PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
Estado de São Paulo
Site: www.iacanga.sp.gov.br
E-mail: licitacoes@iacanga.sp.gov.br
Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 401 – Centro – Fone (14) 3294-9400
CEP 17180000 – IACANGA – SP
CNPJ:46.137.477/0001-14

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022
PROCESSO Nº 098/2022
O MUNICIPIO DE IACANGA, leva ao conhecimento dos interessados que, na
forma da Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/1993, farão realizar
licitação na modalidade Pregão Presencial mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL
DIA: 30 DE AGOSTO DE 2022
PROTOCOLO ATÉ ÀS 09:30HS
HORÁRIO SESSÃO DE ABERTURA: 10:00HS ABERTURA DA SESSÃO
LOCAL PARA PROTOCOLO E SESSÃO: AVENIDA JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA, N° 480,
CENTRO, DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.
1 - DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem como objeto a “Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica, auditoria e treinamento na
gestão dos serviços de saúde, de acordo com os anexos deste Ato Convocatório. ”
1.2 A descrição dos serviços está discriminada no Anexo I.
2 – DOS ANEXOS
2.1. Integram o presente Edital:
Anexo I – Planilha de Quantitativos e Especificação dos Produtos;
Anexo II - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Anexo III - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo;
Anexo IV - Modelo de declaração de regularidade para com o ministério do trabalho;
Anexo V - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VI – Modelo de Procuração para credenciamento;
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Anexo VII - Minuta do contrato;
Anexo VIII – Modelo de Proposta.
3 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enquadrada nos
termos do artigo 3º Lei Complementar nº 123/2006 e que atenda todas as exigências do
presente Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos com a elaboração e
apresentação da proposta;
3.2 As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, terão tratamento
diferenciado das demais, consoante, disposições constantes nos arts. 42 à 45 do mesmo
diploma legal.
3.3 Não poderão participar deste Pregão:
3.3.1 consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.3.2 empresa ou sociedade estrangeira;
3.3.3 empresa suspensa de contratar com a Administração Pública;
3.3.4 empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
3.3.5 empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão.
4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
4.1. Em até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a realização da Sessão do
Pregão, poderá ser feito pedido de esclarecimentos sobre este Edital,
licitacoes@iacanga.sp.gov.br;
4.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer em até
02(dois) dias úteis antes da data designada para a sessão do Pregão, nas formas
supracitadas, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que
entende viciarem o mesmo;
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4.3. Caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelo setor responsável pela elaboração do Termo
de Referência, decidir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre a impugnação
interposta, bem como prestar os esclarecimentos na forma solicitada;
4.4. No site www.iacanga.sp.gov.br ícone “Licitações”, serão disponibilizadas, além das
respostas às consultas e questionamentos, todas as informações que o(a) Pregoeiro(a) julgar
importantes, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo frequentemente
durante todo o certame;
4.5. Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e, caso
afete a formulação das propostas, nova data será designada pela Administração para a
realização do certame.
5 - DO CREDENCIAMENTO
5.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado,
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador, instrumento de procuração público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor ou desistir de
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
5.2 - O representante legal ou o procurador deverá exibir documento oficial de identificação
que contenha foto.
5.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
5.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira.
6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
6.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com
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modelo estabelecido no Anexo II, deverá ser apresentada FORA dos Envelopes n° 01 e 02.
6.2 - A declaração de microempresas ou empresas de pequeno porte visando ao exercício
do direito de preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de
acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos
envelopes nº. 01 (Proposta) e nº. 02 (Habilitação).
6.3 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis,
contendo em sua parte externa, a identificação da licitante, e os seguintes dizeres:

NOME COMPLETO DA LICITANTE, ENDEREÇO, CNPJ
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2022
PROCESSO N° 098/2022

NOME COMPLETO DA LICITANTE, ENDEREÇO, CNPJ
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2022
PROCESSO N° 098/2022

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
7.1 - A proposta, deverá ser apresentada datilografada ou digitada, preferencialmente em
papel timbrado da licitante e se possível em uma única via no modelo contido no Anexo VIII,
sem emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada pelo representante legal da
licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se a procuração; devendo ainda conter:
7.1 .1 – - Descrição, de forma clara e completa dos serviços, de acordo com o Modelo de
Proposta - Anexo III e/ou Termo de Referência - Anexo I do edital, objeto desta licitação e
seus elementos, com o qual a empresa pretende participar, em conformidade com as
especificações deste Edital. Serão considerados nas propostas com até 02 (dois) dígitos após
a vírgula, em algarismos arábicos, devendo todas as folhas ser rubricadas.
7.1.2 - prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
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7.1.3 – Condições de pagamento: O pagamento será efetuado conforme forem executados
os serviços e respectiva aprovação, com apresentação de relatório de serviços executados
que deverão ser aprovados pela Secretaria de Saúde, mensalmente, durante toda a
execução contratual. Os valores serão creditados em conta corrente indicada pela licitante
em até 10 (dez) dias corridos, a contar da entrega do relatório juntamente com a
documentação fiscal, obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade.
7.1.4 Local, data, assinatura e identificação do signatário.
7.2 - Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade,
não sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente.
7.3 - Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se
sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital.
7.4 - Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será
considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra
manifestação.
8 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
8.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir:
8.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, Documentos de eleição dos atuais
administradores, tratando-se de sociedades por ações, Ato constitutivo devidamente
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
c) 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.
d) Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem não precisarão constar
do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
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8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL
8.1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
8.1.2.2 - provas de Inscrição e Regularidade, em plena validade, para com:
8.1.2.2.1 - a Fazenda Federal (consistindo em certidão negativa de tributos e contribuições
federais e certidão de quitação da dívida ativa da união, expedida pela procuradoria da
fazenda nacional, ou, Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União);
8.1.2.2.2 - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa quanto
a Dívida Ativa do Estado);
8.1.2.2.3 - a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários, do domicílio ou sede do licitante e em
nome do mesmo);
8.1.2.2.4 - a prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos Tributos
mobiliários e imobiliários, deverá ser feita mediante apresentação de Certidão Negativa de
Tributos Imobiliários/Mobiliários ou Positiva com Efeitos de Negativa em nome da licitante,
expedida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da mesma. No caso da licitante não
possuir imóveis em seu nome, a mesma deverá apresentar certidão negativa ou positiva com
efeitos de negativa, expedida pela Prefeitura Municipal de seu domicílio ou sede,
comprovando esta situação. As provas de regularidades relativas aos tributos mobiliários e
imobiliários poderão constar de uma certidão única ou de documentos separados.
8.1.2.2.5 - a Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, em plena validade,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei,
mediante a apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa
Econômica Federal e Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa (CPDN) emitida pelo INSS, ou pelo Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita
Federal do Brasil, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº03, de 02/05/2008;
8.1.2.2.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida com base no art. 642A da CLT (acrescentado pela Lei nº 12.440 de 7 de julho de 2011).
8.1.2.3. Se a empresa proponente for microempresa ou empresa de pequeno porte, para
usufruir do tratamento diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, deverá apresentar a declaração constante do Anexo V.
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a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição:
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de cinco dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de Iacanga,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, com base no
artigo 43 §1º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem b, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital,
procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retornar os atos
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº
10.520/02.
8.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.1.3.1 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de
apresentação da proposta;
8.1.3.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei. Deverá ser apresentado em cópia autenticada, já
arquivado na Junta Comercial ou órgão competente ou extraído do Livro Diário, com a
apresentação dos termos de abertura e encerramento devidamente registrados em órgão
competente, sendo vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da
data da apresentação da proposta.
8.1.5 – DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS
8.1.5.1 - Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação,
que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou
suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência
de fatos supervenientes (Anexo III);
8.1.5.2 - Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (Anexo IV).
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8.1.5.3 – Certificado de Apenados (Certidão Negativa) emitido pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.
8.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
8.2.1 - A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso
informatizado obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias
da data de encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos
documentos, exceto para o documento solicitado no item 7.1.3.1 deste edital;
8.2.1.1 - A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida por
qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório competente;
8.2.1.1.1 - As autenticações poderão também ser feitas pela Pregoeira ou membro da
equipe de apoio, até 30 minutos antes da sessão de abertura dos envelopes, desde que
referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos
devolvidos, após a autenticação requerida, ao representante legal presente.
8.2.2 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital; salvo, certidões de cunho fiscal com validade própria se estiverem vencidas no
cadastro; pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Prefeitura de Iacanga,
desde que em plena validade, e com a qualificação pertinente ao seu ramo de atividade
compatível com o objeto do certame;
8.2.3 – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da
licitante, com o número do CNPJ, devendo ser observado o seguinte:
8.2.3.1 – se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o
respectivo número do CNPJ;
8.2.3.2 – se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o
respectivo número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz;
8.2.3.3 – se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a
filial, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial,
concomitantemente.
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9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO PROPOSTAS E HABILITAÇÃO
9.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame,
recebimento das declarações, conforme previsto neste Edital.
9.2 - Após os respectivos credenciamentos, a Pregoeira fará análise dos envelopes
apresentados de acordo com o estabelecido no Edital devendo ser apresentados em
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
9.3 - A análise dos envelopes nº 01 Propostas será feita pela Pregoeira e sua equipe visando
o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, principalmente se
objeto cotado reproduz as especificações contidas no Anexo I, sendo desclassificadas as
propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;
c) que apresentem preço inexequível;
9.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no
caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
9.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
9.4 - As propostas classificadas seguirão para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
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.
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9.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço Global.
9.5 - A Pregoeira 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.
9.5.1 - 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.
9.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, aplicável inclusive
em relação ao primeiro.
9.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
9.7.1. Havendo empate, será assegurada a preferência de contratação para microempresas
e empresas de pequeno porte.
9.7.2 Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superior ao melhor preço.
9.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
9.8.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
9.9 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para
as selecionadas o último preço ofertado.
9.10 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
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9.11 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
9.11.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que
será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
9.11.2 – A aceitabilidade da proposta está ainda condicionada à comprovação do integral
atendimento das exigências do Anexo I.
9.12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
9.13 - 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.
9.13.1 - A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
9.13.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
9.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
9.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, inclusive sobre a aceitabilidade das amostras, a Pregoeira 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.
9.16 – Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras, permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até que seja
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formalizada a assinatura do Termo de Contrato pela licitante vencedora. Após este fato,
ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo este
prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos;
10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação
de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
10.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, vencida a fase
de análise das amostras a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante
vencedora e homologará o procedimento.
10.5 - O recurso terá efeito suspensivo para o item respectivo, e o seu acolhimento
importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.6 - O objeto da licitação será adjudicado à proposta classificada com o menor preço
global.
10.7 - Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte:
10.7.1 - somente serão válidos os documentos originais acompanhados do termo de recurso
e protocolados diretamente no Protocolo da Prefeitura de Iacanga, não sendo admitidos por
e-mail ou fac-símile;
10.7.2 - não protocolando na forma definida, a Pregoeira não apreciará o teor dos citados
memoriais.
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11 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. A empresa vencedora terá por encargo a prestação de serviços de consultoria e
assessoria técnica, auditoria e treinamento na gestão dos serviços de saúde, ficando
responsável pela execução dos serviços descritos, no período de até 12 (doze) meses,
prorrogáveis nos termos da Lei 8666/93, e suas alterações posteriores, observando o Termo
de Referência (Anexo I).
12 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
12.1. com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com a Prefeitura do Município de Iacanga pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e demais
cominações legais a licitante que:
12.1.1 não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
12.1.2 deixar de entregar documentação exigida no Edital;
12.1.3 apresentar documentação falsa;
12.1.4 não mantiver a proposta;
12.1.5 comportar-se de modo inidôneo;
12.1.6 fizer declaração falsa;
12.1.7 cometer fraude fiscal.
12.2. Em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos será aplicada multa de mora
à licitante vencedora, no valor correspondente de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o
valor da aquisição, por dia de atraso.
12.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração da
Prefeitura do Município de Iacanga poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante
vencedora as seguintes sanções:
12.3.1 advertência;
12.3.2 multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;
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12.3.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
12.3.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
a licitante vencedora ressarcir a Prefeitura do Município de Iacanga pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
13 - DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1 - O pagamento será efetuado conforme forem executados os serviços e respectiva
aprovação, com apresentação de relatório de serviços executados que deverão ser
aprovados pela Secretaria de Saúde, mensalmente, durante toda a execução contratual. Os
valores serão creditados em conta corrente indicada pela licitante em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da entrega do relatório juntamente com a documentação fiscal,
obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade.
13.2 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida
no item anterior.
13.3 - A adjudicatária deverá indicar o número de sua conta corrente, agência e banco
correspondente, para fins de depósito dos valores a receber.
13.4 - A ausência dos documentos atualizados relativos à regularidade com a Previdência
Social (CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, ensejará a
suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, até que seja
normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação;
13.4.1 - na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a contratada não fará juz a
nenhum tipo de atualização monetária ou qualquer acréscimo e, na ocorrência de bloqueio
no fornecimento dos materiais motivada pela falta dos pagamentos, incorrerá nas sanções
previstas neste edital.
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
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14.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata
circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas
porventura apresentadas pelos representantes legais presentes.
14.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
14.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas, serão rubricados pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem.
14.4 - Para conhecimento dos interessados expede-se o presente edital, do qual será
extraído um resumo que será publicado na forma da lei.
14.5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes serão
devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato ou instrumento equivalente.
14.6 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira.
14.7 - A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na
legislação que rege o presente certame.
14.8 - Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo
interessado: no Setor de Licitações, na Avenida Joaquim Pedro de Oliveira, nº 480, Centro,
Iacanga (SP), telefone (14) 3294-9404/3099.
Iacanga, 13 de julho de 2022.

ELI DONISETI CARDOSO
Prefeito
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Processo nº 098/2022 – Pregão Presencial nº 026/2022
ITEM

01

DESCRITIVO
QUANT.
A Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultoria e
assessoria técnica especializada, auditoria e treinamento na gestão dos serviços de
saúde oferecidos pela rede pública municipal visa:
12
 Prestação de serviços especializados de análise e orientação técnica sanitária, com Meses
foco na avaliação e monitoramento da produção em serviços de saúde do
Município;


Análise de repasses financeiros, saldos em conta e levantamento de saldos e
fundos reprogramáveis;



Diagnóstico situacional em saúde, com avaliação e monitoramento da produção em
serviços de saúde do Município;



Instrução quanto à elaboração e desenvolvimento dos instrumentos de
planejamento do SUS com foco nas condições de saúde do Município, como Plano
de Saúde (PS), Programações Anuais de Saúde (PAS), Relatórios Detalhados do
Quadrimestre Anterior (RDQA), Relatório Anual de Saúde (RAG);



Pactuação Interfederativa de Indicadores;



Monitoramento quadrimestral e periódico de Indicadores;



Capacitação continuada das equipes, quanto à alimentação dos sistemas de
informação de saúde como e-SUS AB, SIA/SUS, SIH/SUS, DIGISUS, CNES, Cartão
SUS, e-GESTOR AB, TABNET DATASUS, SISPACTO, SIM, SINAM, SINASC, bem como
alimentação e preenchimento dos mesmos, se necessário;



Análise e monitoramento de faturamento, de produção de saúde, implementação e
acompanhamento dos processos de habilitação e credenciamentos de serviços e
programas junto ao Estado ou Governo Federal - Ministério, Sistemas de
Programação Assistencial, Sistemas de Regulação interna e externa segundo a
realidade local, dentre outros congêneres;



Orientação quanto à implantação de projetos e planos de trabalho na área de
saúde, além da execução/desenvolvimento dos mesmos, se necessário,



Análise jurídica sanitária quanto às contratações de serviços de saúde;



Avaliação e implementação de estratégias para prever e diminuir os impactos da
judicialização da saúde.
Treinamento e capacitação gerencial e assistencial para as equipes de saúde
pública do município, com extensão do treinamento para outros setores correlatos,
dentro do objeto contratado, se necessário;
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Assessoria no monitoramento e avaliação, com base epidemiológica, do plano e
saúde e da programação anual, incluindo aspectos de descrição do território, das
condições de saúde da população, dos serviços de saúde existentes, das propostas
técnicas e de produção de serviços e da programação financeira detalhada;



Captação de Recursos Financeiros Estaduais e Federais através de elaboração e
aprovação de projetos, planos de trabalho, preenchimento/inclusão nos sistemas
governamentais e análise quanto ao cumprimento das normativas;



Consultoria e assessoria na atualização da Política Municipal de Saúde Pública,
incluindo a Assistência Farmacêutica;



Consultoria e assessoria nas negociações para a formalização de convênios,
contratos ou congêneres com prestadores de saúde;



Treinamentos e Capacitações, gerenciais e assistenciais, no âmbito da Saúde
Pública, incluindo atenção básica, média e alta complexidade.



Organização administrativa dos recursos humanos da saúde e capacitação de
profissionais quanto às melhores técnicas de gestão e assistência nas unidades de
saúde;



Realização de diagnóstico situacional dos estabelecimentos de saúde, com
Levantamento das condições sanitárias, epidemiológicas e estrutura de
atendimento dos sistemas municipais de saúde, análise das condições locais frente
ao suporte micro e macro regional associado, com emissão de relatório se
solicitado;



Apoio na implantação do sistema e-SUS Prontuário Eletrônico (PEC), ou outro
sistema que eventualmente vier a lhe substituir, em todas as unidades básicas de
saúde no município;



Realização de projetos para programas e captação de recursos;



Traçar estratégias e capacitação continuada quanto à implantação de projetos,
planos de trabalho, transformação digital e melhora do processo de trabalho na
área de saúde;



Avaliação e implementação de estratégias para prever e diminuir os impactos da
judicialização da saúde.



Auditoria e avaliação dos serviços de saúde, próprios e terceirizados, com ênfase na
verificação dos processos de trabalho e resultados da prestação dos serviços, bem
como no aprimoramento constante desses indicadores e busca pelo modelo de
atenção mais adequado à realidade local, de acordo com a normativas vigentes;
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Dar suporte aos Entes atendidos nas respostas/atendimento a solicitações de
órgãos externos de controle (v.g. Ministério Público; Conselhos de Saúde; Tribunais
de Contas; etc) em assuntos técnicos dentro do objeto contratado;



A prestadora de serviços somente executará os serviços solicitados pela Secretaria
Municipal de Saúde, no prazo, forma e termos designados pela referida Secretaria.



A prestadora deverá emitir relatório detalhado com a execução dos serviços ao
final de cada mês, onde fará parte a requisição da Secretaria de Saúde.

Exigências Para Contratação
Para prestação dos serviços de: Orientação técnica sanitária; análise jurídica sanitária
quanto às contratações de serviços de saúde, pactuações de saúde, avaliação e
implementação de estratégias para prever e diminuir os impactos da judicialização da saúde,
a empresa deverá apresentar vínculo com no mínimo 01 Profissional do Direito,
devidamente inscrito na ordem dos advogados do Brasil, preferencialmente com
especialização em direito sanitário, direito de saúde ou direito público, ou ainda com
comprovação de atuação na área de saúde pública, que figurará como responsável técnico
com relação a essas atividades a serem desenvolvidas.
Para prestação dos serviços de: Instrução quanto à elaboração dos instrumentos de
planejamento do SUS com foco nas condições de saúde do Município, como Plano de Saúde
(PS), Programações Anuais de Saúde (PAS), Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior
(RDQA), Relatório Anual de Saúde (RAG), Pactuação Interfederativa de Indicadores;
Monitoramento quadrimestral e periódico de Indicadores, capacitação continuada das
equipes, quanto à alimentação dos sistemas de informação de saúde como e-SUS AB,
SIA/SUS, SIH/SUS, DIGISUS, CNES, Cartão SUS, e-GESTOR AB, TABNET DATASUS, SISPACTO,
SIM, SINAM, SINASC, análise de faturamento, de produção de saúde, implementação e
acompanhamento dos processos de habilitação e credenciamentos de serviços e programas
junto ao Estado ou Ministério, Sistemas de Programação Assistencial, Sistemas de Regulação
interna e externa segundo a realidade local, dentre outros congêneres, bem como
orientação quanto à implantação de projetos e planos de trabalho na área de saúde, a
empresa deverá apresentar vínculo com no mínimo 01 Profissional com graduação ou pósgraduação em Saúde Pública, Saúde Coletiva ou Gestão em Saúde, juntando respectivo
currículo e cópia do(s) diploma(s) ou certificado de graduação ou, ainda, profissional com
experiência em Gestão de Saúde Pública, com apresentação de currículo e comprovação de
trabalho como Dirigente do Órgão Gestor de Saúde Pública em qualquer esfera de governo,
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que figurará como responsável técnico com relação a essas atividades a serem
desenvolvidas.
No decorrer da execução do objeto, os profissionais elencados acima poderão ser
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela
Administração.
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

“DECLARAÇÃO”
À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
At. – PREGOEIRA OFICIAL

Ref.: Processo nº 098/2022 - Pregão Presencial nº 026/2022

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob
n.° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso
de suas atribuições legais, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em
pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

Por ser verdade assina a presente.

..................., ............... de ................................ de 2022.
_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

“DECLARAÇÃO”

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
At. – PREGOEIRA OFICIAL

Ref.: Processo nº 098/2022 - Pregão Presencial nº 026/2022

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob
n° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso
de suas atribuições legais, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em
pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na
licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o
Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se
compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.
..................., ............... de ................................ de 2022.
_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N° do documento de identidade
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO

“DECLARAÇÃO”

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
At. – PREGOEIRA OFICIAL
Ref.: Processo nº 098/2022 - Pregão Presencial nº 026/2022

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob
n° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso
de suas atribuições legais, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em
pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição
Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Por ser verdade assina a presente.
..................., ............... de ................................ de 2022.
_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N° do documento de identidade
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ANEXO V
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 n° ____________________________________ é Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento
licitatório do Pregão Presencial n° 026/2022, realizado pelo Município de Iacanga, Estado de
São Paulo.

Local e Data.
______________________________________________
Nome do representante
RG n°:
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ANEXO VI
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a
empresa.............................................. com sede à ..................................., inscrita no CNPJ/MF
sob n.º .........................e Inscrição Estadual sob n.º ................., neste ato, representada por
seu sócio-gerente Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º .............
e
CPF
n.º........................,
nomeia
e
constitui
seu
representante
o(a)
Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e
CPF n.º.................................., a quem confere poderes para representar a empresa
outorgante no PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2022, instaurado pelo Município de Iacanga,
em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances
verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.
Assinatura do responsável pela outorga

Obs: Na apresentação desta procuração a mesma deverá vir acompanhada do contrato
social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade
/competência do outorgante para constituir mandatário.
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ANEXO VII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO Nºxx/2022

Processo Administrativo nº 098/2022
Pregão Presencial nº 026/2022

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DE IACANGA E A EMPRESA
..........................
PARA
SERVIÇOS
DE
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
TÉCNICA
ESPECIALIZADA, AUDITORIA E TREINAMENTO
NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

O MUNICÍPIO DE IACANGA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede administrativa
localizado na Avenida Joaquim Pedro de Oliveira, nº 401, Centro, em Iacanga/SP, inscrito no
CNPJ (MF) sob o nº 46.137.477/0001-14, representada por seu Prefeito, ELI DONISETI
CARDOSO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG/Nº
26.444.113-8 SSP/SP, e do CPF/MF/Nº 170.421.378-92, residente e domiciliado na Rua Pedro
Pavon, nº 459, Residencial Vale das Águas, em Iacanga, Estado de São Paulo, e de outro lado
a empresa ..........................................., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ..................................,
estabelecida no ..................................................., doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada por ............................, portador da Cédula de
Identidade nº ............................. e CPF (MF) nº ................................., de acordo com a
representação legal que lhe é outorgada por ..............., partes doravante designadas simples
e respectivamente como CONTRATANTE e CONTRATADA, que, de comum acordo
resolveram, observadas as disposições legais contidas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de
junho de 1.993, com suas ulteriores alterações, firmarem o presente Instrumento conforme
previsto na Cláusula Primeira e seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de consultoria e assessoria
técnica especializada, auditoria e treinamento na gestão dos serviços de saúde, de acordo com
as especificações constantes dos anexos do Pregão Presencial nº 026/2022.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DO CONTRARANTE E DA CONTRATADA
O CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à
realização dos serviços, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução
dos mesmos.
O CONTRATANTE se obriga a apresentar à CONTRATADA, quando solicitado, todos os
documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de assessoria e
consultoria administrativa.
A CONTRATADA se obriga a realizar todos os atos relacionados as consultoria e assessoria
técnica especializada, auditoria e treinamento na gestão dos serviços de saúde, descritos no
Anexo I do presente instrumento.
A CONTRATADA se obriga a utilizar técnicas condizentes com os serviços de consultoria e
assessoria a serem prestados, efetuando todos os esforços para a sua consecução.
A CONTRATADA empregará todo o seu corpo técnico para a realização no desenvolvimento
na área assessorada, bem como para a solução e prevenção de eventuais problemas,
nomeando um responsável para a administração das atividades.
Fica nomeada a Senhora Vivian Previero Goulart, CPF nº 332.053.988-40, Diretora Municipal
de Saúde, para atuar como Gestora do Contrato, que ficará responsável pela fiscalização e
acompanhamento da execução do objeto contratado, devendo fazer anotações e registros
de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
defeitos observados para o fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas, e,
ainda, atestar a nota fiscal quando do recebimento definitivo, o que não exclui nem reduz as
responsabilidades da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E RECURSO PARA AS
DESPESAS
O valor integral deste Contrato corresponde a R$ ............ (..........).
O pagamento será efetuado conforme forem executados os serviços e respectiva aprovação,
com apresentação de relatório de serviços executados que deverão ser aprovados pela
Secretaria de Saúde, mensalmente, durante toda a execução contratual. Os valores serão
creditados diretamente na conta corrente nº..., agência nº..., Banco ..., em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da entrega do relatório juntamente com a documentação fiscal,
obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade.
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Deverá obrigatoriamente constar da Nota Fiscal o número deste contrato.
As despesas decorrentes da execução contratual serão cobertas com os seguintes recursos
disponíveis: 3.3.90.39.00, ficha: 269.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
A vigência deste contrato será de até 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo
ser prorrogado por igual período desde que convencionado pelas partes.
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O CONTRATANTE poderá rescindir por ato unilateral e escrito este Contrato, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, independente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, formalizando-se mediante
correspondência enviada à CONTRATADA, e, em especial quando esta demonstre
incapacidade para o fornecimento dos produtos contratados, ou não cumpra o disposto nas
“cláusulas contratuais” a que estiver obrigada, ou amigável, por acordo entre as partes,
reduzida a termo no Processo da Licitação, desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE, e ainda judicial nos termos da legislação, prevista no artigo 79, inciso I, II e
III, da Lei Federal nº 8.666/93;
Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei Federal nº
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, conforme § 2º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
A CONTRATADA obriga-se a cumprir rigorosamente todas as “cláusulas e condições” do
presente Contrato, ficando sujeita às penalidades previstas no Instrumento Convocatório,
salvo nos casos de justificação por meio de documento expresso, aceito pelo
CONTRATANTE, ou na ocorrência de fatos ocasionados por “caso fortuito” ou “força maior”.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
Este Contrato se encontra vinculado aos termos do Pregão Presencial nº 026/22, seus
respectivos Anexos e da proposta da CONTRATADA, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este Contrato é regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
atualizada pelas Leis Federais: nºs 8.883 de 08 de junho de 1.994; nº 9.032 de 28 de abril de
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1.995; nº 9.648 de 27 de maio de 1998 e nº 9.854 de 27 de outubro de 1999,
independentemente de transcrição, declarando as partes terem integral conhecimento do
texto legal e que a ele se submetem.
CLÁUSULA NONA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Iacanga, Estado de São Paulo, com renúncia de
qualquer outro, para dirimir judicialmente as questões oriundas da execução deste
Contrato, como determina o inciso XIII, § 2º do artigo 55 da Lei Federal nº 8.666/93.
E, por estarem assim justos e acordados, as partes declaram aceitar todas as condições
estabelecidas neste Instrumento Contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma para um
só efeito, na presença das testemunhas abaixo, que a tudo estiveram presentes.

ELI DONISETI CARDOSO
PREFEITO

EMPRESA CONTRATADA

Testemunhas:
..................................................
RG/N°

..................................................
RG/N°
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ANEXO VIII
FORMULÁRIO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Nome da empresa participante:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Endereço:
Cidade:
Estado:
Telefone:
e-mail:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Conforme estipulado no Pregão Presencial nº 026/22, propomos:
Item
01

Quant.
.......

Unid.
Unid.

Descrição

Valor Unitário

Valor Total

Descrição completa dos serviços
Valor Total
...........................................................................
Assinatura
Nome Completo: ............................................................
R.G.: .............................. C.P.F.: ..............................
Data: .............../.............../2022
Dados do responsável pela empresa para assinatura de eventual Contrato:
Nome:
Nacionalidade:
Estado civil:
Data de nascimento:
CPF:
RG:
Profissão:
Endereço:
Telefone:

Cidade:
e-mail:

Estado:

Os produtos a serem cotados deverão ser de 1ª qualidade.
DECLARAÇÃO: Declaro sob as penas da Lei que concordo com todos os termos do Pregão
Presencial nº 026/2022, ficando a ele subordinado.
Observação: Emitir em papel que identifique a licitante.

