
“RECIBO DA RETIRADA DO “RECIBO DA RETIRADA DO     EDITAL E SEUS ANEXOS”EDITAL E SEUS ANEXOS”

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º  029/2017
PROCESSO N.° 050/2017 

“CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DE EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO, (AUTOCLAVE)”

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 e Litoral Sul, 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 e Litoral Sul, 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:  ______________________________________

PESSOA PARA CONTATO: ________________________________________________________________________
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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N.º  029/2017
PROCESSO N.° 050/2017
DATA DA REALIZAÇÃO: 11/08/2017
HORÁRIO: 09:00 HORAS
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DO SERVIÇO DE SUPRIMENTOS DO CONSAÚDE
ENDEREÇO: RUA PEDRO BONNE, 508 – CENTRO - PARIQUERA-AÇU/SP.

O Diretor Superintendente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e
Litoral Sul, Sr. 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  PREÇO  –
PROCESSO Nº 050/2017, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Portaria nº 045
do Consaúde, de 19 de maio de 2.008 , Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

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

A sessão de processamento do pregão será realizada no seguinte local e endereço:
SERVIÇO DE SUPRIMENTOS DO CONSAÚDE, À RUA PEDRO BONNE, Nº 508, CENTRO - PARIQUERA-
AÇU/SP, iniciando-se no dia  11/08/2017 às 09:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da
Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

Os envelopes contendo a proposta, os documentos de habilitação, a declaração de
atendimento aos requisitos de habilitação, serão recebidos no endereço acima mencionado, na Sessão Pública
do processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do
certame.

I - DO OBJETO

1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO
EM  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E  CORRETIVA  DE  EQUIPAMENTOS  DE  ESTERILIZAÇÃO,
(AUTOCLAVE),  JUNTO AO HOSPITAL  REGIONAL “DR.  LEOPOLDO BEVILACQUA”  E LABORATÓRIO
REGIONAL, conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, que integra este Edital – ANEXO I.

II - DA PARTICIPAÇÃO:

1  -  Poderão  participar  do  certame  todos  os  interessados  do  ramo  de  atividade  pertinente  ao  objeto  da
contratação que preencherem as condições de credenciamento, constantes deste Edital.

III - DO CREDENCIAMENTO

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

1.1 - Quanto aos representantes:

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
equivalente,  registrado  na  Junta  Comercial  ou,  tratando-se  de  sociedades  simples,  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, o instrumento de procuração pública ou particular com firma reconhecida do 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 comprovem os poderes do mandante para a outorga.
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c)  O  representante  legal  ou  procurador  deverá  identificar-se  exibindo  documento  oficial  de
identificação que contenha foto;

d) O licitante que não pretenda credenciar representante para praticar atos presenciais, poderá encaminhar os
envelopes “Proposta”  e  “Documentação” e,  em terceiro  envelope,  devidamente identificado (ou avulsos),  a
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO II), acompanhada,
preferencialmente, das INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA LICITANTE (ANEXO XIV) a DECLARAÇÃO
DE ME/EPP (ANEXO IX), (se for o caso), a PROCURAÇÃO mencionada na alínea “b”, (se for o caso), e o
correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, por CORREIO ou diretamente no Serviço de
Suprimento, localizado na Rua Pedro Bonne, 508, Centro, Pariquera-Açu/SP – CEP: 11.930-000, até o prazo e
atendidas as condições estabelecidas neste edital.

d.1)  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.

1.2 - Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:

a) 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  nº  1  (Proposta)  e  nº  2  (Habilitação),
acompanhada, preferencialmente, do ANEXO XIV.

1.3 – 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 XI do Edital,
acompanhada de Certidão expedida pela junta comercial (simplificada ou específica), conforme artigo 8º da
Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio –
DNRC,  comprovando  o  seu  enquadramento,  nos  termos  da  Lei  Complementar  Federal  nº  123/06,
especialmente  em  seu  artigo  3º,  assim  demonstrando  que  está  apta  a  exercer  o  direito  de  preferência,
estabelecido nos artigos 42 a 49.

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

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

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

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 029/2017
PROCESSO N.° 050/2017
NOME DA PROPONENTE:

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 029/2017
PROCESSO N.° 050/2017
NOME DA PROPONENTE:
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2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras,
emendas,  borrões  ou  entrelinhas  e  ser  datada  e  assinada  pelo  representante  legal  da  licitante  ou  pelo
procurador, juntando-se a procuração.

3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou
por membro da Equipe de Apoio, cópia autenticada de publicação por órgão da Imprensa Oficial, conforme
artigo 32 da Lei Federal nº 8886/93, atualizada pela Lei Federal 8883/94, ou ainda emitidos eletronicamente, via
INTERNET, condicionados à verificação da sua autenticidade pelo PREGOEIRO ou membro da Equipe de
Apoio.

V - DA PROPOSTA COMERCIAL

1 - O ANEXO IX deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da proposta.

1.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) número do Processo e número deste PREGÃO;

b) razão social da proponente, CNPJ, Inscrição estadual/municipal, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico (e-mail), se houver;

c) declaração  assegurando  que os serviços ofertados atendem plenamente as condições,  especificações e
características previstas no ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO do edital.

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

e) valor mensal, bem como valor anual, para a execução dos serviços especificados no ANEXO I, expressos em
moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes
de impostos, taxas, tributos de qualquer natureza (inclusive ICMS), (BDI), frete e demais encargos, assim como
todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral execução do objeto da presente licitação;

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

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

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) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, tratando-se de
cooperativas; 

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

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

e) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades não
empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
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f) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
tratando-se de cooperativa, nos termos do artigo 107 da Lei federal nº 5.764, de 16/12/1971, ou empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

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 apresentação de certi -
dão negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa.

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Atestado ou declaração de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza, fornecido por pessoa
jurídica  de direito  público ou privado,  que comprove  a execução de serviços  similares.  Este(s)  atestado(s)
deverá(ão)  conter,  necessariamente,  a  especificação  dos  serviços  executados  e  o  prazo  de  execução  e
informações sobre o desempenho da contratada;

b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, conforme ANE-
XO XIII deste Edital, assegurando que reúne condições de comprovar até a data da contratação, possuir em
seu quadro permanente responsável técnico, devidamente habilitado para o exercício das funções relativas ao
objeto da licitação, comprovando registro na Entidade Profissional Competente;

b.1)  A comprovação do vínculo profissional será realizada, nos termos da Súmula nº 25 do TCE-SP:

SÚMULA  Nº  25  -  Em  procedimento  licitatório,  a  comprovação  de  vínculo  profissional  pode  se  dar
mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execução dos serviços.  

e) Declaração de disponibilidade de instalações e aparelhamento adequados para a realização do objeto da
licitação, conforme modelo constante do ANEXO XII deste ato convocatório; 
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1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) DECLARAÇÃO da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se
encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo estabelecido no  ANEXO III
deste Edital;

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

c) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por representante legal, atestando que: 

c.1) para o caso de empresas em  recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do
contrato  deverá apresentar  cópia  do ato  de nomeação do administrador-judicial  ou se o  administrador for
pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório
ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de
recuperação judicial;

c.2) para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do
contrato  deverá  apresentar  comprovação  documental  de  que  está  cumprindo  as  obrigações  do  plano  de
recuperação extrajudicial.

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,   serem   apresentados  ordenadamente,  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, inclusive no que se refere às certidões;

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   (trinta)
minutos.

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

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

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
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3.3 – Se a licitante for cooperativa de trabalho, para fins de aferição do preço ofertado, será acrescido ao valor
dos serviços,  o  percentual  de 15% (quinze  por  cento)  a título  de contribuição previdenciária,  que constitui
obrigação da Administração contratante (art. 22, inc. IV da Lei federal n° 8.212, de 24/06/1991, com a redação
introduzida pela Lei federal n° 9.876, de 26/11/1999, c/c o art. 15, inc. I, Lei federal n° 8.212/91).

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% superiores àquela;

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

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o valor anual da proposta.

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 de  R$ 450,00(Quatrocentos e cinquenta reais), aplicável inclusive em
relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o valor anual 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 a
etapa  de  lances,  na  ordem crescente  dos  valores,  considerando-se  para  as  selecionadas  o  último  preço
ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno
porte 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.

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

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

11 -  Considerada aceitável  a oferta de menor 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 microempresa ou empresa de pequeno porte, não será exigida comprovação de
regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a”
a “g”, do item V deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.

12.3.1. Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem 12.3 deste item VII
deverá  comprovar  regularidade  fiscal,  sob  pena  de  decadência  do  direito  à  contratação,  sem prejuízo  da
aplicação das sanções cabíveis.

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 foi 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 e até o 2º (segundo) dia útil, posterior à Sessão do Pregão, durante o horário
de expediente do Serviço de Suprimentos do CONSAÚDE, (09;00h às 17:00), deverá apresentar a distribuição
da redução obtida na fase de lances entre os preços unitários inicialmente propostos para cada produto. Se o
vencedor não o fizer no prazo estabelecido, a administração distribuirá o percentual de redução equitativamente
entre os preços unitários inicialmente propostos, para fins de contratação.

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

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.

Rubrica 1ª .........................................2ª...............................................Visto do Jurídico ..................................................8



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

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 contrarrazões 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 apro-
veitamento.

6 - A adjudicação será feita considerando-se o menor valor anual da proposta.
 
IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1 –  O objeto desta licitação, em cada um de seus itens, deverá ser executado de acordo com o Memorial
Descritivo  e  com as  especificações  técnicas,  sendo  responsável  pelo  contrato,  o  Setor  de  Tecnologia  do
Hospital  Regional  Dr.  Leopoldo  Bevilacqua,  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 Memorial Descritivo - ANEXO I.

2 -  Os serviços deverão ser executas nos seguintes locais e endereços:

 Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua
Rua dos Expedicionários, 140 - Centro
Pariquera-Açu – SP
CEP: 11.930 - 000

 Laboratório Regional
Rua Guanabara, 157 – Centro
Registro – SP
CEP: 11900-000 

X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 03 (três) dias úteis após o recebimento
provisório; uma vez verificada a execução satisfatória dos serviços, mediante termo de recebimento definitivo, o
servidor  responsável expedirá à Contratada autorização aprovando a emissão da respectiva nota fiscal.

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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2.1  -  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. 

3 -  O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente, em até 02
(dois) dias úteis, contados da data de recepção dos serviços acompanhado da nota fiscal/fatura representativa
da prestação dos serviços, de acordo com o estabelecido nos termos do Memorial Descritivo – ANEXO I.

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO

1 - O pagamento será efetuado, em 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do
Serviço de Suprimentos, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma
prevista no subitem 3 do item X.

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

3  -  O  pagamento  será  feito  mediante  crédito  aberto  em  conta  corrente  em  nome  da  Contratada,
preferencialmente, no Banco _________________.

4.  Havendo  atraso  nos  pagamentos,  sobre  a  quantia  devida  incidirá  correção  monetária  na  forma  da
legislação aplicável, bem como juros moratórios, estes à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados
"pro rata tempore" em relação ao atraso verificado. 

5 - No caso de CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, relatório
ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do
profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial; 

6 - No caso de CONTRATADA em situação de  recuperação extrajudicial  deverá apresentar comprovação
documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 

XII - DA CONTRATAÇÃO

1  -  A  contratação  decorrente  desta  licitação  será  formalizada  mediante  celebração  de  termo  de  contrato,
conforme modelo estabelecido no ANEXO IV deste Edital.

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 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 1.1
deste item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob
pena de a contratação não se realizar.

2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer
na sede do Serviço de Suprimentos,  à Rua Pedro Bonne, 508 – Centro, Pariquera-Açu/SP, CEP 11930-000,
para assinar o termo de contrato.

3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação
regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocados as
demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da
contratação.
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3.1 – Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação do
aviso.

3.2 – A divulgação do aviso ocorrerá por publicação na Imprensa Oficial  do CONSAÚDE, e veiculação na
Internet, no site: http://www.consaude.org.br./

3.3 – Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens 9 a 14 do
item VII e subitens 1, 2 e 6 do item VII, deste Edital.

4 - O contrato será celebrado com duração de  12( doze) meses, contados da data de sua assinatura e Ordem
de inicio 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.

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 subitem XII. 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 subitem XII. 6, a contratada não
terá direito a qualquer espécie de indenização. 

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

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

1.1 – Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Vale do Ribeira e Litoral Sul , pelo prazo de até  05 (cinco anos).

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

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

XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL

1 – Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
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XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

2 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, observado o
disposto  no  artigo  9º,  inciso  X,  da  Resolução  CEGP-10/2002,  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 que desejarem.

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

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

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

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

8 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos,  através do FONE/FAX (0**13) 3856-2223, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às
17:00 horas. 

8.1  –  As  impugnações  deverão  ser  protocoladas  até  2  (dois)  dias  úteis  anteriores  a  data  fixada  para
recebimento das propostas, no Serviço de Suprimentos do CONSAÚDE – SERVIÇO DE PROTOCOLO,  à Rua
Pedro Bonne, 508 - Centro, Pariquera-Açu/SP, no horário das 09:00 às 17:00 horas. 

8.2 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia útil, anterior a data
fixada para recebimento das propostas.

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

8.4 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao procedimento licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro,
até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio ele-
trônico via internet, no licitações@consaude.org.br.

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

10 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

11 - O valor total da despesa onerará recursos consignados nos Termos Aditivos assinados junto à SES ou
recursos de Faturamento das unidades administradas pelo CONSAÚDE.

12 - Integram o presente Edital:
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO;
ANEXO  II  –  MODELO  DE   DECLARAÇÃO  DE  PLENO  ATENDIMENTO  AOS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO;
ANEXO III –MODELO DE  DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO;
ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO;
ANEXO V – CÓPIA DA RESOLUÇÃO Nº 05/93 – TCESP (ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 03/08;
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO;
ANEXO VII - MODELO DE CREDENCIAMENTO;
ANEXO VIII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO;
ANEXO IX – MODELO PROPOSTA COMERCIAL;
ANEXO X – CÓPIA DA PORTARIA Nº 008/10 – (MENCIONADA NO EDITAL).
ANEXO XI – MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP);
ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAMENTO;
ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO;
ANEXO XIV – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA LICITANTE.

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

Pariquera-Açu, 31de julho de 2017.

________________________________________
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE
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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

Justificativa:

•  As autoclaves são equipamentos essenciais  para o funcionamento do Centro  de Materiais  e Lactário  do
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua e Laboratório Regional;

 A falta dos equipamento ou a interrupção do seu uso pode causar atrasos e suspensão de procedimento,
inclusive de urgência e emergência;

•  As  manutenções  preventivas  além  de  diminuir  as  manutenções  corretivas  e  a  interrupção  do  uso  do
equipamento é uma exigência da Vigilância Sanitária;

• O uso ininterrupto dos equipamentos, principalmente na Central de Materiais, aumentando seu desgaste e o
índice de falhas;

• A complexidade dos equipamentos;

Vistoria: A vistoria  é  facultativa e poderá ser  realizada  durante o  período compreendido entre  a  data  de
publicação deste edital e o último dia que antecede a data prevista para a abertura dos envelopes, através de
representantes credenciados,  devendo ser previamente agendada através do telefone (13) 3856-9630 - Setor
de Tecnologia do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua.

1. Objeto da Licitação

1.1.  O  objeto  deste  certame  é  contratação  de  empresa  especializada  para  a  prestação  de  serviços  de
manutenção  preventiva  e  corretiva  para  03  (três)  Autoclaves  do  Hospital  Regional  Dr.  Leopoldo
Bevilacqua e 01 (01) do Laboratório Regional, com fretes, mão de obra, visitas técnicas, laudos de execução
individual por equipamento e treinamentos operacionais, nos termos e condições constantes deste Memorial
Descritivo. 

2. Equipamentos

ITEM QTD. EQUIPAMENTO MARCA MODELO Nº SÉRIE Setor

1 1  Autoclave Ortosintese AC 523 201983 CME

2 1 Autoclave Ortosintese AC 523 201325 CME

3 1 Autoclave Sercon HÁ-Lactário - Lactário

4 1 Autoclave Luferco 39211 - Laboratório Regional

3. Serviços

3.1. Os serviços preventivos a serem desempenhado pela empresa em síntese são:

3.1.1. Limpeza dos filtros, purgadores e válvulas de retenção;

3.1.2. Revisão de toda parte elétrica dos instrumentos de comando/controle;

3.1.3. Revisão e teste de funcionamento das válvulas de segurança;

3.1.4. Revisão geral das portas, eixo, bucha, pinos, guias, castanhas e braços de aranha;

3.1.5. Aferição da pressão da câmara interna e externa;
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3.1.6. Verificação da temperatura interna;

3.1.7. Teste de funcionamento das válvulas solenóides;

3.1.8. Revisão no funcionamento do CLP;

3.1.9. Revisão das guarnições;

3.1.10. Revisão nos sensores de nível de água;

3.1.11. Revisão da parte hidráulica, do pressostato, do funcionamento dos controles de nível;

3.1.12. Polimento e limpeza das câmaras internas;

3.1.13. Limpeza externa;

3.1.14. Revisão do sistema de registro de dados e impressora

3.1.15. Lubrificação e ajustes mecânicos, bem como demais serviços que se fazem necessários, deixando os
equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e desempenho;

3.2. Serão realizadas manutenções preventivas bimestrais, e manutenções corretivas sem limite de visitas.

4. Cobertura das Peças

4.1. Não está incluído no presente contrato, fornecimento de peças.

4.2. Caso haja necessidade de troca de peças, a CONTRATADA apresentará orçamento prévio, o qual será
submetido a CONTRATANTE para aprovação e só após autorização é que as mesmas serão substituídas.

4.3.  As  peças,  partes  de  peças,  componentes  e  outros  materiais  devem  ser  originais,  admitindo-se  a
substituição por similar de boa qualidade, apenas quando houver justificativa prévia, fundamentada e aceita
pelo  CONTRATANTE,  devendo  ser  devolvida  a  CONTRATANTE   a  peça  danificada  que  foi  objeto  da
substituição

4.4. A mão de obra técnica referente a substituição de peças ocorrerá por conta da CONTRATADA.

5. Obrigações da Contratada

5.1.  A  CONTRATADA  deverá  proceder  a  manutenção  preventiva  bimestralmente,  em  dias  previamente
estabelecidos pelo Contratante, conforme descrito nos itens 3.1.1 a 3.1.15 do presente Memorial Descritivo,
orientação e assessoria técnica, sendo fornecido pela CONTRATADA todo o material necessário à execução
destes serviços.

5.2.  A  CONTRATADA deverá  prestar  os  serviços  de  manutenção  corretiva  quando  houver  solicitação  da
CONTRATANTE, considerando os prazos relacionados nos itens 5.2.1 e 5.2.2 a seguir. Caso o atendimento
não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à penalidade de multa estabelecida na minuta de
edital.

5.2.1. Atender as solicitações para manutenção corretiva no prazo máximo de 24 horas, contados do chamado.

5.2.2. Corrigir os defeitos encontrados em prazo não superior a 02 (dois) dias úteis.

5.3. Durante as manutenções, a Contratada deverá instalar, mediante autorização prévia, sem cobrança do
custo referente ao tempo de serviço, quaisquer peças e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do
equipamento.

5.4.  A CONTRATADA deverá,  apresentar  orçamento prévio  para aceitação por  parte  do CONTRATANTE,
sempre que necessária à substituição de peças e materiais.
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5.5. A CONTRATADA deverá comprovar,  sempre que exigida pelo contratante,  a procedência original  das
peças, parte de peças, componentes e outros materiais necessários, inclusive através de notas fiscais.

5.6. A convocação da manutenção corretiva será feita por e-mail, fax, ou qualquer outro meio, onde conste sua
data e hora, nome do servidor do CONTRATANTE que a transmitir e uma descrição resumida do defeito.

5.7. Caso os serviços de assistência técnica não possam ser executados nas dependências da contratante, os
equipamentos  poderão  ser  removidos  para  oficinas  da  CONTRATADA,  mediante  justificativa  devidamente
aceita pelo Setor de Tecnologia do Hospital.

5.8.  Será  de  inteira  responsabilidade  da CONTRATADA o transporte  dos  equipamentos  para  sua  oficina,
devendo retirá-los mediante autorização escrita do Setor de Tecnologia do Hospital.

5.9. A CONTRATADA deverá fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à
execução dos serviços.

5.10.  A CONTRATADA deverá  responder pelas despesas relativas  a  encargos trabalhistas,  de seguro de
acidentes,  impostos,  contribuições  previdenciárias  e  quaisquer  outras  que forem devidas  e  referentes aos
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício
com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira;

5.11. A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Hospital ou
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente
de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5.12. A CONTRATADA deverá obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos
preceitos normativos da ABNT, quando da execução dos serviços;

5.13. A CONTRATADA não será responsável:

5.13.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

5.13.2. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital e no Contrato a ser
assinado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul.

5.14. O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul não aceitará, sob nenhum pretexto,
a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros.

6. Obrigações da Contratante

6.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive,
permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às dependências do
Centro de Materiais, Laboratório e Lactário do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua;

6.2. zelar pela segurança dos aparelhos e não permitir o seu manuseio por pessoas não habilitadas;

6.3. manter os aparelhos em local adequado ao seu bom funcionamento, de acordo com as exigências do
fabricante;

6.4. não permitir manutenção de espécie alguma por pessoas não autorizadas pela CONTRATADA;

6.5. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal

6.6. Outras obrigações constantes da Minuta de Contrato.

7. Fiscalização da Execução Contratual
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7.1. A execução das obrigações contratuais integrantes desta licitação será fiscalizado, conforme o caso, pelo
Setor  de Tecnologia  do Hospital,  com autoridade para exercer  toda e qualquer ação de orientação geral,
acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

7.2.  A CONTRATADA não poderá,  em hipótese nenhuma,  proceder a execução dos serviços  sem prévia
emissão, pelo Setor de Tecnologia, da correspondente Ordem de Serviço.

7.3. À fiscalização compete, entre outras atribuições:

7.3.1. Manter organizado e atualizado um sistema de controle, onde a CONTRATADA registre, em cada visita:

a) as peças e/ou acessórios substituídos;
b) as atividades desenvolvidas;
c) as ocorrências ou observações.

7.3.2. Encaminhar ao Serviço de Pagamento o documento que relacione as ocorrências que impliquem em
multas a serem aplicadas à CONTRATADA.
7.3.3.  Solicitar  à  contratada  e  seus  prepostos,  ou  obter  da  Administração,  tempestivamente,  todas  as
providências necessárias ao bom andamento dos serviços.

7.3.4. Acompanhar e atestar mensalmente o recebimento definitivo do serviço, indicando as ocorrências de
indisponibilidade dos serviços contratados.

7.3.5. Fiscalizar, quando julgar conveniente, nas dependências da CONTRATADA, mesmo sem prévio aviso, a
prestação de serviços em peças, acessórios e outros equipamentos removidos.

7.4. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

8. Vigência do Contrato

8.1. O prazo de vigência do contrato será 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57,
inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º  029/2017
PROCESSO N.º 050/2017

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

_____________________________
(LOCAL E DATA)

_____________________________
(REPRESENTANTE LEGAL)

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O 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 E LITORAL SUL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017
PROCESSO Nº 050 /2017
OBJETO: 

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ (MF) sob o
nº ___________________, interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL N.º  __/____, do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, declara, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27
da Lei Federal  no 8.666 de 21/06/1993, acrescido pela Lei  Federal  no 9.854 de 27/10/1999, que está em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, uma vez que cumpre as disposições impostas pelo inciso
XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal.

(local data)

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

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º ___/__
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º ___/__
PROCESSO N.º  050 /2017

TERMO  DE  CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM,  O
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL  DE SAÚDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL  SUL  -  CONSAÚDE, E A EMPRESA
______________________, OBJETIVANDO A
CONTRATAÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
ESPECIALIZADO  EM  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E
CORRETIVA  DE  EQUIPAMENTOS  DE  ESTERILIZAÇÃO
(AUTOCLAVE)  JUNTO  AO  HOSPITAL  REGIONAL  “DR.
LEOPOLDO BEVILACQUA” E LABORATÓRIO REGIONAL.  

Aos ___ (_____) dias do mês de ______ do ano de ____, nesta cidade de Pariquera-Açu, compareceram de
um lado o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, 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  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,  Senhor  _________________,  portador  do  R.G.  Nº  ______________  e  C.P.F.  Nº
_______________, e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face
da adjudicação efetuada na licitação Pregão Presencial Nº  __/____, pelo presente instrumento avençam um
contrato visando a  CONTRATAÇÃO DE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO
PREVENTIVA  E  CORRETIVA  DE  EQUIPAMENTOS  DE  ESTERILIZAÇÃO  (AUTOCLAVE)  JUNTO  AO
HOSPITAL REGIONAL “DR. LEOPOLDO BEVILACQUA” E LABORATÓRIO REGIONAL, sujeitando-se às
normas da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente
outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a  CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO
EM  MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E  CORRETIVA  DE  EQUIPAMENTOS  DE  ESTERILIZAÇÃO
(AUTOCLAVE)  JUNTO AO  HOSPITAL  REGIONAL “DR.  LEOPOLDO BEVILACQUA”  E LABORATÓRIO
REGIONAL, com fretes,  mão de obra,  visitas  técnicas,  laudos de execução individual  por  equipamento e
treinamentos  operacionais, conforme  as  especificações  técnicas  constantes  no  Memorial  Descritivo,  que
integrou o Edital de Pregão nº ___ proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo
nº _____/2017.

PARÁGRAFO ÚNICO

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

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

O  objeto  deste  contrato  deverá  ser  executado  no  Hospital  Regional  “Dr.  Leopoldo  Bevilacqua”  -
HRLB/CONSAUDE, à Rua dos Expedicionários, 140, centro, Pariquera-Açu/SP e no Laboratório Regional, à
Rua Guanabará, 157, centro, Registro/SP, ou, em sendo o caso, no endereço da contratada, correndo por
conta da contratada as despesas de seguros,  transportes,  tributos,  encargos trabalhistas e previdenciários
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decorrentes da execução do objeto, em conformidade com o estabelecido no Memorial Descritivo - Anexo I do
edital da licitação indicada no preâmbulo deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A execução dos serviços deverá ter início em até 10 (dez ) dias corridos  a contar da data de assinatura deste
contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO REAJUSTE

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato, pelo valor mensal  de R$ ___ (___),
constante de sua proposta comercial, no qual 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

Os preços  unitários  poderão  ser  reajustados  na  periodicidade  anual,  observada  a  legislação  vigente,  em
especial o Decreto Estadual nº 48.326, de 12.12.2003 e as disposições da Resolução CC 79, de 12.12.2003.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A periodicidade anual de que trata o parágrafo primeiro será contada a partir de  data da apresentação da
proposta.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES

O  contrato  terá  vigência  de  12  (doze)  meses,  contados  a  partir  da  data  da  assinatura,  com  início  em
____/___/____ e término em ____/____/_____.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O prazo mencionado no  caput, poderá ser prorrogado por igual(ais) e sucessivo(s) período(s), a critério da
CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta)  meses,  nos termos e condições permitidos pela legislação
vigente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo anterior, desde que o faça mediante
documento escrito,  recepcionado pela CONTRATANTE em até 90 (noventa)  dias antes do 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 orçamentários 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

Rubrica 1ª .........................................2ª...............................................Visto do Jurídico ..................................................21



Eventual  prorrogação  de  prazo  de  vigência  será  formalizada  por  meio  de  Termo Aditivo  a  este  contrato,
respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

O valor total estimado do presente contrato é de R$ ________ (____________), mensal de R$ ____, sendo R$
________  (____________)  referente  ao  exercício  de  ____  e  R$  ________  (____________)  referente  ao
exercício de ____, devendo onerar recursos consignados no Termo Aditivo firmado em convênio com a SES ou
onerar recursos do Faturamento das Unidades administradas pelo Consórcio.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

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

I – Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente.
II – 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.
III – Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se pelas
prescrições e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato.
IV - Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho a toda a legislação vigente e em especial, às
determinações da Lei Federal 6.514 de 22.12.1977, regulamentada pela Portaria n. 3.214 de 08 de junho de
1978,  do  Ministério  do  Trabalho  e  suas  alterações,  além  das  normas  e  procedimentos  internos  do
CONTRATANTE, das normas de engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do trabalho aplicáveis à
execução específica da atividade, apresentando, quando solicitado, cópia dos Programas de Controle  Médico
de Saúde Ocupacional- PCMSO e de Prevenção dos Riscos Ambientais- PPRA, de acordo com as Normas
Regulamentadoras n. 07 e 09, respectivamente da Portaria n. 3.214 de 08 junho de 1978, do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, conforme determina a Lei Federal n. 6514 de 22.12 de 1977, e instalando e
mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SEESMT) e
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -  CIPA,  considerando o número total  de trabalhadores nos
serviços , para o fiel cumprimento da legislação em vigor .
V- Apresentar ao 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 prestado serviço ao CONTRATANTE, por força deste contrato.
VI – Identificar todos os equipamentos, ferramentas  e materiais de sua propriedade, de forma a não serem
confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE.
VII – Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na execução
dos serviços.
VIII - Responsabilizar-se civil e criminalmente  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.
IX - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e a qualificação  exigidas na fase da licitação. 
X-  Manter  seu  pessoal  uniformizado,  identificando-o  por  meio  de  crachás,  com  fotografia  recente,   e
fornecendo-lhe os equipamentos de proteção individual – EPI’s. 
XI – Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE. 
XII  – Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços. 
XIII-  Prestar  esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus
serviços 
XIV -  Manter  equipamentos,  utensílios,  materiais  e ferramental  necessários à execução dos serviços  ,  de
qualidade  comprovada,  em  perfeitas  condições  de  uso,  em  quantidade  necessária  à  boa  execução  dos
trabalhos. 
XV - Assumir  todas  as  responsabilidades  e  tomar  as  medidas  necessárias  ao  atendimento  dos  seus
funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados.  
XVI - Reexecutar serviços sempre que solicitado pela CONTRATANTE, quando estiverem em desacordo com
as técnicas e procedimentos aplicáveis aos mesmos.
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XVII - Responder à CONTRATANTE pelos danos ou avarias causados por seus empregados e encarregados
ao patrimônio da CONTRATANTE, especialmente em equipamentos, materiais 
XVIII  -  Responsabilizar-se  pelos  encargos  trabalhistas  ,  dissídios   coletivos,  previdenciários,  fiscais  e
comerciais, bem como pelo cumprimento das normas legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, e
as  normas internas de segurança e medicina do trabalho, resultantes da execução deste contrato, sem a
transferência de qualquer ônus à CONTRATANTE. 
XIX-  Prestar  os  serviços  de  acordo  com  os  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos,  com  a  observância  às
recomendações aceitas pela boa técnica e pela legislação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:

I – Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual.
II – Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data de início da
execução dos mesmos, com indicação do local em que o serviço deverá ser executado.
III - Exercer a fiscalização dos serviços.
IV – 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.
V - Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a
ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto deste contrato, em cada uma de suas parcelas mensais, será recebido provisoriamente, até 02(dois)
dias  úteis,  contados  da  data  de  recepção  pelo  CONTRATANTE  da  nota  fiscal/fatura  representativa  da
prestação dos serviços, de acordo com o estabelecido a cláusula nona deste instrumento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá refazê-los no prazo fixado pelo
CONTRATANTE, observando as condições estabelecidas para a prestação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

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. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O  recebimento  do  objeto  dar-se-á  definitivamente,  no  prazo  de  03(três)  dias  úteis  após  o  recebimento
provisório, ou da data de conclusão das correções efetuadas com base no disposto no parágrafo primeiro, uma
vez verificada a execução satisfatória dos serviços, mediante termo de recebimento definitivo, ou recibo firmado
pelo servidor responsável. 

CLÁUSULA NONA  – DOS PAGAMENTOS 

Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à CONTRATANTE, à Rua dos Expedicionários, 140,
centro,  Pariquera-Açu/SP,   após  cada  período  mensal  de  prestação  dos  serviços,  a  correspondente  nota
fiscal/fatura , acompanhada do relatório dos serviços prestados no  período ao que o pagamento se referir.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de entrada da
nota fiscal/fatura, no protocolo da unidade indicada no caput desta cláusula, e à vista do termo de recebimento
definitivo ou recibo, de que trata o parágrafo terceiro da cláusula oitava, bem como mediante a apresentação
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dos comprovantes de recolhimento do FGTS e da Contribuição Previdenciária-  INSS,  correspondentes ao
período de execução dos serviços e à mão-de-obra alocada para este fim. 

PARÁGRAFO SEGUNDO

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à  CONTRATADA para as devidas
correções. Nesse caso, o prazo de que trata o parágrafo primeiro desta cláusula, começará a fluir a partir da
data de apresentação da nota fiscal/fatura sem incorreções.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O pagamento será feito mediante depósito na conta corrente bancária em nome da  CONTRATADA no Banco
______________________ .

PARÁGRAFO QUARTO

Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária na forma da legislação
aplicável,  bem como juros moratórios,  estes à razão de 0,5% ao mês,  calculados “pro rata tempore”,  em
relação ao atraso verificado.

PARÁGRAFO QUINTO 

A comprovação de recolhimento dos encargos sociais, quais sejam I.N.S.S. e  F.G.T.S.,   nos termos do art. 31,
da Lei n° 8.212, de 24/07/91 e alterações posteriores , além da Instrução Normativa MPS/SRP nº 3, de 15 de
julho de 2005, e da Instrução Normativa MPS/SRP nº 11 de 25.11.2006, que aprovou o Manual de Instruções
para  o  preenchimento  da  GFIP-  Guia  de  Recolhimento  do  Fundo  de  Garantia  pelo  Tempo de  Serviço  e
Informações à Previdência Social, bem como o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social- SEFIP, compreende:

a) A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social, demonstrada mediante a apresentação dos seguintes
documentos :

- Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; 
- Comprovante de Declaração à Previdência ;
- Comprovante de solicitação de exclusão .

b) O recolhimento e a prestação de informações para o FGTS, demonstrados mediante a apresentação dos
seguintes documentos : 

-Guia de recolhimento do FGTS com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancários, ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet;
-Protocolo de envio de arquivos emitido pelo conectividade social;
-confissão de não recolhimento dos valores de FGTS e de Contribuição Social; 
-Comprovante de solicitação de retificação para o FGTS;
- Comprovante de solicitação de exclusão .

c)  As comprovações de recolhimento dos encargos sociais a serem apresentadas deverão corresponder ao
período de execução dos serviços. 

d) Se, por ocasião da apresentação da fatura ou do documento equivalente, não houver decorrido o prazo legal
para  o  recolhimento dos encargos  sociais:  I.N.S.S.  e  F.G.T.S.,  poderão  ser  apresentadas os documentos
comprobatórios  do  recolhimento  referentes  ao  mês  imediatamente  anterior,  devendo   a  CONTRATADA
apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

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

PARÁGRAFO SEXTO 

O Imposto sobre Serviços  de Qualquer Natureza  – ISSQN, relativo  ao objeto  deste  contrato  é devido  no
Município onde a CONTRATADA possua seu estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no
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local do domicílio do prestador, em consonância com as disposições contidas no art. 3º, da Lei Complementar
federal nº 116, de 31/7/03.

PARÁGRAFO SÉTIMO

A CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento do ISSQN, por meio de cópia autenticada da guia de
recolhimento correspondente ao serviço executado e deverá estar referenciada à data de emissão da Nota
Fiscal/Fatura.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O CONTRATANTE exercerá  a  fiscalização  dos  serviços  de  modo a  assegurar  o  efetivo  cumprimento  da
execução  do  objeto  contratado,  podendo,  ainda,  realizar  a  supervisão  das  atividades  desenvolvidas  pela
CONTRATADA, efetuando avaliação periódica.

PARÁGRAFO ÚNICO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

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

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do
Ribeira e Litoral Sul, pelo prazo de até  05 (cinco anos); e

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

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

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

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências 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

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:

I – Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos :

a) o Edital de Licitação e seus anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;

II – Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

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

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 03 (três) 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:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOSE ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE
CONTRATADA:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(  REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO V

RESOLUÇÃO nº. 5/93*
TC-A -16.529/026/93 – de 1/9/93
PUBLICADA no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 2 de setembro de 1993.

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

RESOLVE baixar a presente resolução, na conformidade seguinte:

Artigo 1º  - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, no
âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obedecerá ao disposto nesta Resolução.
Artigo 2º  -  A  recusa  injustificada  do adjudicatário  em assinar  o  contrato,  aceitar  ou  retirar  o  instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim.
Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, sem
prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a
contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao
término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
I - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e
II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º (quadragésimo
quinto) dia de atraso.
Parágrafo único - A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial
da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no
edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto desta resolução.
Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à contratada as
seguintes penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
Artigo 5º - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração do Tribunal
de  Contas  do  Estado  de  são  Paulo,  que  não  excederá  a  15  (quinze)  dias,  contados  do  recebimento  da
intimação.
Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa
prevista no Artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil
seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo.
Artigo 6º - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material somente será
apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.
Artigo 7º - As multas referidas nesta resolução não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis
8.666/93 e 10.520/02.
§ 1º - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução parcial, o
Tribunal reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a
decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
§ 2º - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da multa, será retida
a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior.
§  3º  -  Se  este  Tribunal  decidir  pela  não  aplicação  da  multa,  o  valor  retido  será  devolvido  à  contratada
devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.
Artigo 8º - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão constar em todos os procedimentos licitatórios e
de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Artigo 9º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
*  Atualizada pela Resolução nº.  03/08, publicada no Diário Oficial  do Estado de São Paulo em 4 de
setembro de 2008.
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO RIBEIRA E LITORALSUL

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 029/2017
PROCESSO N.º 050/2017

OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  ESPECIALIZADO  EM  MANUTENÇÃO
PREVENTIVA  E  CORRETIVA  DE  EQUIPAMENTOS  DE  ESTERILIZAÇÃO  (AUTOCLAVE)  JUNTO  AO
HOSPITAL REGIONAL “DR. LEOPOLDO BEVILACQUA” - HRLB/CONSAUDE

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

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

_____________________________
(LOCAL E DATA)

_____________________________
(REPRESENTANTE LEGAL)

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
LICITANTE)
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ANEXO VII

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo),
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 e Litoral Sul, inclusive apresentar
DECLARAÇÃO de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação no que se referir ao PREGÃO N.º
__/____,  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 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 DO EDITAL.
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ANEXO VIIIANEXO VIII    

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE:___________________________________________________________________________
CONTRATADA:____________________________________________________________________________
CONTRATO N° (DE ORIGEM):_______________________________________________________________

OBJETO:_________________________________________________________________________________
ADVOGADO(S): (*)_________________________________________________________________________ 

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, estamos 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
Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

LOCAL e DATA:___________________________________________________________________________ 

CONTRATANTE 

Nome e cargo:_____________________________________________________________________________ 
E-mail institucional:_________________________________________________________________________
E-mail pessoal:_____________________________________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________________________________

CONTRATADA 

Nome e cargo:____________________________________________________________________________
E-mail institucional ________________________________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________________________________
Assinatura:_______________________________________________________________________________

(*) Facultativo, indicar quando já constituído.
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ANEXO IX

MODELO PROPOSTA COMERCIAL

PREGAO PRESENCIAL N ° 029/2017
PROCESSO N ° 050/2017

OBJETO:  ,  CONTRATAÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  ESPECIALIZADO  EM  MANUTENÇÃO
PREVENTIVA  E  CORRETIVA  DE  EQUIPAMENTOS  DE  ESTERILIZAÇÃO  (AUTOCLAVE)  JUNTO  AO
HOSPITAL REGIONAL “DR. LEOPOLDO BEVILACQUA” E LABORATÓRIO REGIONAL

DADOS DO LICITANTE
Denominação:
Endereço:
CEP: Fone: Fax:
CNPJ: Insc. Est. E-mail:

ITEM DESCRIÇÃO  DO OBJETO PRAZO
(MESES)

(1)

VALOR
MENSAL

(2)

VALOR
 ANUAL

(3)=(1)X(2)

01
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  ESPECIALIZADO  EM
MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E  CORRETIVA  DE
EQUIPAMENTOS  DE  ESTERILIZAÇÃO
(AUTOCLAVE)  JUNTO  AO  HOSPITAL  REGIONAL
“DR. LEOPOLDO BEVILACQUA” E LABORATÓRIO
REGIONAL,  COM  FRETES,  MÃO  DE  OBRA,
VISITAS  TÉCNICAS,  LAUDOS  DE  EXECUÇÃO
INDIVIDUAL,  POR  EQUIPAMENTO  E
TREINAMENTOS OPERACIONAIS,  NOS TERMOS
E  CONDIÇÕES  CONSTANTES  DO  MEMORIAL
DESCRITIVO, ANEXO I DO EDITAL.

12

VALOR ANUAL POR EXTENSO:  ( __________).

Declaramos que os serviços ofertados atendem plenamente as condições, especificações e características
previstas no ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2017.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos além do lucro, todas as despesas resultantes de impos-
tos, taxas, tributos de qualquer natureza (inclusive ICMS), (BDI), frete e demais encargos, assim como todas
as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral execução do objeto da presente licitação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ______ dias (mínimo de 60 (sessenta)  dias), a contar da data final
prevista para a entrega dos envelopes).

Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos a contar da data de assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado por igual (ais) e sucessivo(s) período(s), a critério do CONSAÚDE, até o li -
mite de 60 (sessenta) meses.

__________________, em ____ de ________________ de 2017.

_______________________________________
Assinatura do licitante ou seu representante legal

 Nome do representante: ____________________
 RG do representante: ______________________
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ANEXO X

PORTARIA Nº 008/2.010
De 08 de março de 2.010

MARIA  CÁRMEN  AMARANTE  BOTELHO,  Diretora
Superintendente  do  CONSAÚDE  –  Consórcio  Intermunicipal
de  Saúde  do  Vale  do  Ribeira ,  no  uso  de  suas  atr ibuições
legais  e  estatutár ias,  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  apl icação  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  responsabi l idade  sol idár ia  quanto  a  estas,  que  possa
recair  sobre o CONSAÚDE. 

Art.  3º: CUMPRA-SE.

MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO
Diretora Superintendente - CONSAÚDE
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ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a
empresa ____________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, é
_______________ (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do enquadramento previsto na
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,  alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de
agosto de 2014, 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  __/____,  realizado  pelo
CONSAÚDE.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Representante legal

( com carimbo da Empresa )

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA. QUANDO A
EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A SUA IDENTIFICAÇÃO NA
FOLHA, COM, NO MÍNIMO, A RAZÃO SOCIAL, NÚMERO DO CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E
NÚMERO DO FAX, SE HOUVER.
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ANEXO XII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAMENTO

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

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE   DE INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO  

A  empresa  ____________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

________________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o  (a)  Sr.  (a)

_____________________________, portador do documento de identidade nº ________________________ e do

CPF  nº  _________________________,  DECLARA,  sob  pena  de  responsabilização,  nos  termos  da  lei,  a

disponibilidade de instalações e aparelhamento adequados para a realização do objeto da licitação referente ao

PREGÃO PRESENCIAL Nº___/2017. 

LOCAL E DATA.

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

c/ carimbo da empresa
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ANEXO XIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TECNICO

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

DECLARAÇÃO

A  empresa  ____________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
________________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o  (a)  Sr.  (a)
_____________________________, portador do documento de identidade nº ________________________ e do
CPF nº _________________________, DECLARA, sob pena de responsabilização, nos termos da lei, que reúne
condições de comprovar, até a data da contratação, nos termos da Súmula nº 25 do TCE-SP, possuir em seu
quadro permanente, responsável técnico devidamente habilitado para o exercício das funções relativas ao
objeto da licitação;

LOCAL E DATA.

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

c/ carimbo da empresa
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ANEXO XIV

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Deverá ser apresentado fora dos Envelopes 1 e 2)

Ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul

Pregão Presencial n. º 029/2017
Processo n. º 050/2017

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA LICITANTE

DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:
Nome Fantasia: 
Telefone: E-mail:
CNPJ/MF n° 
Inscrição Estadual nº 

CONTATOS
Repres. Credenciado: Telefone/Celular:
Empresa: Telefone/Celular:

SÓCIOS
Nome: CPF:
Nome: CPF:
Nome: CPF:

ADMINISTRADOR
Nome: CPF:
Nome: CPF:

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
Nome: CPF:
Cargo: E-mail Pessoal:

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco: Agência nº: Conta Corrente nº:

LOCAL E DATA.

_____________________________________
Nome e Assinatura do Representante Legal
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