
 

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 12/2021
PROCESSO N.° 016/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL.

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

A não remessa do recibo exime o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do
Ribeira da comunicação,  por  meio  de e-mail,  de eventuais  esclarecimentos e retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não
cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

Recomendamos, ainda, consultas à página, www.consaude.org.br, para verificação
de  eventuais  comunicações  e  ou  esclarecimentos  disponibilizados  acerca  do  processo
licitatório.

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________

CNPJ. N.°: ________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________

CIDADE: _________________ ESTADO: ______ FONE: _____________________

PESSOA PARA CONTATO: ____________________________________________
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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL)  Nº 12/2021
PROCESSO N°: 016/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/02/2021
HORÁRIO: 09:00 HORAS
LOCAL: SERVIÇO DE SUPRIMENTO DO CONSAÚDE
ENDEREÇO: RUA PEDRO BONNE, 508 - CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP.

 
O Diretor Superintendente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, Senhor
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 GLOBAL, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002,
Portaria nº 045, de 19 de maio de 2.008, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006,  alterada  pela  Lei  Complementar  nº  147,  de  7  de  agosto  de  2014,  aplicando-se
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, com alterações posteriores, 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  na  SERVIÇO DE SUPRIMENTO DO
CONSAÚDE,  À  RUA  PEDRO  BONNE,  508,  CENTRO,  PARIQUERA-AÇU/SP,  no  dia  e  hora
mencionados no preâmbulo deste  Edital e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da
Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

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

I - DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação
de Serviços de  telefonia móvel nas modalidades local (VC1) e longa distância (VC2 e VC3)
ilimitado, com internet móvel,  via celular 3G/4G ou outro equivalente, com os respectivos
SIMCARDS  3G/4G,  com  fornecimento  de  90  linhas  e  comodato  de  90  (noventa)
equipamentos  Smartphone,  serviço  de  gestão  das  linhas  e  tarifa  zero  entre  linhas
contratadas, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I deste edital.

II - DA PARTICIPAÇÃO

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 - Quan  to aos representantes:  

a) Tratando-se de representante legal,  (sócio,  proprietário, dirigente ou assemelhado),  o
estatuto social,  contrato social  ou outro instrumento de registro comercial,  registrado na
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Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular
com firma  reconhecida  do  representante  legal  que  o  assina,  do  qual  constem  poderes
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado
do correspondente documento, dentre os indicados na Alínea "a", que comprove os poderes
do mandante para a outorga;

c) O 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  III),  acompanhada,  preferencialmente,  das
INFORMAÇÕES  PARA  CREDENCIAMENTO,  ELABORAÇÃO  DO  CONTRATO E TERMO  DE
CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  (ANEXO XI), da DECLARAÇÃO DE ME/EPP (ANEXO VI), (se for
o caso), da PROCURAÇÃO mencionada na alínea “b”, (se for o caso), e do correspondente
documento, dentre os indicados na alínea “a”,  VIA POSTAL 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  III  ao  Edital  deverá  ser  apresentada  fora  dos  Envelopes  nº  1
(Proposta) e nº 2 (Habilitação), acompanhada, preferencialmente, do ANEXO XI.

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 nº 1 e nº 2, DECLARAÇÃO, conforme modelo ANEXO
VI do Edital, 

a.1) A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar
nº 123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal,  sem
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas
em Lei, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação do licitante, se
o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
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IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS  DE  HABILITAÇÃO,  DA  PROPOSTA  E  DOS  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no Anexo III do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.

2 -  A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente,
em  02  (dois)  envelopes  fechados  e  indevassáveis,  contendo  em  sua  parte  externa,  os
seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021
PROCESSO Nº 016/2021
NOME DA PROPONENTE

ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021
PROCESSO Nº 016/2021
NOME DA PROPONENTE

3 –  O Anexo  VII deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, digitado,
impresso ou preenchido a mão de forma legível,  em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem
cotações  alternativas,  datado  e  assinado  pelo  representante  legal  do  licitante  ou  pelo
procurador. 

4 -  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.

4.1. - Os documentos de habilitação eventualmente emitidos em língua estrangeira deverão
ser  entregues  acompanhados  da  tradução  para  língua  portuguesa  efetuada  por  tradutor
juramentado.

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

1 - Deverão estar consignados na proposta: 

a) A denominação, CNPJ, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail do licitante e data; 

b) Número do Processo e do Pregão; 

c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Item
I – DO OBJETO, deste Edital;

d) Preço unitário e total anual para cada tipo de serviço de telefonia móvel, bem como preço
global  anual,  em  moeda  corrente  nacional,  em  algarismo,  apurado  à  data  de  sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos
preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como
por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou
indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, observada a legislação vigente;
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e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 

2 - Em se tratando de licitação do tipo  MENOR PREÇO GLOBAL, há necessidade de a
licitante cotar todos os itens do objeto.

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) Em se tratando de Sociedades Empresárias ou Sociedades Simples, o ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, para as
primeiras, ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, para as segundas, conforme
o caso, e nos termos da lei.  No caso de Sociedades por Ações, o estatuto deverá estar
acompanhado  do  documento  de  eleição  de  seus  administradores.  Em  se  tratando  de
empresa individual, o seu registro comercial.

a.1)  os  documentos  acima  deverão  estar  acompanhados  de  todas  as  alterações  ou  da
consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, quando a atividade assim o exigir.

1.1.1 - Os documentos relacionados na alínea "a" deste subitem não precisarão constar do
"Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento
neste Pregão.

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 Positiva com efeito de Negativa,  relativa a
Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 

d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual,  da sede ou domicílio  da
licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação; 

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;
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f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com
Efeito 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  o  licitante
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de
recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, de que se encontra em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo, Anexo IV deste Edital.

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

c) 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 o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

f)  Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente  de que no
momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas; 

Obs.:  os  documentos  indicados  nas  alíneas  “a”  a “f”  deste  subitem  deverão  ser
apresentados em papel  timbrado  da empresa  licitante.  Quando a empresa licitante  não
possuir papel timbrado, deverá fazer a sua identificação na folha contendo, no mínimo, a
razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e número do FAX, se houver.

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  -  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 indicado no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com
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duração mínima de 30 (trinta) minutos, ocasião em que serão apresentados os documentos
indicados do item III do Edital. 

2 - Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III do
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

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

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.

3.1 – A comparação dos preços, para efeito de seleção das propostas para a etapa dos
lances, será efetuada após equalização dos preços.

3.2 – Para realização dos cálculos serão utilizadas três casas decimais.

3.3 – No resultado final obtido, ou seja, no valor encontrado para efeito de comparação,
será desprezada a terceira casa decimal.

3.4  –  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.

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

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

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% 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. 

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 global, observada a redução mínima entre os lances de  0,5%,
aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os
lances incidirá sobre o valor global da proposta. 

Rubrica 1ª …………………………………………… 2ª………………………………………………… Visto do Jurídico ……………………………………………   7

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



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

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

8.1  -  O  pregoeiro  convocará  a(s)  microempresa(s)  ou  empresa(s)  de  pequeno  porte,
detentora(s) da(s) proposta(s) 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(m) preço(s) inferior(es) 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(s) preço(s), inferior(es) 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.

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

10.1 -  A aceitabilidade de preços será aferida a partir  dos valores de mercado vigentes
apurados mediante pesquisa realizada por este Consórcio, juntada aos autos. 

10.2 -  O Pregoeiro  poderá a qualquer  momento solicitar  às licitantes  a composição  de
preços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu(s) autor(es).

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, se possível.

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos respectivos.
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12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos alcançados pela verificação, a licitante(s) será(ão) inabilitada(s). 

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

12.3.1  -  A  licitante  habilitada  nas  condições  do  subitem  12.3  deste  item  VII  deverá
comprovar  sua  regularidade  fiscal,  sob  pena  de  decadência  do  direito  à  assinatura  do
contrato, sem prejuízo 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 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que
a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração.

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

14 -  Constatado  o  atendimento  dos  requisitos  de  habilitação  previstos  neste  Edital,  a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame e, ocorrendo alteração do valor
global  da  proposta,  a  licitante  deverá,  até  o  2º  (segundo)  dia  útil  posterior  à  sessão,
apresentar  os preços unitários  e totais, atualizados,  respeitando como limite  máximo o
valor global final ofertado, sendo que os preços unitários finais deverão ser menores ou
iguais  aos  preços  unitários  da  proposta  inicial. 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.

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

16 - Caso não haja tempo hábil para abertura dos envelopes nºs 1 e 2 no mesmo dia e/ou
se  surgirem  dúvidas  que  não  possam  ser  dirimidas  de  imediato,  o  Pregoeiro  poderá
interromper a sessão para adoção das medidas necessárias, sendo consignados em Ata os
motivos da interrupção.  A convocação para continuação  da sessão pública  dar-se-á por
meio de publicação na Imprensa Oficial  do Consórcio,  (Jornal  Gazeta de S.  Paulo  e no
endereço eletrônico www.consaude.org.br.

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
das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
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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(s)  licitante(s)
vencedora(s) e o encaminhamento do processo à autoridade competente para homologar o
certame e determinar a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de Registro
de Preços.

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  e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de
Registro de Preços. 

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

6 -   A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto.

IX - DA CONTRATAÇÃO

1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo
de contrato, a ser assinado pela adjudicatária no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da
data da convocação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério deste
Consórcio, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital. 

1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, a documentação relativa à regularidade
fiscal e trabalhista estiver 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  3 (três)  dias úteis,  comprovar  a  sua
situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 do item XI, mediante a apresentação
das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação
não se realizar. 

2 - Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação de regularidade tratada no subitem 1.1 deste item XI ou se recusar a
aceitar  ou  retirar  a  nota  de  empenho  e/ou  assinar  o  contrato,  será  convocada  outra
Detentora, na ordem de classificação das ofertas efetuadas.

3 - Constituem também condições para a celebração da contratação: 

a) Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação
de  cópia  do  ato  de  nomeação  do  administrador  judicial  da  adjudicatária,  ou  se  o
administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional  responsável pela condução do
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processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo
ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido; 

c)  Somente  no  caso  de  empresa  em  situação  de  recuperação  extrajudicial:
apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação
extrajudicial estão sendo cumpridas. 

X – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO 

1-  As  condições  de  execução  dos  serviços  e  pagamento  estão  dispostas  na  Minuta  de
Contrato e no Termo de Referência, que integram este Edital como anexos. 

2 - Os equipamentos Smartphone e os SIMCARDS (CHIPS), deverão ser entregues, assim
como os serviços contratados deverão estar ativados, no prazo de até  30 (trinta)  dias a
contar da assinatura do contrato.

3 - A portabilidade deverá estar concluída em 30 (trinta) dias a contar do conhecimento,
pela CONTRATADA dos números em questão, sem que haja interrupção nos serviços. 

4- Para a execução dos seguintes serviços será permitida a subcontratação: 

a)  Serviços  necessários  para  encaminhar  ou  receber  chamadas  de  longa  distância  em
aparelhos de telefonia móvel, desde que esta condição esteja devidamente autorizada pela
ANATEL; 

b) Serviços de assistência técnica e manutenção de aparelhos, acessórios e equipamentos; 

c) Serviços de software necessário para a utilização de ferramentas pertinentes à utilização
dos serviços.

4.1- Este Consórcio não reconhecerá qualquer vínculo com empresas subcontratadas, sendo
que qualquer contato porventura necessário, de natureza técnica, administrativa, financeira
ou  jurídica  que  decorra  dos  trabalhos  realizados  será  mantido  exclusivamente  com  a
CONTRATADA,  que  responderá  por  seu  pessoal  técnico  e  operacional  e,  também,  por
prejuízos e danos que eventualmente estas causarem. 

XI - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

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

2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas
previstas na Resolução nº. 5/93, de 1º de setembro de 1993 (alterada pela Resolução nº.
03/08), (anexo IX deste Edital), regulamentada no âmbito do CONSAÚDE, pela Portaria nº
008/10, de 08/03/2010, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

3 - As multas serão independentes, sendo aplicadas cumulativamente, não tendo caráter
compensatório e, portanto, não eximem a licitante vencedora da reparação de eventuais
danos, perdas ou prejuízos que vierem a acarretar.

XII - DA GARANTIA CONTRATUAL
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Nos  termos  do  disposto  no  artigo  56  da  Lei  federal  nº  8.666/93,  não  será  exigida  a
prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.

XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas,
observado o disposto no artigo 12º, inciso XI, da Portaria nº 045/2008 – CONSAÚDE, 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 forem abertos na sessão, bem
como todas as propostas, serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelas licitantes presentes que
desejarem.

4  -  O  resultado  do  presente  certame  será  divulgado  no  endereço  eletrônico
www.consaude.org.b  r  .

5 - A publicidade dos demais atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação, será
efetuada  mediante  publicação  na  Imprensa  Oficial  do  Consórcio,  (Jornal  Gazeta  de  S.
Paulo), e/ou no endereço eletrônico www.consaude.org.br.

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

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

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

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

7.4 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até 2 (dois) dias
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

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

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

10 - Integram o presente Edital:

ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA;
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ANEXO II  - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO, COM FIRMA RECONHECIDA;
ANEXO III  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO;
ANEXO IV  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO
DO TRABALHO;
ANEXO  V  -  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  FATO  IMPEDITIVO  À
PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES, PROMOVIDAS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS;
ANEXO VI   - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
ANEXO VII   - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;
ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO;
ANEXO IX – CÓPIA DA RESOLUÇÃO Nº 05/93 – TCESP (ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº
03/08 – MENCIONADA NO EDITAL;
ANEXO X – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO;
ANEXO  XI  –  INFORMAÇÕES  PARA  CREDENCIAMENTO,  ELABORAÇÃO  DO  CONTRATO  E
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO. 

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

Pariquera-Açu, 09 de fevereiro de 2021.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO

O presente certame tem como objeto a “Contratação de empresa especializada para a prestação
de  serviços  de  telefonia  móvel  nas  modalidades  local  (VC1)  e  longa  distância  (VC2  e  VC3)
ilimitado, com internet móvel de acordo com este referido termo, via celular 3G/4G ou outro
equipamento,  com  os  respectivos  SIMCARDS  3G/4G  com  fornecimento  de  equipamentos
Smartfhones, serviço de gestão das linhas e tarifa zero entre as linhas contratadas”.

2. OBJETO

Contratação conforme segue:

2.1 Item 1: Fornecimento de 90 linhas,  distribuídas em linhas com comodato de aparelho para
uso do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, sendo:

Sistema Gerenciável
Portabilidade (Todas as linhas ativas devem manter o mesmo número atual)
Tecnologia GSM
Deverá ser disponibilizado o serviço possibilite o controle de gastos/utilização individual
dos aparelhos.
Deverá ser disponibilizado o serviço de aviso via mensagem de texto das ligações perdidas
quando a linha estiver ocupada, fora de área ou aparelho desligado.
Tarifação zero falando intra-grupo incluindo CNPJ principal e filial.

2.1.1  Os aparelhos deverão estar habilitados  à medida  que ocorrerem efetivas  demandas do
Órgão Licitado.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) ou de Telefonia Móvel Celular (SMC) e de acessos à
Internet  Banda  Larga  4G,  objeto  deste  Termo,  são  essenciais  à  agilidade  de  procedimentos
correlatos ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral sul. A necessidade de
conexão on-line para execução das tarefas diárias é uma realidade que não mais está limitada ao
ambiente da mesa de trabalho do usuário, notadamente entre os Superintendentes, Diretores,
Coordenadores,  Enfermagem  e  Médicos;  conferindo  celeridade  ao  andamento  das  atividades
técnicas  e  administrativas.  É  indiscutível  que  a  evolução  tecnológica  da  Telefonia  Móvel
experimentada nos últimos anos tornou a prestação deste serviço indispensável  às atividades
diárias dos órgãos públicos, ainda mais ao Consórcio que administra o Hospital Regional Leopoldo
Bevilacqua, Complexo Ambulatorial e Laboratório Regional, onde a comunicação entre médicos e
pacientes é primordial, ainda temos a central de regulação que demanda ter uma comunicação
eficiente. Os smartphones são utilizados em atividades como: localização do servidor quando em
trabalhos  externos,  registro  de  agendas  de  contatos,  acesso  a  email  institucional,
envio/recebimento  e  armazenagem  de  mensagens,  arquivos,  fotos  de  processos,  vídeos  de
interesse institucional via (WhatsApp ou SMS/MMS), localizador global – GPS, entre outros. Como
se percebe,  em diversas ocasiões,  acessar  emails,  páginas  da  internet,  enviar  mensagens e,
principalmente a comunicação entre os médicos, é de grande relevância a este Consorcio. Assim,
a contratação  de SMP (voz/dados)  busca  disponibilizar  aos usuários estes serviços essenciais
(ferramentas  de  mobilidade  e  flexibilidade  a  essas  atividades)  com  o fornecimento  de
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smartphones (celulares) e pacotes de dados 4G. As especificações técnicas dos celulares descritas
no  Item 5.2 Especificação Técnica, além dos respectivos SIMCARDS (CHIPS), submetem-se
aos critérios de aplicabilidade otimizada já supracitados.

4. DEFINIÇÕES

4.1 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) - entende-se como sendo o serviço de telecomunicações
móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis e de
Estações Móveis para outras estações, caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações
de uma mesma Área de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de interesse
coletivo.

4.2 - PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de oferta obrigatória e
não discriminatória a todos os Usuários ou interessados;

4.3 - ASSINATURA - Valor fixo mensal devido pelo Usuário por ter ao seu dispor o SMP nas
condições previstas no Plano de Serviço;

4.4 - HABILITAÇÃO - ativação de  Estação Móvel;

4.5 - PRESTADORA - entidade que detém autorização para prestar o serviço;

4.6 - ROAMING - facilidade que permite a uma Estação Móvel Visitante acessar ou ser acessada
pelo Serviço de Telefonia Móvel, em um sistema visitado;

4.7 -  VC1 M/M (Móvel/Móvel)  -  mesma operadora (Intragrupo):  Para chamadas  originadas  e
terminadas na área de registro do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP do mesmo CNPJ
e CNPJ filial.

4.8  -  VC1 M/F (Móvel/Fixo):  Para chamadas  originadas  e terminadas  na área de registro do
assinante. Chamadas destinadas a assinantes do serviço fixo

4.9 - VC1 M/M (Móvel/Móvel) - mesma operadora: Para chamadas originadas e terminadas na
área de registro do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP da mesma operadora.

4.10 - VC1 M/M (Móvel/Móvel) - outras operadoras: Para chamadas originadas e terminadas na
área de registro do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP de outras operadoras.

4.11 - AD1 (Adicional de Deslocamento 1): Para chamadas originadas e terminadas na área de
registro do assinante.

4.12 - AD2 (Adicional de Deslocamento 2): Para chamadas originadas e terminadas fora da área
de registro do assinante.

4.13 - DSL1: Para chamadas originadas e terminadas na área de registro do assinante. 

4.14 - DSL2: Para chamadas originadas e terminadas fora da área de registro do assinante.

4.15 - SERVIÇO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) - Serviço que permite o recebimento e o envio
de mensagens de texto a partir do próprio aparelho celular;

4.16 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET (DADOS) - Serviço através do qual se pode, por meio
dos aparelhos Smartphones, acessar a Internet.
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5.2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

TIPO I: 11 Smartphone, Tela de 6.4", octa core, 128GB, 4GB RAM, Android - Preto

Cor Preto 

Features Principais

Câmera frontal de 20MP
128GB de Memória Interna e 4GB RAM
Bateria de 5.000mAh com Carregamento Rápido
Dual Chip 
Leitor de Digital 

Formato do Aparelho Barra
Interface com o Usuário Touch Screen

Sistema Operacional + Versão Android | 10.0
Plataforma 64bit

Número de Núcleos Octa-Core
Velocidade do Processador 2.0GHz

Bluetooth Bluetooth v5.0
Conexão Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz
Roteador Wi-Fi Sim 

Tipo de SIM Nano-SIM 
USB Conector USB Type-C

Visualização de Arquivos Office Sim 
Tipos de Sensores Acelerômetro, Proximidade, Sensor de Luz

Leitor Biométrico (Impressão Digital) Sim
Tecnologia da tela sAMOLED ou equivalente/superior

Tamanho do Display 6.4" 
Número de Pixels 1080 x 2400 (FHD+) ou superior
Vidro Reforçado Sim

Zoom Zoom Digital 8x
Flash Traseiro Flash-LED

Resolução Câmera Frontal 20MP
Flash Frontal Sim

Formatos Suportados para reprodução MP4,3GP
Voltagem Bi-Volt

Kit Embalagem
Aparelho celular, Carregador, Cabo USB, Fone de 
ouvido, Extrator de Chip e Manual do usuário
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TIPO II: 79 Smartphone, Tela de 6.4", Octa Core, 32GB, 3GB RAM, Android - Preto

Cor Preto 

Features Principais

Câmera frontal de 13MP
32GB de Memória Interna e 3GB RAM
Bateria de 5.000mAh com Carregamento Rápido
Dual Chip 
Leitor de Digital

Formato do Aparelho Barra
Interface com o Usuário Touch Screen

Sistema Operacional + Versão Android | 10.0
Plataforma 64bit

Número de Núcleos Octa-Core
Velocidade do Processador 2.0GHz

Bluetooth Bluetooth v5
Conexão Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz
Roteador Wi-Fi Sim 

Tipo de SIM Nano-SIM 
USB Conector USB Type-C

Visualização de Arquivos Office Sim 

Tipos de Sensores Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, 
Proximidade, Sensor Hall

Leitor Biométrico (Impressão Digital) Sim
Tecnologia da tela TFT

Tamanho do Display 6.5" 
Número de Pixels 720 x 1600 (HD+) ou superior

Quantidade de Cores 16M
Vidro Reforçado Sim

Zoom Zoom Digital 4x
Flash Traseiro Flash-LED

Resolução Câmera Frontal 13MP
Flash Frontal Sim

Suporte a Cartão de Memória Sim
Tipo de Bateria Ions de Lítio

Voltagem Bi-Volt

Kit Embalagem
Aparelho celular, Carregador, Cabo USB, Fone de 
ouvido, Extrator de Chip e Manual do usuário

 
 
5.3 - Os celulares devem ser novos, possuírem tecnologia 3G/4G ou superior, com certificado de 
garantia mínima de 12 (doze) meses, em suas embalagens originais, vir acompanhados dos 
acessórios padrão, assim como manuais de uso e instalação em português. 
 
5.4 - Não será cobrada, a título de habilitação ou operação dos celulares GSM/3G/4G ou superior,
qualquer  taxa  de  serviço  para  ativação  destes,  de  caixa  postal,  de  chamada  em espera,  de
conferência, de “siga-me”, de identificador de chamadas, do SIMCARD fornecido, de bloqueio de
recebimento de ligações a cobrar quando solicitado, ou de qualquer outro serviço de voz/dados
não  especificado  ou mencionado  neste  termo.  Pois,  serão  fornecidos  e  estarão  incluídos  nos
preços contratados em todos os SIMCARDS GSM/3G/4G, conforme a necessidade, prontos para
utilização e devidamente habilitados. Os quais somente serão habilitados para tráfego de dados,
através de internet móvel ilimitada 5Gb, quando solicitado.  
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6 - DO PERFIL DE TRÁFEGO ANUAL

6.1 - O Perfil de Tráfego anual do CONSAUDE, estimado em minutos, relativamente às ligações 
telefônicas originadas dos celulares utilizados pelos usuários, é o constante abaixo: 

TIPO DO SERVIÇO 
QUANTIDADE ANUAL

(ESTIMADA) 
UNIDADE 

VC1 móvel-fixo 10000 Minuto 
VC1 móvel-móvel intragrupo* 10000 Minuto 
VC1 móvel-móvel (mesma operadora) 10000 Minuto 
VC1 móvel-móvel(outras operadoras) 10000 Minuto 
VC2 móvel-fixo 10000 Minuto 
VC2 móvel-móvel 10000 Minuto 
VC3 móvel-fixo 10000 Minuto 
VC3 móvel-móvel 10000 Minuto 
Assinaturas por linha (celulares e 
SIMCARDS) 90 Acesso 

Acessos à internet 5Gb (ilimitado), 
quando solicitado, via celulares 
GSM/3G/4G 

11 Acesso 

Acessos à internet 2GB (ilimitado), quando 
solicitado, via celulares GSM/3G/4G

79 Acesso

Mensagem de texto 10000 Mensagem 
Deslocamento DSL1* 2.300 Minuto 
Deslocamento DSL2 2.300 Minuto 
Envio de Dados - SMS 720 KB 

ADMILSON SANTANA TEIXEIRA
Coordenador de Serviço de Informática

CONSAÚDE
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ANEXO II

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, inclusive  apresentar DECLARAÇÃO de que a
proponente cumpre os requisitos de habilitação no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL
N.º  12/2021,  formular  verbalmente  lances  ou  ofertas  na(s) etapa(s)  de  lances,  desistir
verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de
preço,  desistir  expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final  da
sessão,  manifestar-se  imediata  e  motivadamente  sobre  a  intenção  de  interpor  recurso
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos
solicitados pelo  PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome da Outorgante.

_____________________________
(LOCAL E DATA)

_____________________________
(REPRESENTANTE LEGAL)

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

O CREDENCIAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA
COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO MESMO, CONFORME PREVISTO NO ITEM III, 1, ALÍNEA
“b” DO EDITAL.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 12/2021
PROCESSO N.° 016/2021

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

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Representante legal

(com carimbo da Empresa)

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 IV

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 12/2021
PROCESSO Nº 016/2021

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 12/2021, 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 e Assinatura do Representante Legal)

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 V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO RIBEIRA

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 12/2021
PROCESSO N.° 016/2021

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

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

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
(Assinatura do Representante legal)

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 VI

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  Presencial  nº  12/2021, realizado pelo
CONSAÚDE.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Nome e Assinatura do Representante legal

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 VII

PROPOSTA/PLANILHA DE PREÇOS

Ao
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021
PROCESSO Nº 016/2021

OBJETO: Prestação de Serviços de telefonia móvel nas modalidades local (VC1) e longa distância
(VC2 e VC3) ilimitado,  com internet móvel,  via  celular  3G/4G ou outro equivalente,  com os
respectivos  SIMCARDS  3G/4G,  com  fornecimento  de  90  linhas,  comodato  de  90  (noventa)
equipamentos Smartphones e serviço de gestão das linhas e tarifa zero entre linhas contratadas,
em conformidade com as especificações constantes do Anexo I deste edital.

DADOS DO LICITANTE

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

CEP: Fone

E-mail:

Tipo do Serviço 
Quantidade

Anual
(Estimada) 

Unidade Custo
Unitário

Custo
Anual

VC1 móvel-fixo 10000 Minuto 
VC1 móvel-móvel intragrupo* 10000 Minuto 
VC1 móvel-móvel (mesma 
operadora) 

10000 Minuto 

VC1 móvel-móvel(outras operadoras) 10000 Minuto 
VC2 móvel-fixo 10000 Minuto 
VC2 móvel-móvel 10000 Minuto 
VC3 móvel-fixo 10000 Minuto 
VC3 móvel-móvel 10000 Minuto 
Assinaturas por linha (celulares e 
SIMCARDS) 90 Acesso 

Acessos à internet 5Gb (ilimitado), 
quando solicitado, via celulares 
GSM/3G/4G 

11 Acesso 

Acessos à internet 2GB (ilimitado), 
quando solicitado, via celulares 
GSM/3G/4G

79 Acesso

Mensagem de texto 10000 Mensagem 
Deslocamento DSL1* 2.300 Minuto 
Deslocamento DSL2 2.300 Minuto 
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Envio de Dados - SMS 720 KB 

(*) TOTAL GLOBAL ANUAL (ESTIMADO) (R$): __________ (________________)

(*) Valor que será usado para efeito de julgamento.

Prazo de validade da proposta: ____ (mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de sua apresentação). 

Prazo de entrega dos aparelhos e início  da prestação dos serviços: 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após a assinatura do contrato.

LOCAL E DATA

_____________________________________
(Nome e Assinatura do Representante Legal)

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 VIII

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº ___/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2021 
PROCESSO Nº 016/2021

TERMO  DE  CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O
CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  DE  SAÚDE  DO  VALE  DO
RIBEIRA  E  A  EMPRESA
_______________________________. 

Aos ___ (_____) dias do mês de ______ do ano de 2021, nesta cidade de Pariquera-
Açu, compareceram de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO
RIBEIRA,  neste  ato  representado  pelo  Diretor  Superintendente,  Senhor  JOSÉ  ANTONIO
ANTOSCZEZEM,  RG  nº  7.564.989-5 e  CPF  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  pelo  Senhor(a)  ___________________________,  (cargo),  doravante
denominada  simplesmente CONTRATADA,  os  quais  têm  certo  e  ajustado  o  presente
Contrato,  o  qual  reger-se-á  pelas  cláusulas  e  condições  a  seguir  descritas,  com inteira
submissão à Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, e demais normas aplicáveis à
espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 -  Constitui objeto da presente avença a prestação de Serviços de telefonia móvel nas
modalidades local (VC1) e longa distância (VC2 e VC3) ilimitado, com internet móvel,  via
celular  3G/4G  ou  outro  equivalente,  com  os  respectivos  SIMCARDS  3G/4G,  com
fornecimento de equipamentos Smartphone, serviço de gestão das linhas e tarifa zero entre
linhas contratadas, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I.

1.2- Consideram-se partes integrantes do presente instrumento como se nele estivessem 
transcritos, os seguintes documentos: 

a) Edital do Pregão Presencial nº 12/2021 e seus Anexos; 
b) Proposta de ___ de _______ de 2021, apresentada pela CONTRATADA; 
c) Ata da sessão do Pregão Presencial nº __/2021. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assi-
natura.

2.2 - Findo o prazo acima, por expressa vontade das partes, formalizada por meio de termo
de aditamento, nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas
alterações, o presente Termo prorrogar-se-á por períodos iguais e sucessivos até no máximo
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60 (sessenta) meses, salvo se, com antecedência de 90 (noventa) dias de seu término, ou
de  cada  uma  de  suas  prorrogações,  qualquer  das  partes  denunciá-lo,  por  escrito:  o
CONTRATANTE, por ofício assinado por autoridade competente, a CONTRATADA, mediante
correspondência  protocolada  na  sede  do  CONTRATANTE,  situada  na  Rua dos
Expedicionários, 140, Centro, Pariquera-Açu - SP.

2.2.1 - A não prorrogação contratual, por razões de conveniência do CONTRATANTE, não
gerará para a CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 

CLÁUSULA  TERCEIRA –  DAS  CONDIÇÕES  DA  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  E  DA
ENTREGA DOS APARELHOS

3.1 - O objeto deste contrato deverá ser prestado conforme as condições estabelecidas no
Termo de Referência, que integra o edital do Pregão Presencial nº 12/2021 como Anexo “I”,
correndo por conta da CONTRATADA as despesas com seguros, transporte, tributos, encar-
gos trabalhistas e previdenciários e quaisquer outros custos decorrentes da prestação dos
serviços.

3.2 - A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos Smartphone, com as características
técnicas indicadas no  Termo de Referência, que integra o edital  do Pregão  Presencial nº
12/2021 como Anexo “I”.

3.4-  A  CONTRATADA,  sem  custo  adicional,  deverá  enviar,  mensalmente,  ao  fiscal  do
contrato, as informações detalhadas, por tipo de ligações e minutos utilizados, e demais
serviços habilitados na linha, ainda que não tenham sido utilizados no período, em material
impresso e, também, disponibilizá-las na internet. 

3.5-  As  notas  fiscais/faturas  devem ser  encaminhadas  com antecedência  MÍNIMA  de  5
(cinco) dias da data de vencimento; 

3.5.1-  Somente  serão  pagos  os  quantitativos  efetivamente  confirmados  pelo fiscal  do
contrato. 

3.6-  A  Fiscalização  atestará a Realização  dos  Serviços  mediante  a  apresentação  da
respectiva nota fiscal/fatura; 

3.6.1- Somente será atestada a Realização dos Serviços se o objeto estiver plenamente de
acordo com as especificações constantes no edital e seus anexos e da proposta apresentada
pela CONTRATADA. 

3.7- Constatadas irregularidades no objeto, a Fiscalização, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do
Termo de Referência – Anexo I do Edital, determinando sua substituição/correção. 

3.7.1- Durante a vigência do contrato, se algum SIMCARD (CHIP) apresentar defeito ou mau
funcionamento,  a  CONTRATADA  deverá  substituí-lo  em  até  2  (dois)  dias  úteis  após  a
solicitação; 

3.7.2- Durante a vigência do contrato, se algum aparelho SMARTPHONE apresentar defeito,
a CONTRATADA deverá substituí-lo em até 20 (vinte) dias após a abertura do chamado. 
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3.8 - Os equipamentos Smartphone e os SIMCARDS (CHIPS), deverão ser entregues, assim
como os serviços contratados deverão estar ativados, no prazo de até  30 (trinta)  dias a
contar da assinatura do contrato.

3.9 - A portabilidade deverá estar concluída em 30 (trinta) dias a contar do conhecimento, 
pela CONTRATADA dos números em questão, sem que haja interrupção nos serviços. 

CLÁUSULA  QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS OBJETO
DA LICITAÇÃO

4.1- Os serviços de telefonia móvel pessoal – SMP, em cada uma de suas parcelas mensais,
serão  recebidos  em  até  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  da  data  de  recepção  pelo
CONTRATANTE do relatório de execução dos serviços do mês a que o pagamento se referir,
acompanhado da nota fiscal/fatura, ou documento equivalente, representativa da prestação
dos serviços.

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

4.3- Na impossibilidade de os serviços rejeitados serem regularizados, ou na hipótese de
não  serem executados  os  serviços,  o  valor  respectivo  será  descontado  da  importância
mensal devida à CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
4.4- Constatadas irregularidades na execução dos serviços de telefonia móvel pessoal –
SMP, a Administração poderá:

a) se disser respeito à especificação técnica, rejeitá-los no todo ou em parte, determinando
a sua regularização, ou rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) na hipótese de regularização da especificação técnica dos serviços, a CONTRATADA deve-
rá proceder conforme indicado pelo CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de 48 (quaren-
ta e oito) horas, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contrata-
do;

c) se disser respeito a outras falhas na execução dos serviços, determinar a sua regulariza-
ção, ou rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

d) na hipótese de regularização de falhas na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá
proceder em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

5.1-  O  pagamento  será  efetuado  no  vencimento  informado  na  nota  fiscal/fatura,  ou
documento  equivalente,  correspondente  aos  serviços  prestados  no  mês anterior,  a  qual
deverá ser remetida pela CONTRATADA com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis,
após  devidamente  conferida  e  atestada  pela  unidade  competente,  obedecida  a
regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

5.2- As notas fiscais/faturas ou equivalente, que apresentarem incorreções serão devolvidas
à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 1
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desta  Cláusula,  começará  a  fluir  a  partir  da  data  de  apresentação  do  documento  sem
incorreções.

5.6  -  Havendo  atraso  nos  pagamentos  não  decorrente  de  falhas  no  cumprimento  das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção
monetária  sobre  o  valor  devido  na  forma  da  legislação  aplicável,  bem  como  juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em
relação ao atraso verificado.

5.3- Os preços da prestação de serviços de comunicação serão atualizados anualmente, com
base  no  IST  –  Índice  de  Serviços  de  Telecomunicações,  informado  pela  ANATEL
(Agência Nacional de Telecomunicações), ou outro que vier a substituí-lo, acumulado dos
últimos doze meses. O prazo de 12 (doze) meses para o reajuste será contado a partir do
mês de apresentação da proposta. 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO E RECURSOS CONSIGNADOS

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

6.2- A despesa onerará os recursos consignados ______________________. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1-A  CONTRATADA  fica  dispensada  do  oferecimento  de  garantia  da  execução  deste
Contrato, em face do disposto no “caput” do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas
alterações.

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1- Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização
sobre os serviços, diretamente ou por fiscal designado. 

8.2- A CONTRATADA ficará sujeita a fiscalização nos limites dessa contratação, obrigando-se
a  prestar  todos  os  esclarecimentos  porventura  requeridos  pelo  CONTRATANTE,  que
designará um fiscal para acompanhar a execução dos serviços. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das disposições constantes no Termo de Referência – Anexo I ao
Edital, obriga-se a: 

9.1- Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, nos termos da legislação
vigente. 

9.2- Fornecer as notas fiscais/faturas, nos termos da lei. 

9.3-  Comunicar  à  Fiscalização,  sempre  que  necessário,  as  ocorrências  verificadas  no
transcorrer dos serviços. 
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9.4-  Entregar  ao CONTRATANTE os  equipamentos  em regime de COMODATO,  conforme
disposição no Termo de Referência – Anexo I do Edital, com qualidade, eficiência, presteza e
pontualidade, nos termos e prazos estabelecidos. 

9.5- Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitadas pela Fiscalização. 

9.6- Manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições que culminaram
em sua habilitação. 

9.7- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, de
transportes  e  taxas  de  administração,  bem como despesas  e  obrigações  financeiras  de
qualquer  natureza,  despesas  operacionais  com  frete,  carga  e  descarga,  resultantes  da
execução deste Contrato, sendo que sua inadimplência, com relação a tais encargos, não
transfere ao CONTRATANTE o ônus pelo seu pagamento, não podendo onerar o presente
contrato. 

9.8- Responder por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  do  objeto,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

9.9- A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o
cumprimento  das  obrigações  do  plano  de  recuperação  judicial/extrajudicial  sempre  que
solicitada  pela  Fiscalização  e,  ainda,  na  hipótese  de  substituição  ou  impedimento  do
administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, à Fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

10.1- Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 

10.2- Indicar, formalmente, Fiscal para acompanhamento da execução contratual. 

10.4- Comunicar à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do objeto
contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATAÇÃO 

11.1- Para a execução dos seguintes serviços será permitida a subcontratação: 

a)  Serviços  necessários  para  encaminhar  ou  receber  chamadas  de  longa  distância  em
aparelhos de telefonia móvel, desde que esta condição esteja devidamente autorizada pela
ANATEL; 

b) Serviços de assistência técnica e manutenção de aparelhos, acessórios e equipamentos; 

c) Serviços de software necessário para a utilização de ferramentas pertinentes à utilização
dos serviços.

11.1.1- A CONTRATANTE não reconhecerá qualquer vínculo com empresas subcontratadas,
sendo que  qualquer  contato  porventura  necessário,  de  natureza  técnica,  administrativa,
financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos realizados será mantido exclusivamente
com a CONTRATADA, que responderá por seu pessoal técnico e operacional e, também, por
prejuízos e danos que eventualmente estas causarem. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

12.1-  O  valor  inicial  atualizado  deste  contrato  poderá  sofrer,  nas  mesmas  condições,
acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1° da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1-  Aplicam-se  à  presente  contratação,  as  sanções  e  demais  disposições  previstas
Resolução  nº. 5/93,  de  1º  de  setembro  de  1993  (alterada  pela  Resolução  nº.  03/08),
instaurada no âmbito do CONSAÚDE, pela Portaria nº 008/10, de 08/03/2010, sem prejuízo
de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

14.1-  Nos termos da Lei  Federal  nº 8.666/93 e suas alterações,  o presente Contrato  é
celebrado  após  procedimento  licitatório,  na  modalidade  Pregão  (Presencial) sob  o
nº12/2021, homologado por despacho do Senhor Diretor Superintendente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS NORMAS REGEDORAS DO CONTRATO

15.1 - A presente  contratação  encontra-se  vinculada  ao  Edital  do  Pregão  Presencial  nº
12/2021, e à Proposta da CONTRATADA, a qual faz parte integrante desta avença, como se
aqui estivesse transcrita.

15.2 - Aplica-se à presente contratação e aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº
8.666/93, com suas alterações e demais normas legais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1- Fica eleito  o foro da Comarca de Pariquera-Açu/SP,  como único competente para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente Contrato.

17.2- E por estarem justas e Contratadas, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos de direito.

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

Pariquera-Açu, …....... de …................... de 2021.

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

Rubrica 1ª …………………………………………… 2ª………………………………………………… Visto do Jurídico ……………………………………………   31

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
1ª: …..................
2ª: .....................
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ANEXO IX

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

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

RESOLVE baixar a presente resolução, na conformidade seguinte:

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

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

(Modelo de Termo de Ciência e de Notificação ao Tribunal de Contas)
.

.TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO   

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

CONTRATO N°: 

PROCESSO Nº:

OBJETO: 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

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

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)  O  acompanhamento  dos  atos  do  processo  até  seu  julgamento  final  e  consequente
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Pariquera-Açu, em __ de __________ de 2021. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: __________________________________________________________________
Cargo:___________________________________________________________________
CPF: _______________________________ RG: _________________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: _______________________________________________
E-mail institucional ________________________________________________________
E-mail pessoal:____________________________________________________________
Telefone(s):_______________________________________________________________
Assinatura:_______________________________________________________________
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Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: __________________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________________
CPF: ________________________________ RG: _______________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________________
E-mail institucional ________________________________________________________
E-mail pessoal:_____________________________________________________________
Telefone(s):________________________________________________________________
Assinatura: ________________________________________________________________

Pela CONTRATADA:
Nome: ___________________________________________________________________
Cargo:____________________________________________________________________
CPF: ___________________________________ RG: ______________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ________________________________________________
E-mail institucional _________________________________________________________
E-mail pessoal:_____________________________________________________________
Telefone(s):________________________________________________________________
Assinatura: ________________________________________________________________

Advogado:
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.

Rubrica 1ª …………………………………………… 2ª………………………………………………… Visto do Jurídico ……………………………………………   36

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



ANEXO XII

(Deverá ser apresentado fora dos Envelopes 1 e 2)

INFORMAÇÕES PARA CREDENCIAMENTO, ELABORAÇÃO DO CONTRATO E TERMO DE
CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

Dados Principais:

Razão Social:

CNPJ:

Tipo de Empresa - (assinalar a opção): 
1.  (  )  Empresa de Pequeno Porte; 2.  (  )  Empresa de Grande Porte;  3.  (  )  Microempreendedor Individual;  4.  (  )
Microempresa; 5. ( ) Sociedade Anônima; 6. ( ) Sociedade Limitada; 7. ( ) Sociedade por Ações; 8. ( ) Sociedade
Simples;  9.  (  )  EIRELI  –  Empresa  Individual  de  Responsabilidade  Limitada;  10.  (  )  Cooperativa;  11.  (  )  Outras
(Especificar): ___________________. 

Endereço:

UF: Cidade: Bairro: Cep:

Inscrição Estadual nº:

Inscrição Municipal nº:

Telefone: E-mail:

Representante no Pregão

Nome:

RG.: CPF:

Telefone: E-mail:

Sócios

CNPJ/CPF: Nome: Cargo:

CNPJ/CPF: Nome: Cargo:

CNPJ/CPF: Nome: Cargo:

Dados do Contrato Social

Tipo de Registro - (assinalar a opção): 
1.  (  )  Cartório  de  Registro;  Títulos  e
Documentos;
2. (  ) Junta Comercial; ou
3. (  ) Micro Empreendedor Individual - MEI

Data: Número:

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato e Termo de Ciência e de Notificação:

Nome:

Cargo:

CPF: RG:

Endereço Residencial Completo:

Data de Nascimento: ___/___/_____ E-mail Institucional

Telefones: E-mail Pessoal:

Dados para Pagamento

Banco: Agência: C. C.:
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