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PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA 

AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE-IS 

EDITAL 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/AMS – IS/2014 
Processo Administrativo nº  I - 767/2014 
Tipo: Menor preço global. 
 
PREÂMBULO 
 

A AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE– IS;  Torna público que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, com vistas para futura à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis diversos, 
descritos na Cláusula I – DO OBJETO, em conformidade com as disposições deste Edital e Anexos. 

 
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições das Leis Federais 

nº. 8.666/93 e suas alterações, nº. 10.520/02, nº. 6.360/76, nº. 8.078/90 e Decreto Federal nº. 79.094/97, da Lei 
Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 139/11 e dos Decretos Municipais nº. 1.870/05, nº. 
1.919/06, nº. 1.948/06 e nº. 1.995/07, e demais normas legais aplicáveis a espécie. 

 
A abertura da sessão pública deste PREGÃO PRESENCIAL  será realizada no Auditório da 

Autarquia Municipal Saúde - IS, situada na Rua Major Manoel Francisco de Moraes nº. 286, Centro, Município 
de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, às 08h30 do dia  07/04/2014, quando deverão ser entregues os 
documentos referentes ao Credenciamento  (fora do envelope), a Declaração de Cumprimento das 
Condições de Habilitação  (fora do envelope), os envelopes contendo a Proposta de Preços  e os 
Documentos de Habilitação  das empresas interessadas, diretamente ao Pregoeiro. 
 
I. OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos eletrocardiógrafos digitais com 
laudo à distância, obedecidas às especificações técnicas constantes no Anexo I do edital. 
 
II. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Poderão participar da licitação as empresas que atenderem a todas as exigências deste Edital. 
 

2.1.1. Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste 
instrumento e seus anexos; 

 
2.1.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado. 

 
2.2. Será vedada a participação de empresas: 

 
2.2.1. Declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública; 
 
2.2.2. Impedidas de licitar e contratar com o Município de Itapecerica da Serra, nos termos do art. 7º da 
Lei nº 10.520/02; 
 
2.2.3. Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e impedidas de contratar com a 
Administração Municipal de Itapecerica da Serra, nos termos do art. 87, III, da Lei nº. 8.666/93; 
 
2.2.4. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
2.2.5. Enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, ou ainda, 
 
2.2.6. Sob processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência. 
 
2.2.7. A participação neste Pregão implica no reconhecimento pela licitante de que conhece, atende e 
se submete a todas às cláusulas e condições do presente edital. 

 
III – DO CADERNO DE LICITAÇÃO E INFORMAÇÕES 
 

3.1. O caderno de licitação composto de Edital e seus Anexos poderão ser, adquirido gratuitamente na 
Coordenadoria Jurídica, localizado na Rua Major Manoel Francisco de Moraes nº. 286, Centro, Município de 
Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, das 10h00 às 16h00 horas, até o último dia útil que anteceder a 
data designada para a abertura do certame ou via internet, no endereço eletrônico da Prefeitura de 
Itapecerica da Serra http://www.itapecerica.sp.gov.br 
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3.1.1. Ao adquirir o edital e seus Anexos, o interessado deverá verificar seu conteúdo, pois não serão 
admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 

 
3.2. Os esclarecimentos e informações relativas a presente licitação, incluindo as dúvidas de ordem técnica, 
deverão ser formuladas por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para a abertura do 
certame, no horário das 09h00 às 16h00, endereçadas ao Pregoeiro e apresentadas no endereço contido no 
item 3.1., ou apresentadas via “fac-símile” (telefones: 4667-1256). 

 
3.2.1. As dúvidas a serem dirimidas, por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal. 

 
IV – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 

4.1. Eventuais requerimentos de impugnação ao Edital deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, por meio de 
petição fundamentada e protocolados nos até 02 (dois) dias antecedentes á realização da sessão, no horário 
das 10h00 às 16h00, na Coordenadoria Jurídica, situado na Rua Major Manoel Francisco de Moraes nº. 286, 
Centro, Município de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo. 

 
4.2. No momento da apresentação da impugnação, é obrigatório a apresentação de CPF ou RG em se 
tratando de pessoa física, e, em se tratando de pessoa jurídica a apresentação do CNPJ, do Contrato Social 
ou Estatuto Social e a procuração, assinada pelo representante legal da empresa (por documento original ou 
cópia autenticada). 

 
4.3. O recebimento da impugnação estará condicionado à comprovação do recolhimento dos emolumentos 
devidos em agência bancária, em até 02 (dois) dias úteis antes da abertura da sessão, (até 02/04/2014) 
conforme legislação vigente. 

 
4.4. Caberá a autoridade competente decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame, após 
manifestação do Pregoeiro. 

 
4.5. Quando o acolhimento da impugnação, implicar em alteração do Edital capaz de afetar a formulação da 
proposta, será designada nova data para a realização da sessão pública. 

 
V – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, PROPOSTA  DE PREÇOS E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

5.1. No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, será realizado em sessão pública, o 
credenciamento dos representantes das licitantes, o recebimento e abertura dos envelopes n°. 01 - Proposta 
de Preços e nº. 02 – Documentos de Habilitação. 
 
Deverá também ser apresentada fora do envelope nº. 01 - proposta de preços, a Declaração de 
Cumprimento das Condições de Habilitação, em conformidade com o modelo do Anexo IV. 
 

5.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, ainda que pretendam apresentar regularidade 
fiscal com alguma restrição, nos termos da Lei Complementar nº. 123/06, deverão apresentar a 
Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação de acordo com o modelo estabelecido no 
Anexo IV do Edital, mesmo que sem qualquer ressalva. 

 
5.2. CREDENCIAMENTO 
 

5.2.1. Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do PREGÃO e de sua cédula de 
identidade ou outro documento equivalente (com foto). 

 
5.2.2. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

 
5.2.2.1. Instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, pelo qual o 
representante legal da empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado para representá-
la em todos os atos do certame, em especial para formular lances e para recorrer ou desistir de 
recurso (vide modelo referencial de credenciamento – Anexo II), devendo estar acompanhada do 
contrato social ou estatuto da empresa e no caso de Sociedade Anônima devidamente 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 
5.2.2.1.1. Quando o instrumento de procuração for substabelecido por procurador da 
licitante, deverá ser, ainda, juntada cópia autenticada ou original do instrumento de 
procuração, do qual deverá constar expressamente a possibilidade de substabelecimento, 
ou; 
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5.2.2.2. Cópia do contrato ou estatuto social da licitante quando sua representação for feita por um 
de seus sócios proprietários, dirigentes ou assemelhados, acompanhado da ata de eleição da 
diretoria, em se tratando de sociedade anônima, e; 

 
5.2.2.3. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
5.2.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedade Civil Simples acompanhada de prova 
da diretoria em exercício. 

 
5.2.3. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, para se submeter ao regime especial da 
Lei Complementar nº. 123/06, além da documentação relacionada no subitem 5.2.2 do Edital, deverá 
apresentar também: 

 
5.2.3.1. CNPJ com a indicação da qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 
5.2.3.2. Declaração conforme modelo do Anexo VII, subscrita por quem detenha poderes de 
representação e por seu Contador; 

 
5.2.3.2.1. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº. 123/06, caracterizará crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem 
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista de impedimento 
de licitar e contratar com a Administração. 

 
5.2.4. A falta da documentação comprobatória da qualificação da licitante como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, ou a sua imperfeição, não conduzirá seu afastamento da licitação, mas tão 
somente dos benefícios da lei. 
 
5.2.5. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa, sob 
pena de exclusão sumária das representadas. 
 
5.2.6. Os documentos exigidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada ou original e cópia para autenticação por membro da Comissão e ficarão retidos para 
oportuna juntada ao processo administrativo, pertinente a presente licitação. 
 
5.2.7. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
5.2.8. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 
credenciados. 
 
5.2.9. Encerrada a etapa do credenciamento, não será admitida a inclusão de novos participantes quando 
após, o Pregoeiro anunciará quais as licitantes beneficiadas pela Lei Complementar nº. 123/06. 

 
5.3. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES  

 
5.3.1. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento da Declaração de 
Cumprimento das Condições de Habilitação e dos envelopes contendo as propostas de preços e os 
documentos de habilitação, em invólucros separados, indevassáveis, lacrados, opacos e rubricados no 
fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 
 

ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.   
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ 
 
ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ 
 
5.3.1.1. Qualquer engano na indicação da face externa dos envelopes será aceitável, a critério do 
Pregoeiro e a equipe de apoio, desde que não acarrete o comprometimento no prosseguimento da 
sessão. 
 
5.3.1.2. A empresa que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente representada, 
terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das rodadas de lances verbais. 
 

5.3.2. Dentro do envelope nº. 01 – Proposta de Preços, a pro posta deverá: 
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5.3.2.1. Ser apresentada em 01 (uma) única via, conforme modelo constante do Anexo III, 
impressa em papel timbrado da licitante, perfeitamente legível, redigida com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada por 
seu representante legal; 
 
5.3.2.2. Indicar nome ou razão social da licitante, inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda, seu 
endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver, bem como o nome, nº. de CPF 
e/ou  RG e cargo de seu representante legal; 
 
5.3.2.3. Indicar prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
sua apresentação. 
 
5.3.2.4. Ofertar preço unitário e total, ambos expressos em reais, em algarismo, com duas casas 
decimais, e por extenso para o fornecimento do objeto desta licitação. 
 

5.3.2.4.1. Para efeito de julgamento, havendo divergência entre o valor expresso em 
algarismo e por extenso prevalecerá o valor por extenso, bem como, se a divergência 
ocorrer entre o valor unitário e total, prevalecerá o unitário. 

 
5.3.2.5. Indicar prazo de entrega: 
Conforme Item X, subitem 10.1 do Edital. 
 
5.3.2.6. Conter na embalagem validade do produto ofertado. 
 
5.3.2.7. Conter declaração, sob as penas da lei, de que tem condições de fornecer a(s) 
quantidade(s) estabelecida(s) no prazo assinalado, de que o(s) preço(s) cotado(s) inclui(em) todos 
os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta 
licitação, de que o(s) material(is) cotado(s) atende(m) integralmente às especificações descritas no 
Anexo I deste edital, bem como seu compromisso de entregar o(s) material(is) que lhe for(em) 
adjudicado(s). 

 
5.3.2.8. Indicar oferta, firme e precisa, sem alternativa de preço ou qualquer outra condição, que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 
5.3.2.9. Não serão aceitos pleitos de acréscimos no preço ofertado, a qualquer título. 

 
5.3.2.10. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços. 
 

5.3.3. Serão desclassificadas as propostas: 
 

5.3.3.1. Que não atenderem as exigências essenciais deste edital e de seus anexos; 
 
5.3.3.2. Que se apresentarem omissas, com irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento e ainda as que apresentarem rasuras ou emendas; 
 
5.3.3.3. Consideram-se exigências essenciais aquelas que não possam ser atendidas, no ato, por 
simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, 
possa representar risco de fraude aos princípios da licitação. 
 

5.4. ENVELOPE N°. 02 – HABILITAÇÃO 
 

5.4.1. Dentro do envelope nº. 02 – Documentos de Habilitação deverá conter os documentos abaixo 
relacionados: 

 
Habilitação Jurídica; 
Qualificação Técnica; 
Qualificação Econômico-Financeira; 
Regularidade Fiscal. 

 
5.4.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
5.4.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
5.4.2.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de 
diretoria, em exercício; 
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5.4.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
5.4.2.4 Caso o documento já tenha sido apresentado para credenciamento, não será necessário 
constar do envelope de habilitação. 

 
5.4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
5.4.3.1. Atestado(s) ou certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, através do(s) qual(is), comprove(m) o fornecimento anterior, compatível 
com os objetos desta licitação. 

 
5.4.3.1.1. O(s) atestado(s)/certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, 
original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de 
quem o(s) expediu, com a devida identificação. 
 
5.4.3.1.2 Termo de responsabilidade garantindo a entrega dos produtos que cotou no prazo 
e condições estabelecidas neste edital firmada pelo seu representante legal. 
 

5.4.3.2. Apresentar comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa proponente, 
emitida pelo órgão competente da Vigilância Sanitária. 
 
5.4.3.3. Apresentar comprovante de Responsabilidade Técnica autenticado da Empresa 
proponente, exercida por um profissional habilitado, emitido pelo respectivo Conselho de Classe. 

 
5.4.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
5.4.4.1. Certidão(ões) negativa(s) de concordata, falência, recuperação judicial ou extrajudicial, nos 
termos do art. 1º da Lei Federal nº. 11.101/05, expedida(s) pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do envelope referente à 
documentação de habilitação. 

 
5.4.4.1.1. No caso de certidões positivas, a participante deverá juntar a certidão de objeto e 
pé, expedida pelo órgão competente esclarecendo o posicionamento da(s) ação(ões). 

 
5.4.4.1.2. As empresas com sede em outras unidades da Federação deverão apresentar 
certidão emitida pelo órgão competente do Poder Judiciário da unidade de origem, 
indicando os cartórios distribuidores de concordata, falência, recuperação judicial ou 
extrajudicial. 

 
5.4.5. REGULARIDADE FISCAL: 

 
5.4.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 

 
5.4.5.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 
à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame, no 
prazo de validade; 

 
5.4.5.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou da sede do licitante; 
 
5.4.5.4 Certidão conjunta de regularidade fiscal atualizada emitida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto aos encargos tributários federais 
 
5.4.5.4. Certidão Negativa quanto aos Tributos Mobiliários, expedida pela Fazenda Municipal. 
 
5.4.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos da Lei Federal nº. 
12.440/2011. 

 
5.4.5.6. Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, relativa ao Município de Itapecerica 
da Serra; 
 

5.4.5.6.1. Caso a proponente não esteja cadastrada como contribuinte neste Município, 
deverá apresentar Declaração firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do 
não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de Itapecerica da Serra, 
relativamente aos tributos relacionados à aquisição licitada, nos termos do Modelo 
Constante no Anexo VIII deste Edital. 
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5.4.5.7. Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), 
mediante a apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN – Certidão Positiva 
de Débito com Efeitos de Negativa; 
 
5.4.5.8. Prova de regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS por 
meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
5.4.5.9. Certidão de regularidade de débito da Procuradoria da Fazenda Nacional (Dívida Ativa). 
 
5.4.5.10. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas, 
com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão 
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 
 
5.4.5.11. Declaração firmada pelo representante legal da empresa, sob as penas da lei, de que a 
licitante não possui em seu quadro de pessoal, empregados que se enquadrem nas situações 
previstas no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, nos termos do Modelo 
constante do Anexo V. 
 
5.4.5.12. Declaração de que não possui fato impeditivo, nos termos do Modelo constante do Anexo 
VI. 

 
5.4.5.13. Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes que participaram da disputa verbal de 
lances, poderá ser aberta, na mesma ou em outra sessão, nova oportunidade para oferecimento 
de lances verbais pelos licitantes remanescentes. 
 

5.4.6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
5.4.6.1. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo 
de cópia autenticada ou em publicação de órgão da Imprensa Oficial,ou original acompanhado de 
cópia a ser autenticada por membro da Comissão, devendo, preferencialmente serem relacionados, 
separados e colecionados na ordem estabelecida neste edital. 
 
5.4.6.2. Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este 
prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 
06 (seis) meses, a contar de sua expedição. 
 
5.4.6.3. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
 
5.4.6.4. A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará, condicionada à confirmação de sua 
validade, também por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 
 
5.4.6.5. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e preferencialmente 
com número do CNPJ e endereço respectivo. Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome da matriz, se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz. 
 
5.4.6.6. Os documentos referidos nos subitens 5.4.2 e 5.4.5.1, poderão ser substituídos por certificado 
de registro cadastral emitido por órgão da administração pública federal, estadual ou municipal, com 
menção expressa à atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

 
5.4.6.6.1. Os documentos que não constarem expressamente no CRC deverão ser 
apresentado à parte. 

 
5.4.6.7. Não serão aceitos documentos sob forma de protocolo. 

 
VI – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 

6.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste edital, os interessados deverão comprovar a 
representação para a prática dos atos do certame, nos termos do subitem 5.2 deste edital. 

 
6.2. Instalada a sessão pública do PREGÃO, com a conferência dos documentos de credenciamento dos 
representantes das empresas interessadas, serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes nº. 01 – proposta 
de preços, e os envelopes nº. 02 – documentos de habilitação, quando também deverão entregar a 
Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação. 

 
6.3. Verificada a regularidade formal dos envelopes, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes de 
Proposta de Preços, que serão rubricadas e analisadas pelo Pregoeiro com o assessoramento da Equipe de 
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Apoio. Em seguida, será dada vista das propostas aos representantes das licitantes, que poderão rubricá-las, 
devolvendo-as à Equipe de Apoio. 

 
6.3.1. Será desclassificada a proposta: 

 
6.3.1.1. Que não atender os requisitos do edital e seus Anexos, considerando-se como tais as que 
não possam ser atendidas no ato, por simples manifestação de vontade do representante da 
proponente; 

 
6.3.1.2. Que contenha preços alternativos; 
 
6.3.1.3. Apresentada sob forma de condição; ou 
 
6.3.1.4. Que for omissa, vaga ou apresente irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
 
6.3.1.5. Que se revelar inexeqüível, nos termos da legislação. 
 

6.3.2. DOS LANCES VERBAIS 
 

6.3.2.1 Serão realizadas tantas rodadas de lances quantas sejam necessárias à definição do 
menor preço global, com base nas propostas classificadas. 
 
6.3.2.2 Entende-se por uma rodada, cada oportunidade dada às empresas participantes, para 
ofertar verbalmente lances que sejam inferiores ao menor preço ofertado até aquele instante. 
 
6.3.2.3 Participará dos lances verbais, através de seu representante, a empresa que ofertou 
PROPOSTA COMERCIAL de valor mais baixo, e os demais licitantes, automaticamente 
classificados pelo sistema. 
 
6.3.2.4 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 6.3.2.2, 
participará da rodada de lances verbais e sucessivos, a proposta de menor preço e as (02) duas 
melhores propostas subseqüentes, quaisquer que sejam os preços oferecidos, totalizando (03) três 
propostas. 
 
6.3.2.5 As empresas que não tenham representantes credenciados para participação dos lances 
verbais, mas que se enquadre em uma das situações contidas nos itens acima terão como menor 
e definitivo preço ofertado para o item, aquele ofertado em sua PROPOSTA COMERCIAL; 
entretanto, tais empresas, mesmo não podendo ofertar lances, serão contadas para efeito de 
totalização das três empresas de que trata o item 6.3.2.4. 
 
6.3.2.6 O Pregoeiro definirá e comunicará em voz alta às empresas que participarão da rodada de 
lances verbais e dará início à convocação para a oferta de lances. 
 
6.3.2.7 O valor dos lances verbais deverá ser ofertado pelo último proponente, sendo sucessivos 
distintos e decrescentes, para obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, 
equivalente ao menor preço a ser praticado para a prestação dos serviços licitados. 
 
6.3.2.8 A apresentação de lance é facultativa; entretanto, a desistência em apresentá-lo, quando 
convocado pelo pregoeiro, implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, 
para efeito de ordenação das propostas. 
 
6.3.2.9 Durante as rodadas, será permitido aos licitantes o uso de celulares ou outros meios de 
comunicação, para consulta à empresa que representa, pelo tempo disponibilizado pelo Pregoeiro. 
Os veículos de comunicação deverão ser providenciados pelos licitantes. 

 
6.3.2.10. Encerrada a fase de oferta de lances, o Pregoeiro passará ao julgamento e classificação 
das propostas, adotando o critério de menor preço global, e observando se a proposta atende às 
exigências no edital. 

 
6.3.2.11 O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente de menor cotação, para a 
obtenção de melhor preço a ser praticado. 

 
6.3.2.12 Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valores a ser 
praticado, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade 
 
6.3.2.13 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades constantes do Item XI deste edital. 
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6.3.2.14 A opção pela não apresentação de lances verbais será definitiva, ficando a licitante 
excluída das rodadas subseqüentes dentro da fase de lances verbais. 
 
6.3.2.15 Caso não se realize lances verbais, ou mesmo depois de sua realização, o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com a licitante vencedora para que seja obtido preço melhor para a 
Administração. 
 
6.3.2.16 Declarada encerrada a etapa competitiva, a Comissão procederá à classificação das 
propostas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item. Caso haja duas ou mais 
propostas com valores iguais e nenhum das respectivas licitantes se interesse em oferecer lances 
verbais, a classificação definitiva far-se-á por sorteio. 
 
6.3.2.17 Caso a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte, qualificada, deverá ser aplicado o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº. 
123/06. 

 
6.3.2.17.1. No caso de existir a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte no certame licitatório, neste momento, os procedimentos obedecerão os subitens a 
seguir: 

 
6.3.2.17.1.1. Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não 
tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá o 
Pregoeiro verificar se ocorreu empate ficto previsto no § 2º do artigo 44 da Lei 
Complementar nº 123/2006, ou seja, propostas apresentadas por microempresas ou 
empresas de pequeno porte, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor 
preço ofertado. 

 
6.3.2.17.1.2. Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada, 
até então, vencedora do certame, devendo o Pregoeiro conceder o prazo máximo de 
05 (cinco) minutos para tanto, sob pena de preclusão. 

 
6.3.2.17.1.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada não exerça o benefício de ofertar preço inferior àquele considerado o 
vencedor do certame, ou não o faça no tempo aprazado, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do empate ficto previsto 
no subitem 6.9.1., na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito. 

 
6.4. Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado com os parâmetros de 
preços definidos pela Administração. 

 
6.5. Se o Pregoeiro considerar que a menor proposta até então apresentada, seja ela escrita ou verbal, 
puder se revelar inexeqüível poderá determinar à licitante que comprove documentalmente, sob pena de 
desclassificação, que os custos dos insumos são coerentes com os do mercado. 

 
6.6. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope nº. 02 – Documentos de 
Habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 

 
6.6.1. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 
prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da proponente classificada em segundo lugar, 
e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma das licitantes. 

 
6.7. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a(s) licitante(s) classificada(s) e habilitada(s) 
será(ão) declarada(s) vencedora(s) por item. 

 
6.8. Declarada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, que ficará registrada em ATA, sendo-lhe concedido no próprio ato o prazo de 03 (três) 
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do processo administrativo. 

 
6.8.1. As razões de recurso deverão ser protocoladas, no prazo supra, junto ao Pregoeiro da Autarquia 
Municipal Saúde - IS, situada na Rua Major Manoel Francisco de Moraes nº. 286, Centro, Município de 
Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, nos dias úteis, sob pena de configurar-se a desistência da 
intenção de recurso manifestada na sessão pública e de aplicação das penalidades cabíveis. 
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6.9. Havendo interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reformular a sua decisão ou encaminhá-lo, 
devidamente informado, à autoridade competente para decidir pela homologação ou pelo acolhimento do 
recurso. 

 
6.9.1. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
6.9.2. O recurso terá efeito suspensivo. 

 
6.10. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará a decadência do direito de 
recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à(s) vencedora(s). 
 
6.11. Os envelopes nº. 02 – Documentos de Habilitação das licitantes desclassificadas poderão ser 
devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação 
de interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com a Equipe de Apoio, até ulterior 
deliberação. Os envelopes das classificadas não declaradas vencedoras do certame ficarão sob custódia da 
Comissão, até a efetiva formalização da contratação com a proponente adjudicatária. 

 
6.12. Da sessão pública deste pregão lavrar-se-á ATA circunstanciada, na qual, serão registrados todos os 
atos praticados, que, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, membros da Equipe 
de Apoio e pelos representantes credenciados. 

 
6.13. A(s) licitante(s) vencedora(s) terá(ão) o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar(em) nova(s) 
proposta(s) de preços com os valores negociados na sessão pública, nos moldes do Anexo III. 

 
VII – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

7.1. O preço a serem considerado na Nota de Empenho será exclusivamente aquele constante nominalmente 
na proposta da licitante vencedora sem que seja cabível qualquer reajuste, atualização ou compensação 
financeira, exceto na hipótese de superveniência de norma federal ou municipal sobre a matéria. 

 
7.2. Estes preços devem incluir todos os custos diretos e indiretos das proponentes, inclusive encargos 
sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado. 
 
7.3. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data do adimplemento de fornecimento dos 
materiais adjudicados, com entrega na Unidade especificada no Item X deste Edital. 
 
7.4. A entrega dos materiais deverá estar acompanhada dos documentos a seguir discriminados: 

 
7.4.1. Primeira via da nota fiscal ou nota fiscal fatura; 

 
7.4.2. Fatura no caso de apresentação de nota fiscal; 

 
7.4.3. Ou Nota Fiscal Eletrônica (NF-E); 

 
7.4.4. Cópia da nota de empenho e, se for o caso, de nota de retificação e/ou nota suplementar de 
empenho. 

 
7.5. Nenhum pagamento isentará as contratadas das responsabilidades previstas neste Edital. 

 
VIII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

8.1. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto deste Edital onerarão a dotação nº 33.90.39.12, do 
orçamento; Despesa 72; Órgão 18.24.00. 
 

IX – DAS CONDIÇÕES DO AJUSTE 
 

9.1. O prazo para a retirada das Notas de Empenhos será de 03 (três) dias úteis contados a partir da data da 
convocação, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, ocasião em que as adjudicatárias deverão 
apresentar os documentos, abaixo relacionados, necessários à contratação: 
 

9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas no Ministério da Fazenda (CNPJ); 

 
9.2.2. Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários e Imobiliário, relativa ao Município de 
Itapecerica da Serra; 

 
9.2.2.1. Caso a proponente não esteja cadastrada como contribuinte neste Município, deverá 
apresentar Declaração firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, do não 
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cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de Itapecerica da Serra, relativamente 
aos tributos relacionados à aquisição licitada, nos termos do Modelo Constante no Anexo VIII 
deste Edital. 

 
9.2.3. Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS). 

 
9.2.4. Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 
9.2.5. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas, com efeito 
de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente 
garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

 
9.3. O prazo para retirada das notas de empenhos poderá ser prorrogado uma vez, por igual prazo, desde 
que solicitado por escrito, durante seu transcurso e motivadamente justificado e aceito pela Administração. 

 
9.4. Fica assegurado à Autarquia Municipal Saúde - IS, faculdade de rescindir o(s) ajuste(s), sem que à(s) 
licitante(s) vencedora(s) assista(m) o direito de qualquer indenização, de acordo com o disposto no artigo 59 
da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
X – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO LICITA DO 
 

10.1. O objeto desta licitação será executado rigorosamente de acordo com o Anexo I – Termo de Referência 
"Especificação dos Serviços e terá como Órgão Gestor a Autarquia Municipal de Saúde. 
 
10.2. Os serviços serão executados a partir da emissão da Ordem de Serviços expedida pela Autarquia por 
um período de 12(doze) meses , podendo ser prorrogado, desde que plenamente justificado, atendendo aos 
interesses e conveniência da Administração. 
 
10.3. Correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, transporte, frete, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação. 
 
10.4. O recebimento dos exames e laudos estará condicionado à observância de suas especificações 
técnicas, embalagens e instruções, cabendo a verificação ao respectivo funcionário da Unidade recebedora, 
observando-se o disposto no artigo 73 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
10.5. Caso seja constatado que o(s) laudo(s) entregue(s) não atende(m) às especificações, a(s) empresa(s) 
vencedora(s) responderá(ão) pelas irregularidades constatadas, devendo ser recusado seu recebimento para 
que seja(m) trocado(s) por material(is) correto(s), no prazo de 24 horas da comunicação, independentemente 
da aplicação das penalidades previstas no edital. 
 
10.6. O aceite do(s) exames e laudo(s) pela contratante não exclui a responsabilidade civil da(s) 
contratada(s) por vícios de qualidade, de quantidade, ou ainda por desacordo com as especificações 
estabelecidas, verificadas posteriormente. 

 
XI – DAS PENALIDADES 
 

11.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal n°. 8.666/93, da Lei Federal nº. 
10.520/02 e demais normas pertinentes, assegurando o direito do contraditório. 
 
11.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, que 
valerá como contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, estará sujeito à pena de suspensão de 
seu direito de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, observados os procedimentos previstos na 
legislação vigente. 
 
11.3. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta final negociada a qualquer 
licitante que der causa a tumulto durante a Sessão Pública do Pregão ou manifestar intenção de recorrer e 
não o fizer, retardando o prosseguimento do processo licitatório. 
 
11.4. Será aplicada multa de 30% (trinta por cento) do valor total da proposta final negociada, à licitante 
adjudicatária que se recusar a retirar a nota de empenho dentro do prazo estabelecido no edital ou que 
estiver impedida de retirar a nota de empenho pela não apresentação dos documentos necessários à 
contratação, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no subitem 11.2. 
 
11.5. A penalidade de multa ainda será aplicada nas seguintes hipóteses e percentual: 

 
11.5.1. Por atraso na entrega do material: 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, incidente sobre o 
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valor da quantidade entregue fora do prazo, até o limite de 05 (cinco) dias corridos. Após esse prazo 
limite, será considerada inexecução total do ajuste e aplicar-se-á multa de 30% sobre o valor da proposta 
final negociada. 

 
11.5.2. Por inexecução parcial do ajuste: 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor do material não 
entregue. 

 
11.5.3. Por descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste: 05% (cinco por cento) 
sobre o valor da parcela inexecutada. 

 
11.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis, 
conforme dispõe o § 2º, do artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
11.7. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa 
apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a 
empresa tenha a receber da Autarquia Municipal Saúde - IS. Não havendo pagamento, o valor será inscrito 
como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 

 
XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO CERTAME 
 

12.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento, exceto quando tiver sido explicitamente disposto em contrário. 
 
12.2. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente na Autarquia Municipal de 
Saúde - IS. 
 
12.3. As interessadas devem ter pleno conhecimento das disposições constantes no Edital, bem como de todas 
as suas condições, não podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da formulação de 
sua proposta ou do perfeito cumprimento do objeto do presente certame. 
 
12.4. Fica assegurado à Autarquia Municipal Saúde – IS, o direito de, a qualquer tempo e no interesse da 
Administração, anular ou revogar a presente licitação, no todo ou em parte, dando ciência aos participantes na 
forma da legislação vigente. 
 
12.5. É facultado ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à criação de exigência não existente no Edital 
ou a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública. 
 
12.6. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro com o assessoramento da 
Equipe de Apoio. 
 
12.7. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal, fica 
eleito o Foro da Comarca de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer 
outro por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser. 
 

XIII – DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL 
 
13.1. Anexo I – Termo de Referência "Especificação dos Serviços”. 
13.2. Anexo II – Modelo de Credenciamento. 
13.3. Anexo III – Modelo de Proposta de Preços. 
13.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação. 
13.5. Anexo V – Modelo de Declaração Art. 7º, Inc. XXXIII da Constituição Federal de 1988. 
13.6. Anexo VI – Modelo de Declaração de que não possui Fato Impeditivo. 
13.7. Anexo VII – Modelo de Declaração de enquadramento na situação de microempresa ou empresa de 
pequeno porte e inexistência de fatos supervenientes. 
13.8. Anexo VIII – Modelo de Declaração de Inexistência de Débito em Relação à PMIS. 
13.9. Anexo IX– Minuta de Contrato de Prestação de Serviços. 

 
 
 

Itapecerica da Serra, 26 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 

José Luiz do Nascimento Previati 
Pregoeiro 
AMS – IS 
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ANEXO - I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA "ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS”. 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/AMS – IS/2014 
Processo Administrativo nº  I - 767/2014 
Tipo: Menor preço global. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos eletrocardiógrafos digitais 
com laudo à distância. 
 
 
 
Contratação de empresa para fornecimento e locação de equipamentos para execução de serviço de 
eletrocardiograma digital com laudo a distância. Cada equipamento deve conter: (01) um eletrocardiógrafo com 
12 derivações simultâneas, com software compatível com Windows XP ou superior e filtros digitais que 
garantem maior qualidade para o traçado. Esse equipamento deverá permitir a realização computadorizada de 
eletrocardiogramas, assim como sua monitoração, registro e arquivamento, com fornecimento de 01 (um) 
computador completo por equipamento com a seguinte configuração mínima: Windows XP ou superior, 
memória de 2Mb e HD de 160Gb, capaz de gerenciar o programa para realizar e armazenar exames de 
eletrocardiograma, com software capaz de enviar exames digitalmente via internet por sistema “on-line”, para a 
emissão de laudo a distância, 01 (uma) impressora laser monocromática por equipamento. 
 
� Deverá fornecer até 1.401 (um mil quatrocentos e um) Eletrocardiogramas (exames e laudos) por 
mês. 
 
� Deverá fornecer até 16.812 (dezesseis mil e oitocentos e doze) eletrocardiogramas (exames e laudos) 
por ano. 
 
� Laudos de rotina devem ser respondidos em até 24 horas. 
 
� Laudos de emergência devem ser respondidos em até 20 minutos assim que comunicados. 
 
� Feitura de atestados pré-operatórios de acordo com traçado eletrocardiográfico. 
 
� Plantão de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas de trabalho, todos os dias, para leitura de ECG de 
urgência e informações médicas adicionais ao plantonista 
 
� Treinamento: treinamento, capacitação e certificação a todos os funcionários envolvidos na feitura dos 
eletrocardiogramas (enfermeiros(as) ou técnicos(as) e auxiliares de enfermagem. 
 
� Dar todo o apoio a equipe técnica e manutenção nos eletrocardiógrafos e computadores, através de 
suporte técnico, e a troca do mesmo no prazo de 48 horas, caso o problema não seja sanado. A troca das 
perinhas será realizada sem custo a cada 04 meses, e o cabo de paciente a cada 06 meses, se necessário. 
Caso seja necessária a troca dos mesmos antes do prazo mencionado acima, fará a substituição, mas o custo 
ocorrerá por conta do contratante. 
 
� Fornecimento de gel condutor para execução do serviço 
 
� Locais da prestação dos serviços: 
 
� Pronto Socorro Central – Av. XV de Novembro, 570 – Centro; 
 
� Pronto Socorro Jardim Jacira- Rua Santos Dumont, 810 Jardim Jacira; 
 
� Centro de Especialidades- Av. XV de novembro, 926 Centro. 
 
� Total de equipamentos: 03 
 
Período da prestação de serviço: 12 meses 
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ANEXO - II 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/AMS – IS/2014 
Processo Administrativo nº  I - 767/2014 
Tipo: Menor preço global. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos eletrocardiógrafos digitais 
com laudo à distância, obedecidas às especificações técnicas constantes no Anexo I. 
 
 
 
 
 

Pelo presente instrumento, a empresa _____________, CNPJ__________, com sede na 
_______________, por seu representante legal abaixo assinado, CREDENCIA o Sr.____________________, 
portador da Cédula de Identidade RG nº __________, expedida pela SSP / ____, em ____/____/____ 
conferindo-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública do Pregão Presencial nº. ..../AMS-IS/2014, 
em especial para formular lances verbais e interpor recursos ou deles desistir. 
 
 
 
 
 
 
 

Itapecerica da Serra, _____ de __________de 2014. 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nome: 

Cargo / função: 
 
 
 
 
 
OBS: 1 - O credenciamento deverá estar acompanhado do contrato social ou estatuto da empresa, no caso de 
Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para 
comprovar que o credenciado tem poderes para outorgar o credenciamento. 
 
 
2 – Quando o credenciamento for conferido por procurador da licitante, deverá ser ainda juntada cópia 
autenticada do documento de procuração, do qual deverá constar expressamente a possibilidade de 
substabelecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(FORA DOS ENVELOPES) 
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ANEXO - III 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/AMS – IS/2014 
Processo Administrativo nº  I - 767/2014 
Tipo: Menor preço global. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos eletrocardiógrafos digitais 
com laudo à distância, obedecidas às especificações técnicas constantes no Anexo I. 
 
 
A (empresa)........................................................................................ inscrita no CNPJ sob nº 
............................................................., estabelecida 
na.........................................................................................................., nº........., telefone/fax 
nº.................................................,e-mail................................................, propõe fornecer o objeto licitado, nos  
seguintes preços e condições: 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sª, nossa Proposta de Preços, para o serviço objeto da 
presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
O preço global para execução do objeto da Licitação em referência é de R$ (.............) 
(............................................), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 
venham a ser verificados na sua preparação. 
 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de abertura dos 
envelopes. 
 
O prazo para início dos serviços dos serviços é de 10 dias, contados da ordem de início dos serviços. 
 
DECLARAÇÃO:  
 
1 - Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 
das obrigações decorrentes da licitação. 
 
2 - Declaro que aceito todas as exigências do edital e de seus Anexos. 
 
 

____________________________________ 
Local e Data 

______________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 

 
 
DADOS DA LICITANTE: 
 
Nome da Proponente: ....................................................................................................................... 
Razão social: ................................................................CNPJ nº.: ................................................. 
Banco:................................................. Agência nº.: .............................. Conta nº.: ................ 
Endereço completo: .......................................................................................................................... 
Telefones: ............................................. 
E-mail: ...............................................................................  
Validade da proposta (não inferior a 60 dias):  
Prazo de execução: (conforme edital). ..................................................................... 
 
 
 

....... de ................................. de 2014 
 

Assinatura da Proponente 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
1) - A licitante deverá trazer a proposta escrita em conformidade com o determinado no modelo e demais 
especificações contidas no Edital do Pregão Presencial 04/AMS-IS/2014. 
 
2) - Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Comissão de Licitação no 
endereço e telefones disponibilizados. 
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ANEXO - IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITA ÇÃO 
 

(papel timbrado da licitante) 
 
 
 
À 
AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE - IS 
REf.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/AMS – IS/2014 
Processo Administrativo nº  I - 767/2014 
Tipo: Menor preço global. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos eletrocardiógrafos digitais 
com laudo à distância, obedecidas às especificações técnicas constantes no Anexo I. 
 
 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
 

Em atendimento aos ditames editalícios, declaramos, sob as penalidades cabíveis, para sua 
ciência, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital da licitação em 
referência, que temos pleno conhecimento de todas as disposições relativas à licitação em causa e nossa 
plena concordância com as condições constantes no Edital e seus Anexos. 
 
 
 
 
 
 

Itapecerica da Serra ........ de ................... de 2014. 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Empresa licitante – CNPJ 

 
 
 

___________________________________________ 
Nome por extenso do Representante Legal/procurador 

 
 

____________________________________________ 
cargo/assinatura 

 
 

(fora dos envelopes) 
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ANEXO - V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇ ÃO FEDERAL DE 1988. 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/AMS – IS/2014 
Processo Administrativo nº  I - 767/2014 
Tipo: Menor preço global. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos eletrocardiógrafos digitais 
com laudo à distância, obedecidas às especificações técnicas constantes no Anexo I. 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
*Modelo constante do Decreto nº 4.358 de 5.9.02 
 
 
 
A empresa __________________________inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ e 
do CPF nº  _____________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal 
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: (     )  emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itapecerica da Serra, ___de ________ de2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal/Procurador 
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ANEXO - VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI FATO IMPEDITIVO 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
 
 
À 
AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE - IS 
COMISSÃO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
 
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/AMS – IS/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. I 7672014 
 
 
 
 
 

A empresa ..........................................................................., com sede na 
.............................................................................................., nº ................., CNPJ nº 
..........................................................................., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, 
inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível / Cargo / Carimbo do CNPJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS.: esta declaração deverá ser apresentada no original. 
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ANEXO - VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DE MICROEM PRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. 

 
(papel timbrado da licitante) 

 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/AMS – IS/2014 
Processo Administrativo nº  I - 767/2014 
Tipo: Menor preço global. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos eletrocardiógrafos digitais 
com laudo à distância, obedecidas às especificações técnicas constantes no Anexo I. 
 
 
 
 
 

Pelo presente instrumento, a empresa ______(nome) ___________________________ 
___________________________________, CNPJ nº, ___________________, com sede na  _______(rua, 
avenida)__________________________, nº ________,  neste ato representada por seu representante 
legal/procurador, que ao final subscreve, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que se 
enquadra na situação de ____________________ (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos 
da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 
Declara ainda que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 
 
 
 

(Local e data) 
 
 
 

______________________________________________ 
(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante) 

Nome: 
RG: 

Cargo: 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
(assinatura e identificação do Contador da licitante) 

Nome: 
RG: 

CRC: 
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ANEXO - VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RELAÇÃO À PMIS.  
 

(papel timbrado da licitante) 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/AMS – IS/2014 
Processo Administrativo nº  I - 767/2014 
Tipo: Menor preço global. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos eletrocardiógrafos digitais 
com laudo à distância, obedecidas às especificações técnicas constantes no Anexo I. 
 
 
 

A empresa ________________________________________________________,  

CNPJ / MF nº ______________________, com sede na _________________________________, por seu 

representante legal, DECLARA, para fins de direito e sob as penas da lei, que não é cadastrada  e não está  

em débito  com a Fazenda do Município de Itapecerica da Serra. 

 
 
 
 
 
 
 

Itapecerica da Serra, _____ de ____________ de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
Nome: 

RG: 

CPF: 

Cargo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: APRESENTAR ESTA DECLARAÇÃO ACOMPANHADA DA PROVA DE REGUL ARIDADE FISCAL 
COM A FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DA SEDE. 
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ANEXO - IX 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 000/2014 
 
 
 
AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE – IS , pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
09.583.958/0001-27, com sede na Rua Major Manoel Francisco de Moraes, nº. 286, Centro, Município de 
Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, representada neste ato por sua superintendente, Sra. 
_____________________________, ________, ________, ________ portadora da cédula de identidade 
registro geral nº. ____________ SSP/___, inscrita no CPF do MF sob o nº. ____________, doravante 
denominada CONTRATANTE , e do outro lado, a empresa ______________________, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº. ____________________, com sede na Avenida/Rua 
____________________, nº _____, Jardim/Bairro ______________, Município de __________________, 
Estado de ____________, representada neste ato por sua procurador (a), Sr(a). 
____________________________, _______, _________, ____________, portador (a) da cédula de identidade 
registro geral nº. ___________ SSP/___, inscrito no CPF do MF sob o nº. _________________, doravante 
denominado CONTRATADA , tem entre si ajustado o presente contratação de empresa especializada em 
Serviços fornecimento de eletrocardiógrafos digitais com laudo à distância, descrito no Termo de Especificação 
Técnica – Anexo I deste Edital, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº. I-767/2014 – MODALIDADE: 
Pregão Presencial n.º 04/2014 – TIPO: menor preço glob al, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em Serviços fornecimento 
de eletrocardiógrafos digitais com laudo à distância, descrito no Termo de Especificação Técnica – Anexo I 
deste Edital, de acordo com o Anexo - III Proposta do edital, de Pregão Presencial nº. 04/2014 , parte 
integrante deste contrato para todos os efeitos, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO 
 
2.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária consignada no 
orçamento vigente: 33.90.39.12 - 72 - 18.24.00. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 - O Contratante pagará à Contratada pela execução dos serviços previstos na Cláusula Primeira o valor 
mensal de R$ _______________ (___________________) . 
 
3.2 - O pagamento do preço pactuado será efetuado mensalmente, após o envio da prestação de contas e 
apresentação de relatórios de produção mensal, devendo a contratada, emitir as respectivas Notas Fiscais que 
devidamente comprovadas e atestadas pela Autarquia Municipal da Saúde serão encaminhadas à Diretoria de 
Finanças para pagamento, que ocorrerá até o trigésimo dia do mês subseqüente. 
 
3.3 - Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões Negativas de Débito de INSS e 
FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias autenticadas em cartório), que deverão ser anexadas à(s) 
nota(s) fiscal e entregues ao Setor de Contabilidade. 
 
3.4 - O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela 
Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual. 
 
3.5 - Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, licenças, e 
todas as demais despesas necessárias para a execução dos respectivos serviços. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 
 
4.1 – Não haverá reajuste durante os 12 meses de contrato. 
 
4.2 - Caso o contrato seja prorrogado, após doze meses de execução, a contratada terá seu contrato 
reajustado com base no índice IPC-FIPE. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 
 
5.1 - Os serviços serão executados a partir da emissão da Ordem de Serviços expedida pela Autarquia 
Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses , podendo ser prorrogado, desde que plenamente 
justificado, atendendo aos interesses e conveniência da Administração. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
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6.1 - A Contratada obriga-se a providenciar a execução dos serviços, objeto do presente contrato, de acordo 
com o Anexo I - (Proposta) e Anexo II - ("Termo 
de Referência” ) em atendimento à fiscalização do preposto do Contratante, dispondo este de amplos poderes 
para atuar no sentido do cumprimento deste contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1 - A fiscalização da execução dos serviços será feita pelo Contratante, por intermédio da Autarquia 
Municipal de Saúde, de forma a fazer cumprir rigorosamente as especificações, prazo, proposta e condições 
deste Contrato. 
 
7.2 - Para tanto, o CONTRATANTE disponibilizará profissional para fiscalizar os serviços. 
 
7.3. Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato o servidor 
_________________________, RF: _________, designado pela Autarquia Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
8.1 - É vedado a subcontratação total ou parcial da prestação dos serviços, objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
9.1 - A assinatura do presente contrato fica condicionada a apresentação por parte da Contratada, de cópia da 
Certidão Negativa de Débito – CND (INSS) e do Certificado de Regularidade de Situação – CRS (FGTS) 
atualizadas. 
 
9.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Contratada 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e do Certificado de Regularidade de Situação – CRS (FGTS) 
estiverem com os prazos de validade vencidos, o Contratante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
9.3 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada será notificada 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação 
das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 
10.1 - No âmbito da execução do presente contrato, a Contratada obriga-se a: 
 
10.1.1 - Prestar serviço adequado, na forma prevista nas normas técnicas aplicáveis, obrigando-se a cumprir a 
legislação federal, estadual e municipal vigentes; 
 
10.1.2 - Na execução dos serviços, arcará a Contratada com todos os seus custos diretos e indiretos, inclusive 
encargos trabalhistas, previdenciários, tributos federais, estaduais e municipais. 
 
10.1.3 - Deverá a Contratada permitir que a Fiscalização da Autarquia Municipal de Saúde possa ter livre 
acesso para exercer suas atividades nos locais de prestação de serviços; 
 
10.1.4 - Zelar pela integridade dos seus funcionários quando da prestação dos serviços, bem como prestá-los 
adequadamente; 
 
10. 2. São obrigações da CONTRATADA : 
 
10.2.1. Cumprir todas as leis e instrumentos normativos reguladores da sua atividade empresarial, bem como 
satisfazer, às suas próprias expensas, todas e quaisquer exigências legais, decorrentes da execução do 
presente; 
 
10. 2.2. Não transferir, por qualquer forma, os direitos e obrigações que o presente Termo lhe atribui, salvo com 
a expressa anuência da CONTRATANTE, manifestada por escrito e por quem detenha poderes para tanto; 
 
10.2.3. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente, sobre o serviço objeto do Termo, ficando, desde logo, convencionado que a CONTRATANTE 
poderá descontar, de qualquer crédito da CONTRATADA, a importância correspondente a eventuais 
pagamentos dessa natureza, que venha a efetuar por imposição legal; 
 
10.2.4. A CONTRATADA é, para todos os fins e efeitos jurídicos, única e exclusiva empregadora de seus 
prestadores de serviços, afastada a CONTRATANTE, em todas as hipóteses, de qualquer responsabilidade 
fiscal, trabalhista, civil, penal, administrativa e previdenciária pelos contratos que a primeira firmar com 
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terceiros. Desde já, a CONTRATADA se obriga a excluir a CONTRATANTE de toda e qualquer demanda 
judicial promovida por empregado e/ou contratado para prestação de serviços objeto deste contrato, isentando 
a CONTRATANTE de todo e qualquer ônus, responsabilidade e/ou vínculo entre a CONTRATANTE e os 
prestadores de serviços da CONTRATADA. 
 
10.2.5. Mantida a presença da CONTRATANTE em eventuais reclamações trabalhistas ou quaisquer outras 
ações, administrativas ou judiciais, que tenham como fundamento matérias reguladas na legislação já referida, 
a CONTRATADA obriga-se, desde logo e sem qualquer discussão a ressarcir a CONTRATANTE de todos os 
valores despendidos e de adiantar pagamentos a serem efetuados em razão de eventuais condenações, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da solicitação nesse sentido. 
 
10.2.6. A CONTRATADA se responsabilizará por todo e qualquer dano causado a CONTRATANTE, ou a 
terceiros, ainda que culposo, praticado por seus empregados, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE. 
 
3. São obrigações da CONTRATANTE: 
 
3.1. Notificar a CONTRATADA, por escrito, salvo em casos de urgência, de quaisquer irregularidades 
encontradas na execução dos serviços, fixando-lhe, prazos para correções; 
 
3.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços de 
manutenção e assistência técnica; 
 
3.3. Disponibilizar as instalações físicas necessárias e adequadas para a execução dos serviços. 
 
3.4 A CONTRATANTE caberá efetuar o pagamento à CONTRATADA até o trigésimo dia do mês subseqüente 
após o envio da prestação de contas e de relatórios de produção mensal . 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
11.1 - Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n°. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
 
11.2 - Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, 
independentemente de notificação judicial, não importando com isso, no pagamento de qualquer indenização à 
Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS ENCARGOS SOCIAIS. 
 
12.1 - À Contratada, cabem os recolhimentos em favor da Previdência Social e os ônus inerentes às 
obrigações trabalhistas de acordo com as normas da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13.1 - A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para prestação dos serviços 
objeto deste contrato, sujeitando-se as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos artigos 86 e 
87 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, a saber: 
 
13.2 - Pela recusa em aceitar a “Ordem de Serviços” ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, 
a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
13.3 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não 
cumprimento, por parte da Contratada das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais 
pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 
 
a) - multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, calculada sobre o valor do serviço realizado com atraso, até o 
décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea b.; 
 
b) - Multa de 0,8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial da prestação, cumulada com a pena de 
suspensão temporária ao direito de licitar, bem como o impedimento de contratar com o Município de 
Itapecerica da Serra por prazo não superior a 01 (um) ano; 
 
c) - multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total da prestação, cumulada com a pena de 
suspensão temporária ao direito de licitar, bem como o impedimento de contratar com o Município de 
Itapecerica da Serra por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
f) Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela Contratada, esta sofrerá suspensão 
temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Contratante pelo prazo de 12 (doze) meses. 
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13.4 - As multas serão calculadas sobre o montante inadimplido no valor pactuado. 
 
13.5 - A aplicação de multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, notificação ou protesto 
judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à notificação extrajudicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
14.1 - Quando necessária à modificação no valor contratual, em decorrência de acréscimos ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, 
servindo de base o valor global da proposta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 - Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis nº. 10.520/02 e 
8.666/93 e pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão nº.4/2014 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
 
16.1 - A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato até o quinto dia útil 
do mês subseqüente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade com o parágrafo único do 
Artigo 61 da lei 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
17.1 - Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal, fica 
eleito o Foro da Comarca de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer 
outro por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
17.2 - E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença de testemunhas. 
 
 
 
 
 
CONTRATANTE 
 
 
 
CONTRATADA 
 
 
Nome: 
RG: 
 
 
Nome: 
RG:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


