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EDITAL Nº 011/2014 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/02/2014 

HORÁRIO: 08:45 horas 

CREDENCIAMENTO: 15 minutos antes  

LOCAL: Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476, Centro – Ariranha – SP. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, Estado de São Paulo, através do Senhor 

FAUSTO JUNIOR STOPA, Prefeito Municipal, faz saber pelo presente Edital, que 

se encontra aberta a licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da 

Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002 e Decreto Municipal nº. 2.915 de 08 

de janeiro de 2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, 

de 21 de Junho de 1.993 e suas alterações, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE 

MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, 

conforme especificações e do Anexo I que é parte integrante deste edital. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço Rua Dr. Oliveira Neves, nº. 476 – Centro – Ariranha – 

SP, na sessão pública de processamento do PREGÃO PRESENCIAL, após 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 

certame. 

 

A sessão de processamento do PREGÃO PRESENCIAL será realizada na sede da 

Prefeitura Municipal de Ariranha, localizada na Rua Dr. Oliveira Neves, nº. 

476, Centro, Ariranha/SP, pelo Pregoeiro SÉRGIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA FILHO, 

com o auxilio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria Nº. 05/2014, de 

13 de janeiro de 2014. 

 

I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações e do 

Anexo I que é parte integrante deste edital. 
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2 – As quantidades estimadas e discriminação do serviço deste Edital constam 

no modelo de Proposta de Preços, ANEXO I, o qual faz parte integrante deste 

Edital. 

3 – Os serviços médicos prestados terão caráter complementar aos prestados 

pela administração na área da saúde. 

 

II – DA PARTICIPAÇÃO 

 

1 – Poderá participar do presente pregão presencial, a empresa que atender a 

todas as exigências, inclusive cooperativas, quanto à documentação constante 

deste Edital e seus Anexos. 

2 – Não poderá participar da presente licitação, as empresas que: 

 

a) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

b) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução 

ou liquidação; 

c) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em 

consórcio.  

d) Pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores 

os membros ou servidores do Município de Ariranha/SP, e ainda, cônjuge, 

companheiro ou parente até terceiro grau. 

e) Empresas de sociedades e empresários que não estejam adaptadas às 

disposições do Código Civil de 2002, a teor do seu artigo 2031. 

 

III – DO CREDENCIAMENTO 

 

1 – O credenciamento terá duração de 15 minutos, com início às 08h:30mim. 

2 – Para o credenciamento (Modelo ANEXO II), deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou 

outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, 

tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 
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b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou 

particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para 

formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interpolação 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. 

3 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

4 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 

credenciado. 

5 – A ausência do Credenciado em qualquer momento da sessão, importará a 

imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização 

expressa do Pregoeiro.  

6 – A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 

42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, disciplinados 

neste Edital, deverão apresentar, no momento do CREDENCIAMENTO, declaração 

de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de 

todos os documentos previstos neste Edital. 

a) Se a microempresa e a empresa de pequeno porte não apresentar declaração 

de que se enquadra em “Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empresa”, não terá 

os privilégios estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006. 

b) A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em 

qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste Edital, terá 

sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 

comprove a sua regularidade em dois (2) dias úteis, a contar da data, caso 

for declarada como vencedora do certame. A não regularização da 

documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação. 

c) O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno 

porte, da apresentação de todos os documentos previstos neste Edital, no 

momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição. Se 

não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a 

microempresa e a empresa de pequeno porte, será automaticamente inabilitada. 

 

IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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1 - A declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação constituirá o ANEXO III, e deverá ser apresentada fora dos 

Envelopes nº. 1 e 2.  

2 – A proposta e os documentos para a habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em dois envelopes fechados e indevassados, contendo em sua 

parte extrema, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

Envelope nº. 1 – Proposta de Preços 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2014 

DATA DE ABERTURA: 14/02/2014 

HORÁRIO: 08:45 HORAS 

 

Envelope nº. 2 – Documentos de Habilitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2014 

DATA DE ABERTURA: 14/02/2014 

HORÁRIO: 08:45 HORAS 

 

3 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, em língua 

portuguesa, com suas páginas numeradas sequencialmente e ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-

se cópia da procuração. 

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. 

 

V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

1 – A proposta de preço, conforme modelo de Proposta de Preços – Anexo I, 

que deverá conter os seguintes elementos: 

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da Proponente; 

b) Número do PREGÃO PRESENCIAL; 

c) Descrição dos objetos, devendo apresentar preço unitário e preço total 

global para cada item licitado. 
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d) O preço unitário e total estimado por item e global, devera ser cotado em 

moeda corrente nacional, em algarismo, com até dois numerais após a vírgula, 

sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

e) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 

despesas e custos, tais como: despesas de transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do 

CONTRATO; 

f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta dias). 

 

VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

1 – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a 

seguir relacionados, separados em capas/folhas descriminando cada subitem, 

para melhor identificação e análise, os quais dizem respeito a: 

 

1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de 

identidade em se tratando de pessoa natural); 

b) Ato constitutivo, ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na “b”, deste 

subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Pessoas Jurídicas tratando-se sociedades civis, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

e) 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. 

 

1.2 – REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 

relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto do certame; 
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c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, da sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, 

na forma da lei; 

d) Certidão de regularidade de débito junto ao Sistema de Seguridade Social 

(INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), à Secretaria da 

Receita e à Procuradoria da Fazenda Nacional. 

e) Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho (Certidão Negativa ou 

Positiva com efeitos Negativos) 

Obs.: As certidões retiradas via Internet, estarão sujeitas à verificação 

por parte da Comissão no momento da abertura dos envelopes. 

 

1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, conforme o ANEXO IV; 

b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal, assegurado à inexistência de impedimento legal para 

licitar ou contratar com a Administração, conforme o ANEXO V. 

c) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com data não superior 

a 60 (sessenta) dias da data da apresentação das propostas. 

 

VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

 

1 – No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do PREGÃO PRESENCIAL, iniciando-se com o credenciamento dos 

interesses em participar do certame, com duração de 15 (trinta) minutos. 

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, 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, ou preços inexeqüíveis.  
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4 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 

com observância dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço por cada lote e as demais com preços 

até 10% superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 

preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão 

admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes. 

5 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma seqüencial, 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 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. 

7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

8 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 

selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente 

dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 

9 – Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 

ficto, previsto no artigo 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo 

assegurado, como critério do desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem este Edital.  

10 – Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam 

superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

11 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de 

menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, 

nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 

situação em que será declarada  vencedora do certame. 

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, 
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será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e 

empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item VII..10 

deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea 

“a” deste item. 

12 – Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as 

exigências do item VII.11 deste Edital, será declarado vencedor do certame o 

licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

13- O disposto nos itens VII 10 a 12, deste Edital, não se aplica às 

hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

14 - Em se tratando de cooperativas, aplicar-se-á sobre sua proposta de 

preços, coeficiente de equalização de 15% (quinze por cento), tendo em vista 

o encargo previsto no Art. 22, inciso IV, da Lei Federal nº 8.212/91, com 

redação dada pela Lei Federal nº 9.876/99. 

15 - O preço proposto por cooperativa, somente para efeito de julgamento e 

classificação das propostas terá seu valor acrescido na forma descrita no 

item anterior, de modo que no caso da sociedade cooperativa for vencedora do 

certame, somente lhe será devido o valor relativo à prestação dos serviços. 

16 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 

vistas à redução do preço. 

17 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

17.1 – O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de 

compatibilidade com os preços praticados no mercado, coerentes com os 

objetos ora licitados, acrescidos dos respectivos encargos sociais e 

benefícios e despesas indiretas, serviços de instalação dos objetos, 

inclusive. 

17.2 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a 

composição de preços dos serviços, bem como os demais esclarecimentos que 

julgar necessário. 

18 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

19 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 

PREGÃO PRESENCIAL, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

a) Substituição e apresentação de documentos, ou 

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
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20 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados 

aos autos os documentos passiveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

21 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 

dos meios, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante 

será inabilitada. 

22 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

23 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as 

exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente 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. 

 

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 a apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, 

que começarão a correr no término do prazo de recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.  

2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo 

Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação. 

3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 

homologará o procedimento.  

5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

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

 

IX – DO LOCAL E PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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1 – Os serviços serão prestados diariamente de acordo com as orientações da 

Diretoria Municipal de Saúde e Higiene Pública. 

2 – O prazo de validade da ata de registro de preços será de 06 (seis) meses 

a partir da sua assinatura podendo ser prorrogado nos termos da Lei 

8.666/93. 

 

 X – DOS PAGAMENTOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

1 – O pagamento será mensal, mediante entrega da nota fiscal, diretamente na 

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ariranha. 

2 - A Diretoria Municipal de Saúde e Higiene Pública expedirá ordem de 

início de serviço por local determinado, conforme sua conveniência.  

3 - Para que se habilite à execução a Contratada deverá apresentar a 

carteira profissional, ou outro comprovante equivalente, que demonstre o 

registro dos seus empregados. 

4 - A aferição e quantificação dos serviços executados se darão pelo mesmo 

órgão e o fará da seguinte forma: por homem/hora trabalhada. 

5 - Os pagamentos serão fruto da somatória das horas trabalhadas conforme 

ordens de serviço, sendo que não serão apontados os serviços que estiverem 

em desacordo ou de má qualidade. 

6 - Para que a empresa contratada se credencie ao pagamento, a mesma deverá 

apresentar: 

6.1 - a relação dos profissionais que trabalharam no período; 

6.2 - cópia da Carteira Profissional de cada um dos trabalhadores; 

6.3 - cópia da guia de recolhimento do F.G.T.S.( do mês anterior do último 

pagamento), autenticada pelo banco, com a relação dos empregados 

beneficiários, em consonância com a relação de que trata o item 13.5; 

6.4 - cópia da guia de recolhimento do I.N.S.S. autenticada pelo banco 

referente aos empregados contratados no serviço; 

6.5 - termo de compensação de horário de trabalho; 

 

7 - Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos no 

orçamento de 2014 e correrão por conta dos seguintes RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

 

02 – PREFEITURA MUNICIPAL 

020400 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10 302 0009 2022 0000 – Manutenção da assistência Hospitalar e Ambulatorial 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
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310.000 SAÚDE – GERAL 

 

XI - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

 

1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e 

indireta do Município, pelo prazo de até 05(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 garantida 

o exercício da prévia e ampla defesa. 

3 – O atraso injustificado na entrega dos bens licitados importará na multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta. 

 

XIII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

1 - Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a 

ordem de classificação e a quantidade de PRESTADORes a serem registrados, 

convocará os interessados para a assinatura da Ata de Registro de Preços 

que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 

compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no presente 

instrumento licitatório. 

 

2. As convocações de que tratam o subitem anterior deverão ser atendidas no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez 

a critério do Município, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 

3. A ata firmada com os licitantes PRESTADORes observará a minuta do ANEXO 

VII, podendo ser alterada nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

4. Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação, é facultado à 

administração, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições, ou revogar o item específico ou o Registro de Preços. 
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5. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a adjudicatária obriga-se a 

fornecer as peças a ela adjudicadas, conforme especificações e condições 

contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, 

prevalecendo, no caso de divergência, as condições mais favoráveis à 

Administração. 

 

6. A Ata de Registro de Preços vigerá da data assinatura pelo até 

31/12/2014. 

 

7. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante prévia consulta ao Município, desde que 

devidamente comprovada a vantagem. 

 

8. Os órgão e entidades que não participaram do presente registro de preços, 

quando desejarem fazer uso de sua Ata de Registro de Preços, deverão 

manifestar seu interesse junto ao Município, para que esta indique os 

possíveis PRESTADORES e respectivos preços a serem praticados, obedecida à 

ordem de classificação. 

 

9. Caberá ao PRESTADOR beneficiário da ata de registro de preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 

a outros órgãos e entidades não participantes do presente registro de 

preços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que 

este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

XIV- DO REALINHAMENTO DOS PREÇOS 

 

1. O beneficiário do registro poderá solicitar o realinhamento dos preços 

vigentes através de solicitação formal ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, desde 

que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais 

como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de entrega das peças, 

matérias-primas, componentes ou de outros documentos. 

 

2. O realinhamento não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e 

deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente 

constante na proposta e o preço de mercado vigente à época do pedido de 

revisão dos preços.  
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3. O procedimento para eventuais solicitações de alteração dos preços está 

previsto no Anexo VII, deste Edital.  

 

4. O pedido de realinhamento dos preços praticados poderá acarretar pesquisa 

de preços junto aos demais PRESTADORES com preços registrados, podendo 

ocorrer substituição na ordem classificatória de PRESTADOR devido à 

obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 

 

5. Os pedidos de realinhamento dos preços de que trata este item, se 

necessário tal equilíbrio, só serão aceitos com intervalos de periodicidade 

de 60 (sessenta) dias entre um e outro eventual pedido de atualização, 

devendo a solicitação ser protocolada nos primeiros quinze dias do mês 

subsequente ao bimestre citado, conforme regra do Anexo VII. 

 

XV – DA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO DO PRESTADOR 

 

1. Suspensão: Os preços registrados poderão ser suspensos nos seguintes 

casos: 

 

1.1. pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o 

PRESTADOR esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do 

Pregão Presencial que deu origem ao Registro de Preços ou, ainda, por 

interesse do Município, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até 

a data da decisão; 

 

1.2. pelo PRESTADOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar 

estar temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do Pregão 

Presencial que deu origem ao Registro de Preços. 

 

2. Cancelamento:  

 

2.1. Os preços registrados poderão ser cancelados pela Administração, 

quando: 

 

2.1.1. o PRESTADOR não cumprir as exigências do instrumento convocatório que 

deu origem ao Registro de Preços; 
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2.1.2. o PRESTADOR não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, sem a aceitação da justificativa pela Administração; 

 

2.1.3. o PRESTADOR der causa à rescisão administrativa do contrato 

decorrente do Registro de Preços; 

 

2.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato 

decorrente do registro de preços; 

 

2.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 

 

2.1.6. por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 

 

2.2. Os preços registrados poderão ser cancelados pelo PRESTADOR:  

 

2.2.1. mediante solicitação formal, o mesmo comprovar estar impossibilitado 

definitivamente de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 

origem ao registro de preços.  

 

XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor 

da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os 

licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

 

2 – A publicidade dos atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação 

será efetuada mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município 

de Ariranha, podendo ser por meios eletrônicos e jornal de grande 

circulação. 

 

3 – Qualquer licitante ou pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providencias ou impugnar o ato convocatório do PREGÃO PRESENCIAL, no 

respectivo prazo de 2 dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, nos termos do Decreto Municipal nº. 2.915 de 08 de janeiro de 

2013. 
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4 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá 

no prazo legal. 

 

5 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

 

6 – Os casos omissos do presente PREGÃO PRESENCIAL serão solucionados pelo 

Pregoeiro. 

 

7 – Integram o presente Edital: 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

ANEXO II – MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE  

                      CREDENCIAMENTO                      

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS  

                         DE HABILITAÇÃO 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O  

                         MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

9 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas 

na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Santa Adélia, 

do Estado de São Paulo. 

 

Ariranha, 31 de janeiro de 2014. 

 

 

FAUSTO JUNIOR STOPA 

PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 

N° 

006/2014 

 

 

RAZÃO SOCIAL:______________________________________________________ 

CNPJ:______________Inscr. Estadual:____________Inscr. Municipal:__________ 

ENDEREÇO:__________________________________________________________ 

FONE:_________________________________ 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

Lista de profissionais exigidos para prestação do serviço descrito no 

objeto: 

Função 

Quantidade 

mínima de 

profissionais 

Jornada por 

profissional 

Horas/semana 

Valor 

Unitário da 

hora 

R$/hora 

Valor Total 

Mensal 

R$ 

Médico – Clínica 

Médica 
07 8  R$ XXX 

Médico - 

Dermatologia 
01 8   

Médico - Ginecologia 01 12   

Médico - Neurologia 01 6   

Médico - 

Oftalmologia 
01 6   

Médico - 

Otorrinolaringologia 
01 6   

Médico - Pediatra 03 12   

Médico - Plantonista 10 24   

Médico - 

Radiologista 
01 10   

 

CUSTO TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA: R$ XXXX,XX. 

 

PERFIL REQUERIDO PARA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL 

 Possuir a formação e os diplomas exigidos pela legislação para o cargo 

exigido. 
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 Os serviços contratados serão prestados por profissionais devidamente 

credenciados, em conformidade com as necessidades da Diretoria 

Municipal de Saúde e seguirá a lógica organizativa do Sistema Único de 

Saúde – SUS, e demais programas, conforme a necessidade e conveniência 

administrativa. 

 

a) Prazo de validade: no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da data limite para apresentação de proposta; 

b) Declaramos estarmos de pleno acordo com as normas deste Edital de 

Pregão Presencial, bem como cientes quanto aos termos da Lei nº. 

10.520, de 17 de Julho de 2002 e Decreto Municipal nº. 2.915 de 08 de 

janeiro de 2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 

8.666/93, de 21 de Junho de 1.993 e suas alterações 

 

 

Ariranha, __de______de 2014. 

 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente a assinada pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

procurador devidamente habilitado 
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ANEXO II 

MODELO PREFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente instrumento, a (nome da pessoa jurídica), CNPJ n° __________, 

co sede na ____________, através de seu representante legal infra-assinado, 

credencia o (a) Sr (a)___________, portador da cédula de identidade RG 

n°________, expedida pela ________, outorgando-lhe plenos poderes para 

representa-la na sessão pública do Pregão Presencial n° 006/2014, em 

especial para formular lances verbais, para interpor recursos ou deles 

desistir. 

 

Ariranha, __de ______ de 2014. 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Este credenciamento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 

proponente a assinado pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

procurador devidamente habilitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 

                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Ariranha 

 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 006/2014 

 

 

Prezado Senhores: 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes 

deste PREGÃO PRESENCIAL e seus anexos, e que atendimentos plenamente aos 

requisitos necessários para habilitação. 

 

 Ariranha/SP,    de                            de 2014. 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente a assinada pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da 

proponente), interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL n° 006/2014, da 

Prefeitura Municipal de Ariranha, declaro, sob as penas da Lei que, a (razão 

social da proponente) encontra-se 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. 

 

 

 Ariranha/SP,     de           de 2014. 

 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente a assinada pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

Eu, _________________________ (nome completo), representante legal da 

empresa __________________________ (razão social da proponente), interessada 

em participar do PREGÃO PRESENCIAL n° 006/2014, da Prefeitura Municipal de 

Ariranha, declaro, sob as penas da Lei que, em relação à empresa mencionada 

acima, inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

 Ariranha/SP,     de         de 2014. 

 

 

 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente a assinada pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO VI 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 

 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xxxxx/2014 

 

 

 

Aos XXX dias do mês de XXX de 2014, presentes de um lado o PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARIRANHA – SP, CNPJ nº 45.117.116/0001-43, com sede na Rua Dr. 

Oliveira Neves, nº 476, centro, na cidade de Ariranha, Estado de São Paulo, 

neste ato representada pelo seu Prefeito, o Senhor FAUSTO JUNIOR STOPA, 

brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 25.127.998-4 e do 

CPF nº 121.609.058-01, residente e domiciliado na Rua Antonio Campana, nº 

275, Jardim São Domingos, na cidade de Ariranha, neste ato denominada 

MUNICÍPIO, e de outro a empresa xxxxxxxxxxxxxxx, representada pelo Sr. 

xxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxx, simplesmente 

denominada PRESTADOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), 

referente ao Pregão Presencial nº 006/2014 tendo como objeto a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PRESTADORA DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com a 

alteração dada pela Lei Federal nº 8.883/94, consoante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

                                     1.1. O objeto da presente Ata é o 

Registro dos Preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE MÃO DE OBRA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 

descrição, constantes do item “5.5” do Edital do Pregão Presencial n.º 

006/2014, para Registro de Preços. Faz parte desta Ata o Anexo I do Edital. 

1.2. A existência de preços registrados não implicará em 

contratações ou aquisições que dele poderão advir, ficando facultada a 

utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa a licitações, 

sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 

condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na 

data da apresentação da proposta. 

2.2. Os preços propostos serão considerados completos e 

abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 

fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis 

sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental de material e de 

pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada 

neste Edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REALINHAMENTO DOS PREÇOS 

 

3.1. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do 

mercado poderá solicitar o realinhamento dos preços vigentes através de 

solicitação formal ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, desde que acompanhada de 

documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços 

dos fabricantes, notas fiscais de aquisição das peças, matérias-primas, 

componentes ou de outros documentos. 
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3.2. O realinhamento não poderá ultrapassar o preço 

praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o 

preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à 

época. 

3.3. O pedido de realinhamento dos preços praticados 

poderá acarretar pesquisa de preços junto aos demais PRESTADORES com preços 

registrados podendo ocorrer substituição na ordem classificatória de 

PRESTADOR devido à obrigatoriedade legal de aquisição pelo menor preço. 

3.4. O procedimento para eventuais solicitações de 

alteração de preços é o que segue: Processo protocolado no Protocolo Geral 

da Prefeitura Municipal de Ariranha e encaminhamento à Diretoria de Compras 

e Licitações e ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, com todos os documentos de 

que trata o item 3, acima. 

3.5. Independentemente do disposto na Cláusula III, o 

Pregoeiro e Equipe de Apoio poderá, na vigência do registro, solicitar a 

redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do 

registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa do mercado 

realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços 

praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço 

fixado será válido a partir da publicação na Imprensa Oficial de Ariranha. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 

 

4.1. A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 6  

meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por iguais 

períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.. 

4.2. O início da prestação dos serviços deverá ocorrer em 

no máximo 15 dias contado do recebimento da Nota de Empenho ou solicitação 

da Diretoria Municipal de Saúde e Higiene Pública. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS 

 

5.1. O pagamento referente à aquisição das peças será 

efetuado em até 30 (trinta) dias após a liquidação do documento fiscal da 

referida despesa. 

5.2. No caso de atraso no pagamento, o valor poderá ser 

corrigido e o índice de atualização financeira será o IPCA mensal incidente 

pro rata die desde a data final do período de adimplemento de cada parcela 

até a data do efetivo pagamento. No caso de extinção do IPCA, será utilizado 

outro índice que o Governo Federal determinar para substituí-lo. 

5.3. A contratada suportará o ônus decorrente do atraso, 

caso as Notas Fiscais/Faturas contenham vícios ou incorreções que 

impossibilitem o pagamento. 

 

CLÁUSULA SEXTA- DA CONTRATAÇÃO 

 

6.1. Observados os critérios e condições estabelecidos no 

Edital, o MUNICÍPIO poderá contratar de mais de um prestador de serviço 

registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse 

público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de 

prestação compatível com o solicitado pelo MUNICÍPIO, observadas as 

condições do Edital e o preço registrado. 

6.2 Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados 

pela Diretoria de Compras e Licitações do Município. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO E DO TERMO DE EXECUÇÃO 



MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 

                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 
 

                                7.1. Os serviços da presente licitação 

deverão ser executados mediante requisição do órgão competente, nos órgãos 

de saúde do Município de Ariranha ou onde esta indicar na requisição. 

7.2. Caso o serviço não corresponda ao exigido pelo 

Edital, consoante subitem anterior, o prestador deverá providenciar, no 

prazo máximo de até 02 dias úteis, a sua adequação visando ao atendimento 

das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no 

Edital, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 

Federal nº 8.078/90). 

7.3. O prestador deverá executar o serviço nos locais 

determinados na Nota de Empenho e Anexo I do Edital. 

7.4. Os serviços deverão ser realizados no prazo 

estabelecido na Cláusula Quarta, item 4.2. 

7.5. O prazo estabelecido no item 4.2 poderá ser 

prorrogado quando solicitado pelo prestador e desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pelo MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1. A recusa injustificada das empresas com propostas 

classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços 

em assinar a Ata do Registro de Preços, ensejará a aplicação das penalidades 

enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações nela 

introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, a critério da Administração. 

8.2. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste 

(representado por Nota de Empenho), a Administração poderá aplicar, às 

Detentoras da Ata, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções 

legalmente estabelecidas: 

 

8.3 MULTA 

 

8.3.1 por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do 

objeto, fica o PRESTADOR sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de 

atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado 

desde o sexto dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado 

a trinta dias; 

8.3.2 em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra 

irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 5%(cinco por cento) 

calculada sobre o valor da Nota de Empenho; 

8.3.3 transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega 

estabelecido na Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, 

cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 10%(dez por cento) por 

inexecução total, calculada sobre o valor da contratação; 

8.3.4 a penalidade pecuniária prevista nesta cláusula 

será calculada sobre o valor contratado e descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou pode ser inscrita, para cobrança 

como dívida ativa do Município, na forma da Lei. 

8.4. As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem 

prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, previstas na Lei 

Federal nº 8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela Lei Federal  

nº 8.883/94. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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9.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as 

hipóteses elencadas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize de prerrogativa de 

rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a execução 

e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o PRESTADOR cumpra 

integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidências 

das sanções previstas no Edital, na Lei Federal nº 8.666/93 e no Código de 

Defesa do Consumidor(Lei Federal nº 8.078/90). 

9.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável  ou 

judicial, nos termos e condições previstas no art. 79 da Lei  Federal nº 

8.666/93. 

9.4.  O PRESTADOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos 

casos de rescisão previstas nos arts. 77 ao 80 da Lei Federal nº  8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1. O registro do PRESTADOR poderá ser cancelado, 

garantida prévia defesa, no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar do 

recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 

10.2. Pelo MUNICÍPIO, quando: 

a) o PRESTADOR não cumprir as exigências do instrumento 

convocatório que deu origem ao Registro de Preços; 

b) o PRESTADOR não formalizar contrato decorrente do 

registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, sem a aceitação da justificativa pela Administração; 

c) o PRESTADOR der causa à rescisão administrativa do 

contrato decorrente do Registro de Preços; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou 

parcial do contrato decorrente do registro de preços; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos 

praticados no mercado; 

f) por razões de interesse público, devidamente 

fundamentadas. 

 

10.3. Pelo PRESTADOR, quando: 

 

a) mediante solicitação formal, o mesmo comprovar estar 

impossibilitado definitivamente de cumprir as exigências do instrumento 

convocatório que deu origem ao Registro de Preços. 

b) O cancelamento será precedido de processo 

administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão 

final deverá ser fundamentada. 

c) A comunicação do cancelamento do registro do 

PRESTADOR, nos casos previstos na Cláusula X, item 10.1, será feita por 

escrito, juntando-se o comprovante de recebimento. 

d) No caso do PRESTADOR encontrar-se em lugar ignorado, 

incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação na imprensa 

oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do PRESTADOR, a 

partir do quinto dia útil, contado da publicação. 

e) A solicitação do PRESTADOR para cancelamento do 

Registro de Preço, não o desobriga do fornecimento das peças, até a decisão 

final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 

trinta dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 

no instrumento convocatório e na Cláusula Oitava, desta Ata, caso não 

aceitas as razões da pedido. 
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f) Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser 

realizadas novas licitações para aquisição das peças constantes do registro 

de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E GARANTIAS  

 

                                  A prestação dos serviços inclui todas as 

despesas e custos, como tributos, taxas e contribuições nela incidentes, 

viagens, hospedagens, diárias e outras de qualquer natureza, direta ou 

indiretamente relacionadas com a execução dos serviços objeto desta 

licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM 

PREÇOS REGISTRADOS 

 

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de 

Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal ou 

a quem delegar competência.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da cidade de Santa Adélia/SP, para 

dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo 

futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que 

possam ser. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1.  Integram esta Ata, o Edital do Pregão 

Presencial para Registro de Preços nº 006/2014 e a proposta da empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx classificada em 1º lugar, nos seguintes itens: 

 

Função 

Quantidade 

mínima de 

profissionais 

Jornada por 

profissional 

Horas/semana 

Valor 

Unitário 

da hora 

R$/hora 

Valor Total 

Mensal 

R$ 

Médico – Clínica 

Médica 
07 8  R$ XXX 

Médico - 

Dermatologia 
01 8   

Médico - Ginecologia 01 12   

Médico - Neurologia 01 6   

Médico - 

Oftalmologia 
01 6   

Médico - 

Otorrinolaringologia 
01 6   

Médico - Pediatra 03 12   

Médico - Plantonista 10 24   

Médico - 

Radiologista 
01 10   

 

 

14.2. Os recursos para prestação dos serviços que 

constam no ANEXO I deste edital correrão pela seguinte dotação orçamentária: 
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02 – PREFEITURA MUNICIPAL 

020400 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10 302 0009 2022 0000 – Manutenção da assistência Hospitalar e Ambulatorial 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

310.000 SAÚDE – GERAL 

 

14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas 

aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito. 

                                                               

 

Ariranha, xxx de xxxx de 2014. 

 

 

 

 

FAUSTO JUNIOR STOPA 

Prefeito Municipal 


