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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO (PRESENCIAL) N. 01/2022
Razão
Social:
Endereço:
Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos através do www.presidentealves.sp.gov.br nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:

,

de

de 2022.

Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter à
Comissão de Licitações por meio do e-mail: licitacao@presidentealves.sp.gov.br
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Presidente Alves da
responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
A sessão pública de processamento do pregão será realizada na Rua Vereador Luis
Michelan Filho, n.º 73 – Centro, CEP. 16.670-000 – Paço Municipal de Presidente
Alves/SP, com início às 10:00 horas do dia 02/02/2022.
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados
nos autos do processo desta licitação.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima mencionado, na sessão de processamento do Pregão, logo após o
Credenciamento dos interessados.
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E S C L A R E C I M E N T OS:
Gabinete do Prefeito – Paço Municipal, localizado na Rua Vereador Luis
Michelan Filho, n.º 73 – Centro, CEP. 16.670-000 – Paço Municipal de Presidente
Alves/SP, ou e-mail licitacao@presidentealves.sp.gov.br
Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet:
http://www.presidentealves.sp.gov.br, SP - Telefone 35871271.
O Sr Prefeito Municipal de Presidente Alves – SP, na forma da lei, torna
público que se acha aberta nesta Prefeitura, licitação na modalidade PREGÃO
(presencial), objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de
profissionais na área da Medicina, em conformidade com especificações, cronograma e
anexos que integram este edital, desta licitação:
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal 1919 de quatro de janeiro de 2005, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste
instrumento convocatório, bem como do Formulário Padrão Proposta.
Integra este edital:
1-Minuta de Contrato
2-Termo de Referencia
3-Formulário Padrão Proposta
4 -Modelos de Declarações e Anexos
Os valores da despesa estimada para a prestação dos serviços é de: R$ 57.000,00
mensal.
O valor estimado, corresponde pesquisa de preços efetuados, para efeito do valor do
objeto da respectiva licitação; não vinculado as concorrentes, que poderão adotar
outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta,
atendido os fatos e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.
Onerará os recursos orçamentários do exercício de 2022 na seguinte
conformidade: - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Considerar-se-á excessiva e, portanto, serão desclassificadas as propostas
comerciais que apresentar “Valor Total”,(mensal)_R$ 57.000,00.
Considerar-se-á preço inexequível, nos termos do artigo 48, §§ 1º e 2º da Lei
8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.648/98.
EDITAL
PREÂMBULO
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 012022

A sessão pública de processamento do pregão será realizada na Rua Vereador Luis
Michelan Filho, n.º 73 – Centro, CEP. 16.670-000 – Paço Municipal de Presidente
Alves/SP, com início às 10:00 horas do dia 02/02/2022.
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro (a), com o auxílio da Equipe de Apoio,
designados nos autos do processo desta licitação.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima mencionado, na sessão de processamento do Pregão, logo após o
Credenciamento dos interessados.
O Sr. Prefeito Municipal de Presidente Alves – SP, na forma da lei, torna público que
se acha aberta nesta Prefeitura, licitação na modalidade PREGÃO (presencial),
objetivando Contratação de empresa para prestação de serviços de profissionais na
área da Medicina, em conformidade com especificações, cronograma e anexos que
integram este edital, que consiste no TERMO DE REFERENCIA, deste certame.
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste
instrumento convocatório, bem como do Formulário Padrão Proposta.
Integram este edital: Formulário Padrão Proposta, Minuta do Contrato e Modelos.
1 - DO OBJETO
1.1 – A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de
serviços de profissionais na área da Medicina, em conformidade com especificações,
cronograma e anexos que integram este edital, que consiste no TERMO DE
REFERENCIA, deste certame.
1.2 - O objeto da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
2 - DA PARTICIPAÇÃO.
2.1 – Poderão participar desta licitação as Organizações Sociais do ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado cujo em seu instrumento de constituição possua 1 (um) ou
mais membros de seus sócios com formação na área médica ou de enfermagem,
comprovada mediante apresentação da carteira de identidade funcional do CRM
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(Conselho Regional de Medicina) ou COREN (Conselho Regional de Enfermagem),
com foto.
2.1.1 – Poderão participar deste Pregão Presencial as Organizações Sociais com data
de abertura de, pelo menos, 05 (cinco) anos, onde constem profissionais médicos em
seu quadro de funcionários contratados sob regime da CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho) ou Pessoas Jurídicas. Para os demais contratados, objeto deste pregão, o
regime de contratação, obrigatoriamente, deverá ser o regime Celetista. O licitante
vencedor fica obrigado a apresentar a Convenção Coletiva de Trabalho em que se
baseou para a definição da remuneração de seus funcionários.
2.2 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte que pretendam
participar deste certame fazendo jus aos benefícios legais, deverá ser observado:
2.2.1 – Apresentação de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte
visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que
deverá ser feita de acordo com o modelo anexo a este Edital, e apresentada FORA dos
Envelopes.
2.2.2 – A não entrega da Declaração de Enquadramento de Micro Empresa ou de
Empresa de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no
subitem anterior deste edital implicará na anulação do direito da respectiva licitante em
usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06.
2.2.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas terão o
tratamento na presente licitação na forma regulamentada pelo Decreto Municipal n.º
2.149, de 18 de Março de 2009, que faz parte integrante desta Licitação.
2.3 - Não será permitida a participação de empresas:
2.3.1 - Estrangeiras que não funcionem no País;
2.3.2 - Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição;
2.3.3 - Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta
Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
2.3.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
2.3.5 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;
2.3.6 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
2.2.7 – Organizações sociais que se encontrem sob falência, concordata, em
recuperação judicial ou extrajudicial;
2.2.8 – Cooperativas;
3 - DO CREDENCIAMENTO
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3.1 - O Representante da empresa interessada deverá se apresentar para o
credenciamento na data e horário estipulados no preâmbulo para a realização da
sessão.
3.1.1 - Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado), o credenciamento far-se-á por meio da apresentação do instrumento
constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos os
poderes em decorrência de tal investidura;
3.1.2 - Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio da
apresentação de instrumento público de procuração ou de instrumento particular com
firma reconhecida do representante legal que o assina; do qual constem poderes
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir
de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
3.1.2.1 - No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar
instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no item 3.1.1.
3.2 - O Representante (legal ou procurador) deverá apresentar, juntamente com a
documentação acima referida, documento oficial de identidade.
3.3 - Encerrado o prazo para credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais representantes retardatários.
3.4 - Ainda que a sessão seja pública podendo ser assistida por qualquer pessoa,
observamos para fins de efetiva participação no pregão, será admitido tão somente 1
(um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles poderá representar
apenas uma empresa.
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO, DA PROPOSTA, DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO.
4.1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua
parte externa os seguintes dizeres:
Razão Social da empresa:
Envelope nº 01 - Proposta
Pregão nº 01/2022
Razão Social da empresa:
Envelope nº 02 - Habilitação
Pregão nº01/2022
4.2 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de
qualquer fato impeditivo deverá ser feita de acordo com o modelo anexo, estabelecido
neste edital;
4.2.1 - Referida declaração deverá ser apresentada FORA dos Envelopes nº. 01 e 02.
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5 - DA PROPOSTA
5.1 - O Formulário Padrão Proposta poderá ser utilizado para a apresentação da
Proposta, datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente; sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador, acompanhado da respectiva
procuração nos termos do item 3.1.2, caso não seja o próprio credenciado.
5.1.1 – Poderá ainda ser utilizado modelo próprio de proposta pelos licitantes, desde
que atenda integralmente aos critérios e seja elaborada de conformidade com os
dados indicados no Formulário Padrão Proposta em anexo.
5.2 - Deverá estar consignado na proposta:
5.2.1 - a razão social, endereço, CEP, telefone/fax, CNPJ da proponente e data;
5.2.2 – especificação dos serviços médicos propostos, de acordo com o Memorial
Descritivo;
5.2.3 – preço proposto para os serviços cotado pela licitante, expresso em moeda
corrente nacional referente à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as
despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, transportes, alimentação, estadia e
demais encargos; assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas
com a integral realização do objeto da presente licitação.
5.3 - Os preços cotados poderão ser reajustados, de acordo com o índice IPC/FIPE,
após decorrido 12 (meses) de execução contratual, na hipótese das partes, por termo
aditivo, prorrogarem à vigência da contratação.
5.3.2 – Para as licitantes que fizerem lances será considerada a última oferta.
5.4 – O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados
da data de realização da sessão pública deste Pregão;
5.5- Os serviços prestados será imediato, não podendo ser superior 02 (dois) dias
“corridos”, contados a partir da emissão da Assinatura do Contrato.
6 - HABILITAÇÃO
6.1 – As licitantes deverão apresentar documentação referente a:
6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA – conforme o caso:
6.3.1.1 – Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;
6.3.1.2 – Instrumento constitutivo devidamente registrado na Junta Comercial, no
qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de
atividade da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação e no caso
de sociedades por ações acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
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6.3.1.3 – Instrumento constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
6.3.1.4 – 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.
6.3.1.5 - Observação: Os documentos relacionados acima não precisarão constar
do Envelope nº 2 “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
6.3.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
6.3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ);
6.3.2.2 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeito de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com os
encargos sociais, expedida pela Secretaria da Receita federal;
6.3.2.3 - Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de
Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo; nos
termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 ou declaração de isenção
ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da
lei;
6.3.2.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6.3.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – comprovação de
regularidade junto a Justiça do Trabalho, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;
6.3.2.6 - Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme
modelo anexo.
6.3.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.3.3.1 - Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja
pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data
prevista para a apresentação das propostas;
6.3.3.1.1- Na ausência do documento supracitado, a organização social que estiver em
recuperação judicial deverá apresentar, durante a fase de habilitação, dentro do
respectivo envelope, o Plano de Recuperação já homologado pelo Juiz competente e
em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação
econômico-financeira estabelecidos no edital. (Súmula nº. 50 do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo).
6.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E DE GESTÃO (ARTIGO 30, LEI
FEDERAL Nº. 8.666/93)
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a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREMESP) de, no
mínimo 5 (CINCO) anos;
b) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio de
apresentação de Atestado(s) ou Certidão (ões), expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, que indique(m), no
mínimo de 80% (oitenta por cento) de cada execução pretendida;
c) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome da organização social
proponente e deverão ser em todas as especialidades somadas o quantitativo
estipulado no item 1 (um) do Termo de Referência;
d) Comprovação de que a Organização Social possui pelo menos 1 (um) ou mais
membros de seus sócios constantes no contrato social ou instrumento de constituição
equivalente, com formação na Área Médica ou de Enfermagem, que será comprovada
com a apresentação da carteira de identidade funcional do CRM (Conselho Regional
de Medicina) ou COREN (Conselho Regional de Enfermagem), com foto.
e) Declaração subscrita por representante legal do licitante, elaborada em papel
timbrado, da disponibilidade de profissionais, devidamente relacionados, detentor das
especialidades especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, conforme
o parágrafo 6º do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações.
6.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
6.5.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
6.5.2 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de
cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que
acompanhada do original para que seja autenticado por servidor desta Administração.
6.5.3 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
6.5.4 - Documentos apresentados com a validade vencida, não sendo a falha sanável
na sessão, acarretarão a inabilitação da proponente.
6.5.5 – O Pregoeiro ou a Equipe de apoio poderão diligenciar efetuando consulta direta
na Internet nos “sites” dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de
documentos obtidos por este meio eletrônico.
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento das interessadas em
participar do certame.
7.2 - Juntamente com os documentos para o credenciamento, as licitantes entregarão
ao Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, nos
termos do modelo anexo e, em envelopes separados, a Proposta Comercial e a
Documentação de Habilitação.
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7.3 – O julgamento ocorrerá de acordo com as previsões deste edital e a classificação
das propostas será pelo critério de menor preço global de serviços licitado,
observados os termos do edital e seus anexos.
7.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
7.4.1- cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste
Edital;
7.4.2- que apresentem preço ou vantagem baseado exclusivamente em proposta
ofertadas pelas demais licitantes;
7.4.3- que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;
7.5 - Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro dará por
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito;
7.6 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
7.6.1 – Serão selecionadas pelo Pregoeiro as propostas de menor preço e as demais
com preços até 10% (dez por cento) superiores àquelas;
7.6.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida no item anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo
de 3 (três). No caso de empate, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
7.6.3 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas
a formular lances de forma verbal e 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, sendo que 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.
7.7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes referente
ao valor mensal cotado para execução do objeto descrito em cada item de serviços
licitado, sempre inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima
entre os lances, aplicável inclusive em relação ao primeiro. O valor de redução mínima
entre os lances será R$ 50,00 (cinquenta reais).
7.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todas participantes dessa
etapa declinar da formulação de lances.
7.9 - Após este ato, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas
não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas selecionadas
para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.
7.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes deste Edital.
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7.11 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço ofertado pela primeira
classificada, decidindo motivadamente a respeito.
7.11.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes,
apurados mediante pesquisa realizada pela Prefeitura que será juntada aos autos
oportunamente.
7.12 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
7.13 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno a critério
do Pregoeiro, será verificado o atendimento da proponente às condições habilitatórias
estipuladas neste Edital.
7.13.1 - 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.
7.13.2 - A verificação de regularidade será certificada pelo Pregoeiro ou Equipe de
Apoio, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico,
salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.13.3 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela
verificação, a licitante será considerada inabilitada.
7.14 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste
Edital, a licitante será considerada habilitada e declarada vencedora.
7.14.1 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a proponente não atender
às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes; na
ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração
de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação da proponente, será
declarada vencedora.
7.15 - Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio
e pelas proponentes.
7.16 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências
julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento
da convocação.
8 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO
8.1 - Com antecedência superior a 2 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento
das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão.
8.1.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital.
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8.2 - As impugnações devem ser protocoladas diretamente no serviço de protocolo do
Paço Municipal, conforme endereço único indicado no preâmbulo e dirigido ao
subscritor do edital.
8.2.1 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será
designada nova data para a realização do certame.
8.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital,
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele
estabelecidas.
8.4 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata
na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da
sua intenção; abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a apresentação
das razões, por meio 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 do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão
pública importará:
8.4.1.1- na decadência do direito de recurso;
8.4.1.2- na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora;
8.4.1.3- no encaminhamento do processo à autoridade competente para a
homologação;
8.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua
decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
8.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e,
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.
8.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.5 - Depois de homologado o resultado desta licitação, a empresa adjudicatária será
convocada para a assinatura do instrumento contratual correspondente.
8.5.1 - A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida em, no máximo,
02 (dois) dias corridos, não podendo ser prorrogado pela Administração, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
8.5.2 - Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra
forma de discordância ou inconformismo a quaisquer dos tópicos do contrato no ato de
sua assinatura, haja vista que guarda absoluta conformidade com a inclusa minuta,
parte integrante deste Edital.
8.6 - Ao assinar o instrumento contratual, a empresa adjudicatária obriga-se a realizar o
objeto a ela adjudicado, conforme especificações estabelecidas neste Edital, em seus
anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as
especificações e condições estabelecidas no Edital.
9 - DA CONTRATAÇÃO
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9.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a assinatura
de termo de Contrato, cuja respectiva minuta constitui em Anexo deste Edital;
9.1.1 – A contratação será celebrada com duração de 03 (três) meses, contados da
assinatura do termo de contrato;
9.2 – A adjudicatária deverá, no prazo de 2 (DOIS) dias, contados da data da
convocação, comparecer a Prefeitura Municipal de Presidente Alves, Setor de
Licitações e Contratos para assinar o termo de contrato;
9.2.1 – O simples silêncio da Adjudicatária à regular e inequívoca convocação
importará em recusa à assinatura do Contrato;
9.3 – Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
se recusar a assinar o Contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas,
para nova sessão pública de processamento do Pregão, visando a celebração da
contratação;
9.3.1 – A convocação das demais licitantes se dará por via postal com registro ou aviso
de recebimento, e-mail, ou outra forma em que reste comprovado, de forma
inequívoca, que os interessados a tenham recebido;
10 - DO PAGAMENTO
10.1 – Os pagamentos serão realizados de acordo com os procedimentos
estabelecidos na minuta do respectivo contrato.
11 - DAS SANÇÕES
11.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta; comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeita a sanção prevista no artigo 7º, da
Lei n.º 10.520/02 sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e
demais penalidades legais.
11.2 – A licitante está sujeita às sanções estipuladas nas Leis nºs 8.666/93 e
10.520/02, sem prejuízo daquelas previstas neste edital.
11.3 – A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei
n.º 8.666/93, no âmbito desta licitação, obedecerá o disposto abaixo:
11.3.1 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às seguintes penalidades:
11.3.1.1 – multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
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11.3.1.2 – pagamento correspondente à diferença de preço decorrente na nova
licitação para o mesmo fim;
11.3.2 – O atraso injustificado na execução dos serviços, sem prejuízo do disposto no
parágrafo 1º do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora,
calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
11.3.2.1 – atraso de até 30 (trinta) dias: multa de 1% (um por cento) ao dia; e
11.3.2.2 – atraso superior a 30 (trinta) dias: multa de 2% (dois por cento) ao dia.
11.3.3 – Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderão ser aplicadas
ao contratado as seguintes penalidades:
11.3.3.1 – multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação
não cumprida, ou
11.3.3.2 – multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para
o mesmo fim.
11.4 – As multas referidas neste edital não impedem a aplicação de outras sanções
previstas na legislação que rege a presente licitação.
12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes,
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança.
12.2 - O resultado do presente certame e demais atos que se fizerem necessários,
serão divulgados no DOE – Diário Oficial do Estado de São Paulo.
12.4 - Após a assinatura do contrato, os envelopes contendo os documentos de
habilitação das licitantes não adjudicadas ficarão à disposição para retirada pelo prazo
de cinco dias, findo os quais serão destruídos.
12.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
12.6 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Pirajuí, Estado de São
Paulo.

Presidente Alves, 19 de janeiro de 2022.

CRISTIANO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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MINUTA
CONTRATO Nº /2022
PROCESSO Nº /2022
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE ALVES E A EMPRESA __.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES, inscrita no CNPJ sob n.º
44.555.688/0001-41, com sede na Rua Vereador Luiz Michelan Filho, n.º 73, Centro,
desta cidade de Presidente Alves – SP, neste ato, devidamente representada por seu
Prefeito Municipal Cristiano dos Santos, infra-assinado; a seguir denominada
simplesmente PREFEITURA e, de outro lado a Empresa _____________, inscrita no
CNPJ sob n.º __________, estabelecida na cidade de _________, situado na Avenida
_________________, neste ato representada por seu _________________, portador
do RG. ______________ e do CPF. ______________, a seguir designada
simplesmente CONTRATADA; tem ajustado o presente contrato, que se regerá pela
Lei 8.666/93 e alterações, pelos termos da proposta da CONTRATADA, pelo
estabelecimento no Pregão n.º __/2022, que ficam fazendo parte integrante deste
Contrato e pelas cláusulas e condições seguintes, que as partes se obrigam e se
comprometem a cumprir fielmente:
1 - DO OBJETO
1.1 - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de
serviços de profissionais na área da Medicina, em conformidade com especificações,
cronograma e anexos que integram este edital, que consiste no TERMO DE
REFERENCIA, _________, por parte da CONTRATADA em favor da PREFEITURA,
observada as seguintes condições:
1.1.1 – Os serviços de -________ serão prestados na UBS do Município de Presidente
Alves, de acordo com o cronograma elaborada pela Coordenadoria Municipal de
Saúde.
a) Alem dos serviços acima descritos deverá o profissional inserir o no programa “E
SUS” (prontuário eletrônico) para todas as consultas efetuadas, devidos ser uma
exigência do Sistema Único de Saúde.
1.2 - Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, exceto no que de
forma diferente ficar aqui estabelecido, para todos os efeitos de direito os elementos
constantes do Edital de Pregão n.º __/2022 e seus anexos.
2 - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE.
2.1 – O valor total do presente contrato é de R$ ___________ (___________).
2.2 – A CONTRATADA perceberá a quantia mensal de R$ __________, que será paga
pela Tesouraria da PREFEITURA, até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao da
prestação dos serviços médicos, mediante a emissão da respectiva nota fiscal de
serviços prestados.
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2.3 – O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura, de acordo com os
procedimentos estabelecidos no contrato.
2.4 - A contagem do prazo para pagamento terá inicio e encerramento em dias de
expediente na PREFEITURA.
2.5 - Havendo divergência ou erro na emissão de documento fiscal fica interrompido o
prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a
regularização.
2.3 – Os reajustes dos preços serão processados em todos os períodos completos de
12, (doze), meses, pela variação do IPC – Índice de Preços ao Consumidor – FIPE, ou
por outro índice oficial que porventura vier a substituí-lo.
3 - DOS PRAZOS E DA RESCISÃO
3.1 – Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de
03 (três) meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos mediante
Termo Aditivo, na forma da Lei.
3.2 – As partes concedem, reciprocamente, o direito de antecipar o fim do presente
contrato por rescisão amigável, mediante a comunicação por escrito realizada com 15
(quinze) dias de antecedência.
4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – A despesa onerará os recursos orçamentários reservados na seguinte
conformidade: - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
5 - DO FORO
5.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Pirajuí, Estado de São Paulo, para dirimir todas
e quaisquer dúvidas que porventura surgirem a respeito deste contrato, renunciando as
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento na
presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza todos os efeitos legais
e jurídicos.
Presidente Alves – SP, ________ de _____________ de 2022.
Prefeitura

Contratada

Testemunhas:
1 - _________________ RG. ______________
2 - _________________ RG. ______________
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ANEXO LC - 01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(Contratos)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUCIANOPOLIS
CONTRATADA: _____________________________________.
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): ________________________
OBJETO:
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento
no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709,
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

____________, __ de ______________ de _____.
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF: RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:______________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF: / RG:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):
Assinatura:______________________________________________________
Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:.
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone:
Assinatura:______________________________________________________
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ANEXO LC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Nome
Cargo
RG nº
Endereço (*)
Telefone
e-mail
(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá
ser encontrado (a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
Nome
Cargo
Endereço Comercial do
Órgão/Setor
Telefone e Fax
e-mail
_______________, _____ de ________ de _________.

PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE REFERÊNCIA

1-ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de profissionais na área
da Medicina, em conformidade com especificações, cronograma e anexos que
integram este edital.
Durante o período de prestação dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar
profissionais da área da Saúde, o qual deverá permanecer exclusivamente nas
dependências das Unidades Básicas de Saúde do município de Presidente Alves.
Será de inteira responsabilidade da Contratada eventuais erros médicos, danos e ou
prejuízos causados aos usuários e à Administração Pública Municipal.
Prazo de Vigência: (03 meses), podendo ser prorrogado nos Termos da Lei.
Total de horas: Conforme a especialidade e cronograma.
Importante: O cronograma poderá ser alterado nos limites da lei, dependendo das
horas efetivamente prestadas pela empresa contratada, a qual será atestada pelo
Setor de Saúde, para juntada na Nota Fiscal de prestação de serviços referente as
horas executadas.
O cronograma estimativo poderá sofrer alterações com vistas à melhor atender as
necessidades do Setor de Saúde, ocasião em que a Contratada será comunicada
previamente com no mínimo 02 (dois) dias de antecedência para adequação.
Do Pagamento: A Prefeitura Municipal de Presidente Alves, efetuará o pagamento de
acordo com as horas efetivamente executadas.

TIPO DE JULGAMENTO: Menor preço global.
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CRONOGRAMA ESTIMATIVO ITEM QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS
ITEM
01

02

03

04

QTD DESCRIÇÃO PROFISSIONAL
01
MÉDICO CLINICO GERALPrestação de serviços por 05(cinco) horas diárias, sendo 25 horas
semanais- de Segunda à Sexta Feira, no período das 17 h: 00 min.
às 22 h: 00 min.
01
ENFERMEIROPrestação de serviços por 05(cinco) horas diárias, sendo 25 horas
semanais- de Segunda à Sexta Feira, no período das 17 h: 00 min.
às 22 h:00 min..
01
TÉCNICO DE ENFERMAGEMPrestação de serviços por 05(cinco) horas diárias, sendo 25 horas
semanais- de Segunda à Sexta Feira, no período das 17 h: 00 min.
às 22 h: 00 min.
01
FARMACÊUTICO
Prestação de serviços por 05(cinco) horas diárias, sendo 25 horas
semanais- de Segunda à Sexta Feira, no período das 17 h: 00 min.
às 22 h: 00 min.

ITEM 01 - CLÍNICO GERAL
Graduação em Medicina e registro no conselho de classe. Serviços a serem
executados: Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade.
Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo
na unidade de saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais
espaços comunitários (escolas, associações etc.). Realizar atividades programadas e
de atenção à demanda espontânea. Encaminhar, quando necessário, usuários a outros
pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo
acompanhamento do plano terapêutico deles, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento do usuário. Contribuir, realizar e participar das atividades de
educação permanente de todos os membros da equipe. Participar do gerenciamento
dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de saúde.
ITEM 02 – ENFERMEIRO
Executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos,
para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva. Executar
diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de
pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em
prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e
social aos pacientes; Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de
acidentes ou doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando
medicamentos, para posterior atendimento médico; Supervisionar a equipe de
enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos,
medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do Médico,
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para assegurar o tratamento ao paciente; Manter os equipamentos e aparelhos em
condições de uso imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e
providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado
dos trabalhos de enfermagem; Supervisionar e manter salas, consultórios e demais
dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e
limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos; Promover a integração da equipe
como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas que
surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os
trabalhos e as diretrizes; Desenvolver o programa de saúde da mulher, orientações
sobre planejamento familiar, às gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a
importância do pré-natal etc.; Efetuar trabalho com crianças para prevenção da
desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação alimentar; Executar
programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de doenças
como diabetes e hipertensão; Desenvolver o programa com adolescente trabalho de
integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas etc.; Executar a supervisão
das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais de
consumo; Fazer cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início. do ano;
Participar de reuniões de caráter administrativo técnico de enfermagem, visando o
aperfeiçoamento dos serviços prestados; Efetuar e registrar todos os atendimentos,
tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando
em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para
documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde; Fazer estudos e
previsão de pessoas e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de
serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de
consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem,
dentre outras atribuições afins e correlatadas na área de sua competência. Área de
Atuação: Toda e qualquer área, setor, repartição ou departamento de saúde da
Administração Pública Municipal, conforme necessidade do serviço público.
ITEM 03 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM –
Orientar e executar o trabalho técnico de enfermagem, participando da elaboração do
plano de assistência de enfermagem, em conformidade com as normas e
procedimentos de biossegurança.
Executar ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão, observando e
registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando
medicamentos e outros. Auxiliar no controle de estoque de materiais, equipamentos e
medicamentos. Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência. Manter a unidade
de trabalho organizada, zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro
eventuais problemas. Auxiliar em serviços de rotina da Enfermagem. Verificar e
controlar equipamentos e instalações da unidade, comunicando ao responsável.
Auxiliar o Enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral,
em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção
hospitalar. Auxiliar o Enfermeiro na prevenção e controle sistemático de danos físicos
que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde. Conferir
qualitativa e quantitativamente os instrumentos cirúrgicos, após o término das cirurgias.
Orientar a lavagem, secagem e esterilização do material cirúrgico. Zelar,
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permanentemente, pelo estado funcional dos aparelhos que compõe as salas de
cirurgia, propondo a aquisição de novos, para reposição daqueles que estão sem
condições de uso. Preparar pacientes para exames, orientando-os sobre as condições
de realização dos mesmos. Auxiliar nas atividades de radiologia, quando necessário.
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e
programas de informática. Executar outras tarefas para o desenvolvimento das
atividades do setor, inerentes à sua função.
ITEM 04- FARMACÊUTICO
Coordenar e executar as atividades de Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção
Básica/Saúde da Família. Auxiliar os gestores e a equipe de saúde no planejamento
das ações e serviços de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica/Saúde da
Família, assegurando a sua integralidade e a sua intersetorialidade; Promover o
acesso e o uso racional de medicamentos junto à população e aos profissionais da
Atenção Básica / Saúde da Família, por intermédio de ações que disciplinem a
prescrição, a dispensação e o uso; Assegurar a dispensação adequada dos
medicamentos e viabilizar a implementação da Atenção Farmacêutica na Atenção
Básica/Saúde da Família; Selecionar, programar, distribuir e dispensar medicamentos
e insumos, com garantia da qualidade dos produtos e serviços; Receber, armazenar e
distribuir adequadamente os medicamentos na Atenção Básica / Saúde da Família;
Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos e insumos, inclusive os
medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, na perspectiva da obtenção de resultados
concretos e da melhoria da qualidade de vida da população; Subsidiar o gestor, os
profissionais de saúde e as ESFs com informações relacionadas à morbimortalidade
associados aos medicamentos; Elaborar, em conformidade com as diretrizes
municipais, estaduais e nacionais, e de acordo com o perfil epidemiológico, projetos na
área da Atenção/Assistência Farmacêutica a serem desenvolvidos dentro de seu
território de responsabilidade; Intervir diretamente com os usuários nos casos
específicos necessários, em conformidade com a equipe de Atenção Básica / Saúde da
Família, visando uma farmacoterapia racional e à obtenção de resultados definidos e
mensuráveis, voltados à melhoria da qualidade de vida; Estimular, apoiar, propor e
garantir a educação permanente de profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família
envolvidos em atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica; Treinar e capacitar os
recursos humanos da Atenção Básica/Saúde da Família para o cumprimento das
atividades referentes à Assistência Farmacêutica, dentre outras atribuições afins e
correlatadas na área de sua competência. Área de Atuação: Toda e qualquer área,
setor, repartição ou departamento de saúde da Administração Pública Municipal,
conforme necessidade do serviço público.
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=MODELO=
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu, ____________ (nome completo), portador do RG. ____________, representante
credenciado (ou legal) da empresa ________________ (razão social da empresa),
inscrita no CNPJ sob n.º ____________, DECLARO, sob as penas da lei, que a
empresa cumpre plenamente com as exigências e os requisitos de habilitação
previstos no instrumento convocatório do Pregão n.º ______; realizado pela Prefeitura
Municipal de Presidente Alves – SP, inexistindo qualquer fato impeditivo à participação
neste certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Data e assinatura do representante legal da empresa.
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FORMULÁRIO PADRÃO PROPOSTA
INSTRUÇÕES:
1 - Na planilha abaixo a linha contendo o item, a indicação serviços, quantidade,
unidade é destinada para o licitante cotar, preço unitário e valor total;
1.1.1 – Deverá o licitante cotar todos os itens, pois quem não o fizer terá sua proposta
DESCLASSIFICADA.
2 - Na entrega da proposta o fornecedor está concordando com as normas contidas no
Edital (leia com atenção);
3 - As propostas que apresentarem erros manifestos
automaticamente corrigidas prevalecendo o valor unitário;

de

cálculos

serão

4 – A proponente obriga-se a prestar os serviços que lhe forem adjudicados,
independente de quantidade ou valor;
5 - O PROPONENTE deverá cotar preços para todos os itens do Formulário Padrão
Propostos em conformidade com as especificações do Edital;
DECLARO, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as
especificações exigidas no Edital.
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e
indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros:
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro.
DECLARO que os documentos fiscais serão emitidos de forma eletrônica (Nfe), com
remessa
no
endereço
eletrônico
da
Municipalidade
(contabilidade@presidentealve.sp.gov.br) e financeiro@presidentealves.sp.gov.br.
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ITEM
01

QT
D
01

02

01

03

01

04

01

DESCRIÇÃO PROFISSIONAL

VALOR
UNIT.(MÊS)

VALOR
03 MESES

MÉDICO CLINICO GERALPrestação de serviços por 05(cinco) horas
diárias, sendo 25 horas semanais- de
Segunda à Sexta Feira, no período das 17
h: 00 min. às 22 h: 00 min.
ENFERMEIROPrestação de serviços por 05(cinco) horas
diárias, sendo 25 horas semanais- de
Segunda à Sexta Feira, no período das 17
h: 00 min. às 22 h:00 min.
TÉCNICO DE ENFERMAGEMPrestação de serviços por 05(cinco) horas
diárias, sendo 25 horas semanais- de
Segunda à Sexta Feira, no período das 17
h: 00 min. às 22 h: 00 min.
FARMACÊUTICO
Prestação de serviços por 05(cinco) horas
diárias, sendo 25 horas semanais- de
Segunda à Sexta Feira, no período das 17
h: 00 min. às 22 h: 00 min.

VALOR GLOBAL (03 MESES).....................................................
Esta proposta é válida mínima por 60 (sessenta) dias.
Obs.: Adverte-se a simples apresentação desta Proposta será considerada como
indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante
neste certame e a mesma não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
Razão social: ________________________________________________________
CNPJ: ________________________________ Fone: ________________________
End.: _______________________________________________________________
E-mail: _______________________________ Data: _________________________
Nome do Representante Legal: __________________________________________
CPF: _________________________________Telefone.: _______________________
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_________________________________
ASSINATURA

=MODELO=
CARTA CREDENCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE ALVES/SP.
Ref.: Licitação: _______, (indicar a modalidade e numero da licitação)

A empresa _________________, inscrita no CNPJ sob n.º ____________, neste ato,
devidamente representada por __________, infra-assinado, portador do RG. ________
e CPF. __________, na qualidade de _______ (proprietário, sócio, procurador) nomeia
como seu bastante representante _____________, portador do RG. ________ e CPF.
_________, outorgando-lhe poderes específicos para formular ofertas e lances,
negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame licitatório em referência.
Data e assinatura do representante legal da empresa.
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=MODELO=
DECLARAÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO=

À PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE ALVES/SP.

Ref.: Licitação: _______, (indicar a modalidade e numero da licitação)

Eu, _____________, representante legal da empresa __________________________,
interessado em participar da licitação em referência, realizada pela Prefeitura
Municipal de Presidente Alves – SP, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos
do artigo 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93 com alteração introduzida pela Lei n.º 9.854,
de 27 de outubro de 1999, a empresa acima, encontra-se em situação regular perante
o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII
do artigo 7º da Constituição Federal.

Data e assinatura do representante legal da empresa.
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=MODELO=

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa _________________________________________,
CNPJ nº ________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portando,
a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento
licitatório de que trata o Pregão n.º __/23, realizado pela Prefeitura Municipal de
Presidente Alves – SP.
Data e assinatura do representante legal da empresa
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FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS
I - DADOS DA EMPRESA:
1. Razão Social:
2. Endereço:
3. Município:

Bairro:
Estado:

CEP:

4. Inscrição no CNPJ:
5. Telefax: ( )
6. Banco:

Agência:

Conta Corrente:

7. e-mail institucional:
II - DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:
1. Nome:
2. Nacionalidade:
3. CPF:

Estado Civil:
RG:

4. Endereço:
5. Município:

Bairro:
Estado:

CEP:

6- e-mail pessoal:
Local e Data: ________________________________________

Carimbo e Assinatura: ______________________________________
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