicação dos valores aprovados.

5  -  As  faturas  deverão  ser  emitidas  pela  CONTRATADA,  contra  o  CONTRATANTE,  e 
apresentadas  na  Coordenadoria  de  Serviços  Administrativos  do  Hospital  Regional  Jorge 
Rossmann, sito à Av. Rui Barbosa, 541 – centro, Itanhaém/SP, no horário das 08:00 às 16:00 hs.

CLÁUSULA NONA – DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mensalmente em conformidade com as medições, mediante a 
apresentação dos originais da fatura, bem como dos comprovantes de recolhimento do F.G.T.S e 
do ISSQN correspondentes ao período de execução dos serviços e à mão-de-obra alocada para 
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esse fim. Em relação ao I.N.S.S. (artigo 31 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 
9.711/98),  serão  observados  os  procedimentos  estabelecidos  pelo  Instituto  Nacional  de 
Seguridade Social, vigentes na data da celebração do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Por ocasião da apresentação ao CONTRATANTE da Nota Fiscal/ Fatura, Recibo ou documento 
de cobrança equivalente, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento mensal do FGTS 
por meio de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência  Social  –  GFIP,  bem  como recolhimento  do  ISSQN  –  Imposto  Sobre  Serviço  de 
Qualquer Natureza  na forma disposta a seguir : 

1 – As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao período 
de execução  e pro tomador de serviço (contratante), conforme constante do Manual da GFIP, 
aprovado pela Instrução Normativa nº 107 INSS/DC , de 22.04.04, sendo composta por:

a) meio magnético gerado pelo SEFIP (Programa validador Sistema Empresa de Recolhimento ao 
FGTS e Informações à Previdência Social) ou

b) por cópia autenticada da GFIP pré-emitida, fornecida pela Caixa Econômica Federal

c) Cópia autenticada da 2ª via do formulário impresso de GFIP. Deverá ser apresentada ainda, 
cópia autenticada do comprovante de entrega de GFIP contendo o carimbo CIEF – Cadastro de 
Inscrição de Entidades Financeiras, com os dados do receptor (nome, agência e data de entrega) 
e autenticação mecânica.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A comprovação de recolhimento do ISSQN deverá estar referida ao município que a prestação do 
serviço estiver envolvida, em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar nº 
116, de 31.07.2003.

2  -  Quando  da  emissão  da  nota  fiscal,  fatura  ou  documento  de  cobrança  equivalente,  a 
CONTRATADA deverá  destacar  o  valor  da retenção,  a  título  de “RETENÇÃO PARA O ISS”. 
Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução.

3 - O recolhimento da importância retida, deverá ser feito pelo CONTRATANTE até o dia 10 (dez) 
do mês seguinte ao pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Se por  ocasião  da  apresentação  da  Nota  Fiscal,  da  Fatura,  do  recibo  ou  do  documento  de 
cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN 
poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente 
anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida quando do vencimento do 
prazo legal para o recolhimento.

A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o 
pagamento respectivo e/ ou os pagamentos seguintes.

PARÁGRAFO QUARTO

Em obediência  ao artigo  31 da Lei  n.º  8.212,  de 24/07/1991,  alterado pela  Lei  n.º  9.711,  de 
20/11/1998 e a Instrução Normativa n.º 71, de 10/05/2002 do INSS, o CONTRATANTE, Serviço de 
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Finanças,  reterá  11%  (onze  por  cento)  do  valor  bruto  da  Nota  Fiscal,  Fatura,  Recibo  ou 
Documento  de Cobrança  equivalente;  obrigando-se a  recolher  em nome da CONTRATADA a 
importância  retida  até  o  dia  02  (dois)  do  mês  subseqüente  ao  da  emissão  do  respectivo 
documento de cobrança ou o próximo dia útil caso esse não o seja.

1 – Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente a 
CONTRATADA  deverá  destacar  o  valor  da  retenção,  a  titulo  de  “RETENÇÃO  PARA  A 
SEGURIDADE SOCIAL”, sendo que:

a) poderão ser deduzidos da base de cálculo da retenção, os valores dos custos de fornecimento 
incorridos  pela  CONTRATADA  a  título  de  vale-transporte  e  de  vale-refeição,  nos  termos  da 
legislação própria. Tais parcelas deverão estar discriminadas no documento de cobrança.

b)  a  falta  de  destaque  do  valor  da  retenção  no  documento  de  cobrança,  impossibilitará  a 
CONTRATADA  de  efetuar  sua  compensação  perante  o  INSS,   ficando  a  critério  do 
CONTRATANTE proceder à retenção/ recolhimento devidos sobre o valor bruto do documento de 
cobrança ou devolvê-lo à CONTRATADA.

2 - Quando da apresentação do documento de cobrança a CONTRATADA deverá elaborar  e 
entregar ao CONTRATANTE, Diretoria de Serviço de Administração cópia da:

a) folha  de pagamento  específica  para  os  serviços  realizados  sob o  contrato,  identificando  o 
número  do  contrato,  a  Unidade  que  o  administra,  relacionando  respectivamente  todos  os 
segurados colocados à disposição desta, e informando:

• nome dos segurados
• cargo ou função
• remuneração,  discriminando  separadamente  as  parcelas  sujeitas  ou  não  à  incidência  das 
contribuições previdenciárias;
• descontos legais;
• quantidade de quotas e valor pago à título de salário-família;
• totalização por rubrica e geral;
• resumo geral consolidado da folha de pagamento; e

b) demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, individualizado por 
CONTRATANTE, com as seguintes informações:

• nome e CNPJ do CONTRATANTE;
• data de emissão do documento de cobrança;
• número do documento de cobrança;
• valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança.
• totalização dos valores e sua consolidação.

c) os documentos solicitados nas alíneas anteriores deverão ser entregues ao CONTRATANTE na 
mesma oportunidade da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente.

PARÁGRAFO QUINTO

Os pagamentos  serão realizados  mediante  depósito  na conta  corrente bancária  em nome da 
CONTRATADA  no  Banco  _______________________,  conta  nº  ____________  Agência  nº 
____________,  sendo  que  a  data  de  exigibilidade  do  referido  pagamento  será  estabelecida, 
observadas as seguintes condições:
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a) em 30  (trinta)  dias,  contados  da  respectiva  medição,  desde  que  a  correspondente  fatura, 
acompanhada dos documentos referidos nos parágrafos segundo e terceiro desta cláusula, seja 
protocolada na Seção competente no prazo de até 03 (três) dias úteis contados do recebimento da 
comunicação de que trata o inciso IV do parágrafo primeiro;

b) a não observância do prazo previsto para apresentação das faturas ou a sua apresentação com 
incorreções ensejará  a  prorrogação do prazo de pagamento por  igual  número de dias  a  que 
corresponderem os atrasos e/ ou as incorreções verificadas.

PARÁGRAFO SEXTO

Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos termos do 
artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, estes à razão de 0,5% (meio 
por cento) ao mês, calculados pro rata tempore em relação ao atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

O CONTRATANTE exercerá  a  fiscalização  dos serviços  contratados,  de modo a assegurar  o 
efetivo cumprimento da execução do objeto contratado, cabendo também:

1 – Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetuando avaliação 
periódica.
2 – Aprovar as faturas referentes aos serviços efetivamente executados. 

PARÁGRAFO ÚNICO

A  fiscalização  dos  serviços  pelo  CONTRATANTE  não  exclui,  nem  reduz  a  completa 
responsabilidade da CONTRATADA pela inobservância de qualquer obrigação assumida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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.

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO

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.

PARÁGRAFO QUARTO

A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, 
e quando em dinheiro, será corrigida monetariamente.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

É defeso à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como 
sua cessão ou transferência, total ou parcial.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA  –  DA  ALTERAÇÃO  DA  QUANTIDADE  DOS  SERVIÇOS 
CONTRATADOS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Eventual  alteração  será  obrigatoriamente  formalizada  por  meio  de Termo Aditivo  ao  presente 
Contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/ 93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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 nº 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir unila-
teralmente o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o dis-
posto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA se sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de ju-
lho de 2002 e na Resolução nº. 5/93, de 1º de setembro de 1993 (alterada pela Resolução nº. 
03/08),  (anexo  VI  deste  Edital),  regulamentada  no  âmbito  do  CONSAÚDE,  pela  Portaria  nº 
008/10, de 08/03/2010, (anexo IX deste Edital), garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO

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. 

PARÁGRAFO QUARTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as conseqüências e pelos motivos previstos nos 
artigos 75 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/89 e artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO
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A CONTRATADA reconhece,  desde já,  os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 77 da Lei Estadual nº 
6.544/89.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que:

1 - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
a) o Edital de Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº  ___/2015  e seu anexos;
b) a PROPOSTA apresentada pela CONTRATADA;

2 - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, Resolução CEGP-10, de 19 de 
novembro de 2002, Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, Lei estadual nº 6.544, de 22 de 
novembro de 1989, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

3 –  Para  dirimir  quaisquer  questões  decorrentes  deste  contrato,  não  resolvidas  na  esfera 
administrativa,  será  competente  o  Foro  da  Comarca  de  Jacupiranga  pela  Vara  Distrital  de 
Pariquera-Açu/SP.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em três 
(03) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai por elas assinado 
para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Pariquera-Açu, ____ de ________ de ____.

CONTRATANTE:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE

CONTRATADA:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(  REPRESENTANTE LEGAL)  

TESTEMUNHAS:
1ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ANEXO V

MODELO DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

(Modelo –  deve  ser  emitido em papel  que contenha a  denominação ou razão social  da 
empresa licitante)

Ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira

Pregão Presencial n. º 023/2015
Processo n. º 033/2015

   Eu  (nome  completo),  representante  legal  da 
empresa ................................(nome da pessoa jurídica), interessada em participar do PREGÃO 
(presencial)  nº __/2015, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira,  declaro , sob 
as penas de Lei, que nos termos do parágrafo 6º do artigo 27  da Lei  6544 de 22  de novembro 
de 1989, a (nome da pessoa jurídica ) encontra-se  em  situação regular perante  o Ministério 
do  Trabalho,  que   se  refere  a  observância  do  disposto  do  inciso  XXXIII  do  artigo  7º   da 
Constituição Federal.

LOCAL E DATA.

.........................................................
Representante Legal  ou Procurador

c/ carimbo da empresa
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ANEXO VI

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 afaculdade 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.
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 VII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Modelo –  deve  ser  emitido em papel  que contenha a  denominação ou razão social  da 
empresa licitante)

Ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira

Pregão Presencial n. º 023/2015
Processo n. º 033/2015

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 023/2015, realizado pelo CONSAÚDE.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Representante legal

( com carimbo da Empresa )
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ANEXO VIII

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DE  SAÚDE  DO  VALE  DO  RIBEIRA  – 
CONSAÚDE
CONTRATO Nº ___/__ - P. P. N.º 023/2015 – PROC. N.° 033/2015.
OBJETO: 
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 2.015.

CONTRATANTE:

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

CONSAÚDE

CONTRATADA:  

.................................
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ANEXO IX

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 atr ibuições 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 X

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 ___/13-, 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.: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 PREVISTO NO ITEM III, 1,  
ALÍNEA “b” DO EDITAL.
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A N E X O  -  XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA

Pregão nº 023/2015
Processo nº 033/2015

DECLARO, para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de superveniência de 
fato impeditivo a minha habilitação no Pregão em epígrafe.

LOCAL E DATA

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)
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ANEXO XII

ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 02/2001

PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PODER LEGISLATIVO, EM 
30/05/2001, PÁG. 35. TCA - 29.863/026/00  Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas do 
Estado, o § 2º do artigo 71 da Lei Federal 8666/93, com a redação determinada pela Lei nº 9.032, 
de 28.04.95.

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 2º, inciso XXIII da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, c/c o 
artigo 24 do Regimento Interno;

Considerando  o disposto no artigo 23 da Lei nº 9711, de 20.11.98, que alterou a redação do 
artigo 31 da Lei nº 8212, de 24.07.91;

Considerando  as  normas  do  Decreto  nº  3.048,  de  6.05.99,  que  "Aprova  o  Regulamento  da 
Previdência Social e dá outras providências", especialmente aquelas previstas em seu artigo 219 e 
§§;

Considerando o dever imposto por tais normas à Administração; e

Considerando,  finalmente,  caber  à  Administração  exigir  do  contratado  a  comprovação  do 
adimplemento das obrigações previdenciárias relativas ao objeto da avença, de modo a prevenir 
eventual responsabilidade solidária que, quanto a estas, lhe possa recair.

RESOLVE

Regulamentar o artigo 71, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação determinada pela Lei nº 
9.032/95, nos rigorosos termos que seguem, aplicáveis aos contratos em que este Tribunal figurar 
como Contratante.

Art. 1º - Por força do contido no art. 31 e §§ da Lei nº 9.711, c/c com o artigo 219, § 3º do Decreto 
3.048/99, este Tribunal deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de 
prestação de serviços ali enumerados, para recolhimento, no prazo legal e regulamentar, em nome 
da Empresa contratada.

Art. 2º - Não se emitirá atestado de realização dos serviços sem prévia verificação, pelo Gestor do 
Contrato, do efetivo cumprimento das regras desta Ordem de Serviço.
Parágrafo Único: O atestado a que se refere o caput será assinado por todos os membros da 
Comissão de Fiscalização do Contrato, incluído o gestor.

Art. 3º - A Contratada deverá apresentar para a Comissão de Fiscalização:
I  -  Cópia  autenticada  da  carteira  de  trabalho,  devidamente  registrada,  dos  empregados  que 
prestam serviços vinculados ao contrato.
II - Inscrição dos empregados e respectivos recolhimentos mensais previdenciários.
III - Comprovante dos recolhimentos regulares do FGTS.
IV - Comprovantes de:
a) EPI's - Equipamento de Proteção Individual
b) Saúde Ocupacional
c) Seguro de Vida
d) Uniforme da Empresa

Art. 4º - No caso de contratação envolvendo execução de obras:
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I - Incumbe à Contratada, juntamente com a Comissão Técnica de Fiscalização, providenciar:
a)  inscrição da obra no posto do INSS, e informação sobre o valor  pára obtenção da CND - 
Certidão Negativa de Débitos da obra Contratada.
b)  Recolhimentos  de  seguros  de  Riscos  de  Engenharia,  de  Vida  e  outros  previstos 
contratualmente.
c) Recolhimento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (para projetos, obras, etc.).
d) Recolhimento mensal do ISS para fins de "Habite-se".
Parágrafo  Único:  Somente  se  emitirá  Termo  de  Recebimento  Definitivo  da  obra  mediante 
obtenção e apresentação, pela Contratada, da CND e do Habite-se.

Art.  5º  -  Os instrumentos convocatórios deverão, doravante,  obrigatoriamente, fazer menção a 
esta  Ordem  de  Serviço  para  que  dela  tenham  ciência  os  interessados  em  Contratar  com  o 
Tribunal.

Art.  6º  -  Esta  Ordem  de  Serviço  entra  em  vigor  na  data  da  publicação,  sem  prejuízo  das 
disposições constantes das Ordens de Serviço 1/83 e 1/89, revogadas as disposições em
contrário.

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


	EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 023/2015
	1 - O valor estimado para execução do objeto deste Pregão, para 12 (doze) meses de contratação, é de R$ 243.811,68 (duzentos e quarenta e três mil oitocentos e onze reais e sessenta e oito centavos), Posto/dia 24hs, (R$ 454,63) e Posto/dia 12hs (R$ 212,89 ),  calculado conforme tabela de preços referenciais (base: janeiro de 2015) constante do Cadastro de Serviços Terceirizados do Governo do Estado de São Paulo – CADTERC, e onerará recursos consignados nos Termos Aditivos assinados junto à SES ou recursos de Faturamento das unidades administradas pelo CONSAÚDE.
	Anexo I – Projeto Básico;	

	Anexo VI - Cópia da Resolução nº. 5/93, de 1º de setembro de 1993;
	PROJETO BÁSICO 
	CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
	PARÁGRAFO ÚNICO
	PARÁGRAFO PRIMEIRO
	PARÁGRAFO PRIMEIRO
	PARÁGRAFO ÚNICO
	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
	PARÁGRAFO PRIMEIRO
	PARÁGRAFO SEGUNDO
	PARÁGRAFO TERCEIRO
	PARÁGRAFO QUARTO
	CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES
	CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
	(REPRESENTANTE LEGAL)
	DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
	CONSAÚDE



