
 
  MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS - MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS -     (REVISADA)(REVISADA)    

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 43/2021
PROCESSO N.° 094/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E
MANUTENÇÃO DA CALDEIRA DE MARCA MARITEC, INSTALADA NO SETOR DE

CALDEIRAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

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 43/2021
PROCESSO N°: 094/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/10/2021
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, 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

1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços de
reforma e  manutenção  da  Caldeira  de  marca  MARITEC,  instalada  no  Setor  de  Caldeiras  do
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, em conformidade com as especificações constantes do
ANEXO I deste edital.

1.2 - A VISTORIA TÉCNICA é facultativa e poderá ser previamente agendada pelo telefone (13)
3856-9600  –  Ramal  9612,  e-mal:  manutencao@consaude.org.br,  Serviço  de  Manutenção  do
Hospital Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua”,  durante o período compreendido entre a data de
publicação deste edital e o dia anterior aquele previsto para a abertura dos envelopes.

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

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
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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 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  X),  da  DECLARAÇÃO  DE  ME/EPP  (ANEXO  V),  (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 X.

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 V 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,
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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.

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 43/2021
PROCESSO Nº 094/2021
NOME DA PROPONENTE:

ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2021
PROCESSO Nº 094/2021
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, telefone, 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, 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
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exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o objeto da presente licitação, observada a legislação vigente;

e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 

f) Prazo de execução dos serviços: 20 (vinte) dias, contados do recebimento da Ordem de Início
dos Serviços;

g) – Declaração da licitante que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e
indiretos  referentes  ao  objeto  licitado,  incluindo,  entre  outros:  tributos,  encargos  sociais,
material, despesas administrativas, seguro, frete, carga, descarga, instalação e lucro.

2 - Em se tratando de licitação do tipo MENOR PREÇO, 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 Municipal,  da sede ou do domicílio  do
licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação; 
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e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio
da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

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. 

1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / OPERACIONAL

a) Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do
Licitante, comprovando a execução de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da
licitação.

1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES

Declarações  subscritas  por  representante  legal  do  licitante,  elaboradas  em papel  timbrado,
conforme modelo mostrado no Anexo IV deste Edital, atestando que: 

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que
se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 

b)  A  empresa  atende  às  normas  relativas  à  saúde  e  segurança  no  Trabalho,  para  os  fins
estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo; 

c)  Não existe  impedimento à habilitação para participar neste processo licitatório, bem como
estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos durante o certame;

d) 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; 

e) 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;

f)  Estar  ciente  da  obrigação  de  apresentar  para  o  Fiscal  do  Contrato,  antes  do  início  dos
serviços,  a  indicação  de  responsável  técnico,  legalmente  habilitado,  com atribuições
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técnicas compatíveis com os serviços a serem executados, que será o responsável técnico
que acompanhará os serviços.

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 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
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caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do número de licitantes. 

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

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

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de  1%, aplicável inclusive em
relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o
valor global da proposta. 

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

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

8.1  -  O  pregoeiro  convocará  a(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. 
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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.
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
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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
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
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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  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. 

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 VIII 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

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.
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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;
ANEXO II  - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;
ANEXO  III   -  MODELO  DE  DECLARAÇÃO  DE  PLENO  ATENDIMENTO  AOS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO;
ANEXO IV  - DECLARAÇÕES REFERENTES AO ITEM VI, SUBITEM 1.5 DO EDITAL;
ANEXO V   - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
ANEXO VI   - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;
ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO;
ANEXO  VIII – CÓPIA DA  RESOLUÇÃO Nº 05/93 – TCESP (ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº
03/08 – MENCIONADA NO EDITAL;
ANEXO IX – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO;
ANEXO X – INFORMAÇÕES PARA CREDENCIAMENTO, ELABORAÇÃO DO CONTRATO E TERMO DE
CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO. 
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ANEXO XI – CÓPIA DA ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 02/2001 (MENCIONADA NO EDITAL); 

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, 22 de setembro de 2021.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto da Licitação

1.1. O objeto deste certame é contratação de empresa especializada para a  prestação de
serviços  de  reforma  e  manutenção  corretiva  de Caldeira  da  marca  MARITEC  do
Hospital Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua”, com fretes,  mão de obra, materiais, peças,
acessórios, visitas técnicas, laudos de execução,  inclusos  nos termos e condições constantes
deste projeto básico.

2. Equipamentos

ITEM EQUIPAMENTO MARCA MODELO Nº SÉRIE MPC
(Máxima Produção
Contínua de Vapor

por hora)

Setor

1 Caldeira
Geradora de

Vapor Horizontal

Maritec
Ind. e
Com.

Fogo
Tubular

Horizontal

0665 1.000 Kg.
Vapor/hora

Caldeiras

3. Serviços

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

3.1.1.  Abertura  das bocas de visita, fundo e janelas do equipamento para troca de todos os
tubos,  limpeza,  inspeção  interna,  fechamento  e  realização  de  todos  os  testes  previstos  na
Norma Regulamentadora NR-13;

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

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

3.1.4. Retificar espelho dianteiro e traseiro para colocação dos novos tubos;

3.1.5. Mandrilhamento dos tubos frente e traseira;

3.1.6. Verificação da temperatura interna;

3.1.7. Teste de Ultrassom para verificação e condições do espelho;

3.1.8. Limpeza do costado tubulão e espelho interno;

3.1.9. Remoção de todos os tubos de passagem, fornecimento e instalação de todos os novos
tubos de passagem e mandrilhamento dos mesmos (frente e traseira);

3.1.10. Fechamento das janelas laterais;
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3.1.11. Fornecimento e troca de juntas e fechamento das bocas de inspeção e fundo;

3.1.12. Teste hidrostático preliminar para vazamento dos tubos pressão máxima;

3.1.13. Revisão das guarnições, da parte hidráulica, do pressostato e do funcionamento dos
controles de nível;

3.1.14. Fornecimento de todos os materiais e mão de obra para a troca de alvenaria frontal e
traseira e laje de divisão;

3.1.15. Fornecimento de todos os materiais e mão de obra para a pintura geral.

4. Cobertura das Peças

4.1. Está incluído no presente contrato, fornecimento de peças.

4.2. 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

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

5. Execução dos serviços e seu recebimento

5.1. A execução dos serviços será iniciada em até 10 dias após a assinatura do contrato.

5.2.  Os  serviços  serão  recebidos  provisoriamente  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  pelo(a)
responsável  pelo  acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato,  para  efeito  de  posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta.

5.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.

5.4.  Os  serviços  serão  recebidos  definitivamente  no  prazo  de  20(vinte)  dias,  contados  do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

5.5.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. Garantia
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Deverá ser assegurada ao contratante a garantia pelos serviços executados por período de 90
dias a contar da data de emissão da nota fiscal. Inclui-se na garantia o mau funcionamento e
queda de rendimento das caldeiras decorrentes dos serviços executados. 
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ANEXO II
(Deverá ser apresentado fora dos Envelopes 1 e 2)

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço
completo),  inscrita  no  CNPJ/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  RG n.º  .............  e  CPF
n.º........................,  nomeia(m)  e  constitui(em)  seu  bastante  Procurador  o(a)
Senhor(a).....................................,  portador(a)  da  Cédula  de  Identidade  RG
n.º ....................... e CPF. 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  43/2021,  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
(Deverá ser apresentado fora dos Envelopes 1 e 2)

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 43/2021
PROCESSO N.° 094/2021

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
(Deverá ser apresentado   no   Envelope 2 -   Habilitação  )  

MODELO DECLARAÇÕES REFERENTES AO ITEM VI, SUBITEM 1.5 

(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

Eu  ___________________(nome  completo),  representante  legal  da  empresa
_____________________(denominação  da  pessoa  jurídica),  participante  do  PREGÃO
PRESENCIAL nº 43/2021, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul,
DECLARO, sob as penas da lei: 

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que
se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 

b)  A  empresa  atende  às  normas  relativas  à  saúde  e  segurança  no  Trabalho,  para  os  fins
estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo; 

c) Inexistem fatos impeditivos à habilitação para participar neste processo licitatório, bem como
estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos durante o certame;

d)  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; 

e) 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;

f) Estar ciente da obrigação de apresentar para o Fiscal do Contrato, antes do início dos serviços,
a  indicação  de  responsável  técnico,  legalmente  habilitado,  com  atribuições  técnicas
compatíveis  com os serviços a serem executados,  que será  o  responsável  técnico  que
acompanhará os serviços. 

(local data)

.................................................................
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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ANEXO V
(Deverá ser apresentado fora dos Envelopes 1 e 2)

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 43/2021, 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 VI

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(Deverá ser apresentada no Envelopes 1)

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA I LITORAL SUL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2021
PROCESSO Nº 094/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos  a  V.  Sª.,  nossa  “PROPOSTA DE PREÇOS”  pelo  preço  global  de  R$_________
(__________), nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo: 

Item Qtd. Descrição
Preço

 Unitário Total

1 1 PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  REFORMA  E
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CALDEIRA GERADORA DE
VAPOR,  HORIZONTAL,  1.000KG  VAPOR/HORA,  DA
MARCA  MARITEC,  DO  HOSPITAL  REGIONAL  “DR.
LEOPOLDO BEVILACQUA”, COM FRETES, MÃO DE OBRA,
MATERIAIS, PEÇAS, ACESSÓRIOS, VISITAS TÉCNICAS,
LAUDOS  DE  EXECUÇÃO,  INCLUSOS,  NOS  TERMOS  E
CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA –
ANEXO I DO EDITAL.

- Prazo de validade da proposta: ____ [no mínimo 60 (sessenta) dias];

- Condições de Pagamento: conforme especificado na cláusula quarta da minuta do contrato;

- Prazo de Execução: _____ [no máximo 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da
Autorização para início dos serviços;

- Garantia dos serviços executados:  90 (noventa)  dias a contar da data de emissão da nota
fiscal.  Inclui-se  na  garantia  o  mau  funcionamento  e  queda  de  rendimento  das  caldeiras
decorrentes dos serviços executados; 

-  Declaramos  que  os  preços  apresentados  contemplam  todos  os  custos  diretos  e  indiretos
referentes  ao  objeto  licitado,  incluindo,  entre  outros:  tributos,  encargos  sociais,  material,
despesas administrativas, seguro, frete, carga, descarga, instalação e lucro.

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 E-MAIL, SE HOUVER.
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ANEXO VII

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº ___/2021
PROCESSO Nº 094/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º __/2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE
DO  RIBEIRA  E  LITORAL  SUL  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 E LITORAL SUL, neste ato representado pelo Diretor Superintendente, Senhor JOSÉ
ANTONIO ANTOSCZEZEM, RG nº 7.564.989-5 e CPF. Nº 731.734.798-15, doravante designado
simplesmente CONTRATANTE doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro
lado,  a  empresa  __________________  com  sede,  na
__________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério  da  Fazenda   sob  o  nº  __________________,  e  Inscrição  Estadual  nº
________________,  doravante  designada   CONTRATADA,  neste  ato  representada  por  seu
Representante Legal,  Senhor _________________, portador do RG Nº ______________ e CPF
Nº  _______________,  e  pelos  mesmos  foi  dito  na  presença  das  testemunhas  ao  final
consignadas, que em face da adjudicação efetuada na licitação, modalidade Pregão Presencial n.º
__/2021 -  Processo  nº   __/2021,  pelo  presente  instrumento  avençam  um  contrato  para
prestação de  serviços de  reforma e manutenção da  Caldeira de marca MARITEC, instalada no
Setor de Caldeiras do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, com fornecimento de materiais
e mão de obra,  conforme  Termo de Referência – Anexo I do Edital, sob o regime de empreitada
por preço global,  sujeitando-se às normas da Lei Federal n° 10.520, 17 de julho de 2002, Lei
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie, e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1- O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de reforma e manutenção da
Caldeira de marca MARITEC, instalada no Setor de Caldeiras do Hospital Regional Dr. Leopoldo
Bevilacqua, com fornecimento de mão de obra e materiais, localizado à Rua dos Expedicionários,
140 – Centro, Pariquera-Açu/SP, conforme Termo de Referência – Anexo I do Edital.

1.2-  Considera-se  parte  integrante  do  presente  instrumento,  como  se  nele  estivessem
transcritos, os seguintes documentos: 
a) o Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° ___/2021 e seus respectivos Anexos; e 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA.

1.3- O regime de execução é de empreitada por preço global.

1.4- O objeto da presente contratação poderá sofrer,  nas mesmas condições, acréscimos ou
supressões nos termos do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
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2.1- A  CONTRATADA  deverá fornecer para a  CONTRATANTE, antes do início dos serviços os
seguintes documentos:

2.1.1- Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, com base no valor total do
contrato;

2.2- A  Autorização para Início dos Serviços será emitida em até três dias úteis da apresentação
da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica.

2.3- O prazo de execução dos serviços é de __ (___) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento pela CONTRATADA da Autorização para Início dos Serviços;

2.3.1- Excepcionalmente, desde que de interesse do  CONTRATANTE,  devidamente justificado
no respectivo processo, o prazo de execução dos serviços poderá sofrer prorrogações.

2.4- Os serviços deverão ser executados por funcionários especializados e de acordo com as
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital;

2.4.1- O CONTRATANTE não aceitará nenhum material similar aos estipulados na proposta da
CONTRATADA, sem que previamente seja submetido e aprovado por escrito pela Fiscalização.

2.5-  Os  serviços,  materiais  e  peças  deverão  obedecer  às  normas  técnicas  reconhecidas  e
aplicáveis, em suas últimas revisões, tais como:

2.5.1- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

2.5.2-  Leis,  Decretos,  Regulamentos  e  Dispositivos  Legais  emitidos  pelas  autoridades
governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal pertinentes à execução dos serviços
contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

3.1-  O recebimento  dar-se-á  por  intermédio  do  Fiscal  do  CONTRATANTE,  que  expedirá  os
Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo;

3.1.1-  Somente  serão  expedidos  os  Atestados  de  Realização  dos  Serviços  e  os  Termos  de
Recebimento se o objeto estiver plenamente de acordo com as disposições constantes no Termo
de Referência e na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA;

3.1.2- O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado com observância, no que couber, das
disposições da Ordem de Serviço GP-02/2001, regulamentada no âmbito do CONSAÚDE, através
da Portaria nº 008/10, de 08/03/2010.

3.2- Executado, o objeto será recebido mediante termo circunstanciado assinado pelas partes:

3.2.1- Provisoriamente, após conclusão total dos serviços e vistoria.

a)  O  recebimento  provisório  será  caracterizado  pela  emissão  do  Termo  de  Recebimento
Provisório, com expressa concordância em receber o objeto provisoriamente. 

3.2.2- Definitivamente, em até 20 (vinte) dias do recebimento provisório;
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a) O Termo de  Recebimento  Definitivo  será  lavrado  desde  que  o Fiscal  do  Contrato tenha
aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.

3.3-  Constatadas  irregularidades  no  objeto,  a  Fiscalização,  sem  prejuízo  das  penalidades
cabíveis, poderá:

3.3.1-  Rejeitá-lo  no  todo  ou em parte  se  não  corresponder  às  especificações  do  Termo de
Referência, determinando sua correção/substituição;

3.3.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

3.4-  As  irregularidades  deverão  ser  sanadas  pela  CONTRATADA,  no  prazo  máximo  de  15
(quinze) dias, contados do recebimento da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
ofertado.

3.5- O recebimento provisório ou definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade,
na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO

4.1- O valor total deste contrato é de R$_________ (________________________).

4.2- O valor é fixo e irreajustável.

4.3- A despesa deverá onerar a Função Programática 10.302.0101.2004, Natureza da Despesa:
3.3.90.39.17, Ficha: 18, Fonte de Recurso: Convênio Estadual.

4.4 - Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária, em nome
da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório,
de acordo com as previsões deste contrato.

4.5-  A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente
junto ao órgão CONTRATANTE.

4.6- Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo
para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização.

4.7 -  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.

4.8 - Os pagamentos respeitarão, ainda, no que couber, as disposições da Ordem de Serviço GP
nº 02/2001 do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA

O contrato terá vigência da data de Autorização para Início dos Serviços até a emissão do Termo
de Recebimento Definitivo pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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6.1- Fornecer mão de obra, maquinário, equipamentos, materiais, acessórios e tudo mais que for
necessário ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume, qualidade e quantidades
compatíveis para sua conclusão dentro do prazo estabelecido.

6.2- Arcar com todos os encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução.

6.3-  Zelar  pela  disciplina  nos locais  dos serviços,  retirando qualquer  funcionário  considerado
como de conduta inconveniente pelo CONTRATANTE.

6.4-  No  intuito  de  tomarem-se  todas  as  precauções  necessárias  a  evitar  a  ocorrência  de
acidentes  durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA deverá observar rigorosamente
“Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho”. 

6.5- Responsabilizar-se pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de
seus funcionários quando da realização dos serviços, fazendo com que eles observem e cumpram
rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, fornecendo os equipamentos de
proteção individual – EPI’s, bem como tomando ou fazendo com que sejam tomadas as medidas
corretivas necessárias;

6.6-  Deverão  ser  obedecidas  as  normas  regulamentadoras  expedidas  pelos  órgãos
governamentais determinadas na legislação Federal, Estadual, ou Municipal. 

6.7- Retirar todo material remanescente proveniente dos serviços executados, bem como, após o
término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas contempladas.

6.8- Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização
dos serviços que são de inteira responsabilidade da  CONTRATADA,  que responderá em seu
próprio nome perante os órgãos fiscalizadores.

6.9-  Assumir  todas  as responsabilidades  e tomar as medidas  necessárias  por  meio  de seus
empregados ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito.

6.10-  É  de  exclusiva  responsabilidade  da  CONTRATADA  a  guarda  do  local  dos  serviços,
materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE.

6.11- Cumprir e observar que, constatada a existência de materiais inadequados no canteiro de
serviços, a Fiscalização da CONTRATANTE oficiará a CONTRATADA para que no prazo de 24
(vinte e quatro) horas efetue a remoção desses materiais.

6.12- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros
resultantes da execução deste contrato;

6.12.1-  A inadimplência  da  CONTRATADA  em  relação  aos  encargos  não  transfere  ao
CONTRATANTE  a  responsabilidade  de  seu  pagamento,  nem poderá  onerar  o  objeto  deste
contrato.

6.13- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao  CONTRATANTE  ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste contrato.

6.14- Manter preposto que representará e acompanhará a execução deste contrato, prestando,
ainda, a assistência técnica necessária;
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6.14.1- O preposto deverá comparecer no local  da execução dos serviços em todos dias de
atividade, permanecendo neste, durante o tempo que for necessário.

6.15- Fornecer a supervisão e administração necessária à execução dos serviços.

6.16- Não transferir, no todo ou em parte, o presente contrato.

6.17- Atender, no que couber, aos dispositivos da Ordem de Serviço nº. 02/2001, instaurada no
âmbito do CONSAÚDE, através da Portaria 008/10, de 08/03/2010.

6.18- Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.19- Apresentar  ao  CONTRATANTE,  quando  solicitado,  comprovantes  de  pagamentos  de
salários,  apólices  de  seguro  contra  acidente  de  trabalho,  quitação  de  suas  obrigações
trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus empregados que foram alocados à prestação dos
serviços deste contrato.

6.20- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as
normas de segurança do CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1- Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

7.2- Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato por Fiscal formalmente designada.

7.3- Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA CONTRATUAL

8.1-  Fica dispensada a exigência de garantia conforme faculta o artigo 56 da Lei Federal nº
8.666/93.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO E SANÇÕES

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

9.2-  Aplicam-se  a  este  contrato  as  sanções  estipuladas  na  Lei  Federal  nº.  8.666/93  e  na
Resolução  nº.  5,  de  1º  de  setembro  de  1993,  alterada  pela  Resolução  nº.  3/2008,  do
CONTRATANTE, que a CONTRATADA declara conhecer integralmente.

9.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a  CONTRATADA  reconhece os direitos do
CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege
a licitação

9.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização
civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
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9.5- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO  

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

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

Pariquera-Açu, ____ de ________ de 2021.

CONTRATANTE:

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

CONSAÚDE

CONTRATADA: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.(REPRESENTANTE LEGAL)

TESTEMUNHAS:
1ª.......................

2ª.................…...
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ANEXO VIII

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.
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§ 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 IX

(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:_______________________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste:
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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.
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ANEXO X
(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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ANEXO XI

ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 02/2001

PUBLICADA  NO  DIÁRIO  OFICIAL  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  PODER  LEGISLATIVO,  EM
30/05/2001, PÁG. 35. TCA - 29.863/026/00 
Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, o § 2º do artigo 71 da Lei Federal
8666/93, com a redação determinada pela Lei nº 9.032, de 28.04.95.
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais conferidas pelo art. 2º, inciso XXIII da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de
1993, c/c o artigo 24 do Regimento Interno;
Considerando o disposto no artigo 23 da Lei nº 9711, de 20.11.98, que alterou a redação do
artigo 31 da Lei nº 8212, de 24.07.91;
Considerando  as normas do Decreto nº 3.048, de 6.05.99, que "Aprova o Regulamento da
Previdência Social e dá outras providências", especialmente aquelas previstas em seu artigo 219
e §§;
Considerando o dever imposto por tais normas à Administração; e
Considerando,  finalmente,  caber  à  Administração  exigir  do  contratado  a  comprovação  do
adimplemento das obrigações previdenciárias relativas ao objeto da avença, de modo a prevenir
eventual responsabilidade solidária que, quanto a estas, lhe possa recair.
RESOLVE
Regulamentar o artigo 71, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação determinada pela
Lei  nº  9.032/95,  nos  rigorosos  termos  que  seguem,  aplicáveis  aos  contratos  em que  este
Tribunal figurar como Contratante.
Art. 1º - Por força do contido no art. 31 e §§ da Lei nº 9.711, c/c com o artigo 219, § 3º do
Decreto 3.048/99, este Tribunal deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal
ou  fatura  de  prestação  de  serviços  ali  enumerados,  para  recolhimento,  no  prazo  legal  e
regulamentar, em nome da Empresa contratada.
Art. 2º - Não se emitirá atestado de realização dos serviços sem prévia verificação, pelo Gestor
do Contrato, do efetivo cumprimento das regras desta Ordem de Serviço.
Parágrafo Único: O atestado a que se refere o caput será assinado por todos os membros da
Comissão de Fiscalização do Contrato, incluído o gestor.
Art. 3º - A Contratada deverá apresentar para a Comissão de Fiscalização:
I  - Cópia autenticada da carteira  de trabalho,  devidamente registrada,  dos empregados que
prestam serviços vinculados ao contrato.
II - Inscrição dos empregados e respectivos recolhimentos mensais previdenciários.
III - Comprovante dos recolhimentos regulares do FGTS.
IV - Comprovantes de:
a) EPI's - Equipamento de Proteção Individual
b) Saúde Ocupacional
c) Seguro de Vida
d) Uniforme da Empresa
Art. 4º - No caso de contratação envolvendo execução de obras:
I - Incumbe à Contratada, juntamente com a Comissão Técnica de Fiscalização, providenciar:
a)  inscrição da obra no posto do INSS, e informação sobre o valor para obtenção da CND -
Certidão Negativa de Débitos da obra Contratada.
b)  Recolhimentos  de  seguros  de  Riscos  de  Engenharia,  de  Vida  e  outros  previstos
contratualmente.
c) Recolhimento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (para projetos, obras, etc.).
d) Recolhimento mensal do ISS para fins de "Habite-se".
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Parágrafo  Único:  Somente  se  emitirá  Termo  de  Recebimento  Definitivo  da  obra  mediante
obtenção e apresentação, pela Contratada, da CND e do Habite-se.
Art. 5º - Os instrumentos convocatórios deverão, doravante, obrigatoriamente, fazer menção a
esta  Ordem de  Serviço  para  que  dela  tenham ciência  os  interessados  em Contratar  com o
Tribunal.
Art.  6º -  Esta  ordem de  serviço  entra  em vigor  na  data  da  publicação,  sem prejuízo  das
disposições  constantes  das  Ordens  de  Serviço  1/83  e  1/89,  revogadas  as  disposições  em
contrário.
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	. (REPRESENTANTE LEGAL)

