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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

ADVERTÊNCIA 
A Municipalidade ADVERTE a Todos os LICITANTES, que não Hesitará em 

PENALIZAR empresas que descumprirem o pactuado. 
PREGÃO PRESENCIAL n° 0007/2021 

Processo nº 0499/2021  

 Denominação: 
 

 CNPJ n°: 
 

 Endereço: 
 

 e-mail: 
 

 Cidade: 
 

Estado: 
 

 Telefone: 
 

Fax: 
 

     

 Obtivemos, através do acesso à página www.guapiara.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 

     

 Local:  ,  de  de 2021 
     
   

 
 

   Assinatura  

Caro Licitante, 
 
Com a intenção de facilitar futura comunicação entre esta Prefeitura Municipal de Guapiara e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de Compras, por meio do fax:(15) 3547-1142 ou do e-mail: 
pmgcompras@yahoo.com.br 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal 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. 

 

Obs.: a remessa deste recibo se torna obrigatória para que possamos enviar ou comunicar a 
disponibilização do arquivo digital para a elaboração da proposta digital que deverá acompanhar a 
proposta impressa. 
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PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 
007/2021 - Processo nº 0499/2021  

 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS do quilometro rodado, para contratação de empresa 
especializada em transporte sanitário de pacientes para tratamento de saúde fora do 
Município de Guapiara-SP, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.  

 

PREÂMBULO: 
 

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO da Prefeitura do Município de Guapiara - 
SP, por determinação do Senhor Prefeito, José Matheus Rodolfo Freitas, torna público para 
conhecimento dos interessados que se acha aberta a presente licitação, para atendimento da 
Secretaria supramencionada na modalidade e tipo abaixo indicados. 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM/KM RODADO 
 

 
 

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: 
 

As informações poderão ser adquiridas através do Serviço de Compras – Setor de 
Licitações, situado na Egidio Seabra do Amaral, nº 260, e-mail: compras@guapiara.sp.gov.br, 
telefone (15) 3547-1142/3547-1148, expediente ao público das 08h às 11h30 e 13h às 16h, de 
segunda a sexta-feira. 

 

O  Edital  encontra-se  disponível  para  todos  os  interessados  no  site  da  prefeitura: 
 

www.guapiara.sp.gov.br em editais = editais de licitação = Pregão Presencial 007/2021. 
 

 

Data e local para apresentação dos envelopes, credenciamento e lances: 
 

1. A Sessão Pública de credenciamento, recebimento dos envelopes e lances ocorrerá às 
 

09 horas e 20 minutos do dia 12/03/2021, na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada no 
Paço Municipal  (Rua Egidio Seabra do Amaral, 260, Centro). 

 

2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que 
impeça a  realização  deste  evento  na  data  marcada,  a  licitação  ficará  automaticamente 
prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

BASE LEGAL 
 

A presente licitação rege-se pelas normas da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas 
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alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Decretos Municipais nº 55/2006 e 
157/2018. 

 
            O presente Edital se submete ao disposto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, 

com suas alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos, que dele fazem parte integrante. 
 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da fonte de recurso conforme 
codificado para o exercício, como segue: Secretaria Municipal de Saúde: Unidade  Orçamentária - 
02.08.00 SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO, Funcional Programática -  02.08.01 SAÚDE - 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Categoria Econômica  - 10.3010063.2045,  Especificação -  
MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA 3.3.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO JURIDICA, ficha 304, D.R. - 01.310.00. 

 
Em cada requisição ou solicitação de serviço deverá constar o número da dotação 

orçamentária onerada para seu atendimento, sendo que a referida requisição somente poderá ser 
emitida após a confirmação, junto à Secretaria Municipal de Finanças, sob a disponibilidade 
financeira para o procedimento. 

 

 

1– DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

1.1 – O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o 
REGISTRO DE PREÇOS do quilometro rodado, para contratação de empresa 
especializada em transporte sanitário de pacientes para tratamento de saúde fora do 
Município de Guapiara-SP, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme Anexo I – Termo de Referência. 
1.2 – No preço apresentado pela empresa proponente deverão estar inclusos os valores de 
pedágio, combustível, alimentação do motorista e água potável para os pacientes. 
1.3 – Os veículos deverão possuir seguro com cobertura a terceiros, cartão de vistoria da 
ARTESP para transporte de passageiros, poltronas reclináveis, ar condicionado e os acessórios 
obrigatórios por lei, especialmente aqueles determinados pelo Código Nacional de Trânsito, 
pelo Inmetro, e todos os itens de segurança exigidos pelo CONTRAN. 
1.4 – Os veículos deverão possuir rastreadores, com acesso à Secretaria Municipal de Saúde, a 
fim de garantir a segurança dos pacientes e controle do itinerário dos veículos. 
1.5 – O registro dos rastreadores deverão ser apresentados à Secretaria Municipal de Saúde, 
sempre que solicitados.  
1.6 – Os veículos deverão ser com máximo 13 (treze) anos de uso. 
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1.7 – Os motoristas deverão ter curso de Transporte Coletivo e Emergência e apresentar ao 
Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde, os comprovantes, durante a contratação. 
1.8 – A empresa deverá ter registro na ARTESP. 
1.9 – Os preços deverão ser ofertados por quilometro rodado. 
1.10 – A listagem com a quantidade e horários de saída dos pacientes que serão transportados 
será informada à empresa contratada no dia anterior, até as 17h00min. 
1.11 – O serviço somente será acionado caso a Prefeitura Municipal de Guapiara/SP 
não disponha de veículo para a realização da viagem. 
1.12 – Caso a empresa por qualquer motivo deixar de levar ou trazer o paciente agendado, esta é 
fica responsável pelo transporte sem ônus para a Prefeitura. 
1.13 – O quantitativo estabelecido no Anexo I – Termo de Referência, foi estimado de acordo 
com as viagens realizadas nos anos anteriores, quantidades de pacientes e destinos determinados 
e referem-se a estimativa para período de 12 (doze) meses. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 

 

2.1 – No dia e horário acima determinado (12/03/2021 às 09 horas e 20 minutos), será 
realizada sessão pública, para recebimento dos envelopes contendo as propostas e a 
documentação, devendo o interessado ou  seu  representante,  identificar-se  e  comprovar  a  
existência  dos  necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos 
os demais atos inerentes ao certame. 

 

2.2 – Serão aceitos os envelopes recebidos por correio ou protocolados antecipadamente junto 
ao Setor de Licitações, desde que isso ocorra antes do horário previsto para a realização da 
sessão pública, não havendo necessidade de representante credenciado, no entanto, a empresa 
estará automaticamente renunciando aos direitos consagrados àquelas empresas que estarão 
credenciadas. 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, às 09 horas 
e 20 minutos do dia 12/03/2021, por um representante que, devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 
sua representada. 

3.2 – O credenciamento far-se-á por meio da apresentação dos seguintes documentos: 
 

3.2.1 – RG (Carteira de Identidade); 
 

3.2.2 – Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, 
com amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, assim como 
cópia autenticada do estatuto ou contrato social da empresa, no qual constem os dados de quem 
outorgou a referida procuração; 

3.2.3 – Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
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deverá apresentar cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações, 
ou a última  alteração consolidada,  registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.2.4 – Os interessados ou seus representantes deverão apresentar declaração dando ciência 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo II; 

3.2.5 – As empresas que desejarem utilizar-se dos benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006 deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos 
legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar acima 
indicada, devidamente assinada pelo responsável legal da empresa, conforme Anexo III do 
Edital; 

3.2.6 – As declarações acima mencionadas (itens 3.2.4 e 3.2.5) deverão ser apresentadas fora 
dos envelopes. 
3.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
3.4 – A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, sem autorização expressa 
do Pregoeiro, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada. 
3.5 – Para os envelopes recebidos por correio, ou protocolados antecipadamente, sem 
representante credenciado no momento da realização do certame, exigir-se-á tão somente os 
documentos descritos no item 3.2.3 deste Edital, acompanhado da Declaração de Pleno 
Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Anexo II). As empresas que desejarem utilizar-se 
dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações também deverão apresentar 
a declaração descrita no item 3.2.5 (Anexo III). 
3.6 – Os documentos referentes ao certame NÃO serão autenticados por servidores deste Órgão 
no dia da Licitação. 

 

4 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

4.1 – O proponente deverá apresentar a sua proposta em um envelope fechado, com indicação 
de que se trata de “ENVELOPE PROPOSTA”, para o PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021, 
conforme Anexo IV, contendo: 
a) Dados completos da empresa proponente (Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone 
e e-mail); 
b) Especificação completa, quantidade, preço unitário e total por km rodado de cada item; 
b.1) O preço contido na proposta deverá incluir todos os custos, despesas e impostos, devendo 
o serviço ser realizado sem ônus adicional para a Prefeitura. 
c) Prazo de eficácia da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 
respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações). 
d) Condição de pagamento: 30 dias, após o fechamento de cada quinzena; 
e) Assinatura e identificação (nome completo, RG, CPF e cargo) do responsável pela proposta;  
f)  Indicação da pessoa responsável pela assinatura do contrato, caso a empresa venha a ser 
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vencedora do certame, conforme Anexo V; 
g) Declaração de aceitação plena e total das condições deste Edital, conforme Anexo VI. 
h) Declaração se comprometendo a apresentar, no ato da assinatura do contrato, apólice de 
seguro contra acidentes pessoais de passageiros, danos materiais e morais para terceiros, caso 
seja vencedor da presente licitação, conforme Anexo VII. 
i) Apresentar proposta em arquivo digital conforme disponível no site (preencher apenas os 

campos da planilha que permitem, não alterando o conteúdo do arquivo) ou enviar por e-mail, 
gravar em pendrive como arquivo único. 

4.2 – Os itens da proposta que eventualmente não correspondam às especificações contidas no 
Anexo I – Termo de Referência deste Edital serão desconsiderados. 
4.3 – Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de natureza formal nas propostas, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua Proposta e não 
comprometam o interesse público. 
4.4 – A ausência de assinatura na proposta comercial poderá ser suprida pelo sócio, caso esteja 
participando do certame ou representante legal no momento da sessão, se tiver poderes para 
tanto. 
4.5 – Na parte externa do envelope Proposta deverá constar: 

 

Para PREFEITURA DE GUAPIARA - SP  
Pregão Presencial Nº 007/2021 – Processo 0499/2021. 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS do quilometro rodado, para contratação de 
empresa especializada em transporte sanitário de pacientes para tratamento de saúde 

fora do Município de Guapiara-SP, de acordo com a solicitação da Secretaria 

Municipal de Saúde. 
Empresa proponente: (mencionar a razão social da empresa) 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 

4.6 – Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às 
cláusulas e itens do presente Edital, e ciente das suas condições. 

 

 

5 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 

5.1 – O proponente deverá apresentar um envelope fechado, com indicação de que se trata de 
“ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO”, para o PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021, devendo 
conter: 

 
5.1.1 – Habilitação Jurídica 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 

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

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
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c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
quando a atividade assim o exigir. 
5.1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas de “a” a “d” deste subitem 5.1.1 não 
precisarão constar do Envelope “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 

 
5.1.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação; 
b) Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo 
à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
c) Prova de Regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às 
contribuições sociais (INSS) ou documento equivalente que comprove a regularidade; 
d) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e 
relativa aos tributos relacionados com a prestação licitada ou documento equivalente; 
f) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos municipais 
relacionados com a prestação licitada, com apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com 
Efeito de Negativa; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com 
Efeito de Negativa, conforme determinações da Lei 12.440/2011. 

 
5.1.3 – Qualificação Econômico-Financeira 

5.1.3.1 Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual, com prazo de 
validade não superior a 90 (noventa) dias. Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou 
extrajudicial, deverá ser apresentado o plano judicial homologado pelo juízo competente e em 
pleno vigor.  
 

5.1.4 – Documentação Complementar – Outras Comprovações: 
a) Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não 
foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de 
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contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 
supervenientes, conforme Anexo VIII; 
b) Declaração da empresa licitante, sob as penalidades cabíveis, de que não mantém em seu 
quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho 
ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de 
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme Anexo IX 
(Cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal). 
 
5.2 – 
Observações: 

5.2.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas Certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 

5.2.2 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser sanadas na Sessão Pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante: 
a) Substituição e apresentação de documentos, ou; 
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

5.2.3 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

5.2.4 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

5.2.5 – A documentação deverá ser apresentada em cópia autenticada ou original extraído 
via internet. 

5.2.6 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, de acordo com o art. 43 parágrafos 1º e 2º da Lei complementar 

123/2006 e suas alterações. 
5.2.7 – Não poderão participar desta licitação empresas reunidas em consórcio, qualquer que 

seja sua forma de constituição, bem como as suspensas ou impedidas de licitar com a 
Administração. 

5.2.8 – Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e, 
se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 
5.3 – Na parte externa do envelope documentação, a empresa proponente deverá mencionar: 
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Para PREFEITURA DE GUAPIARA - SP  
Pregão Presencial Nº 007/2021 – Processo 0499/2021. 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS do quilometro rodado, para contratação de 
empresa especializada em transporte sanitário de pacientes para tratamento de saúde 

fora do Município de Guapiara-SP, de acordo com a solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde 

Empresa proponente: (mencionar a razão social da empresa) 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

6 – DA SESSÃO PÚBLICA 
 

6.1 – No dia 12/03/2021, às 09 horas e 20 minutos, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Guapiara - SP, situada na Rua Egidio Seabra do Amaral nº 260, terá inicio a 
Sessão Pública deste Pregão, com o recebimento dos envelopes contendo as propostas e a 
documentação, devendo o interessado ou seu representante, identificar-se e comprovar a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame. 
6.2 – Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 
proponentes. Neste momento, os participantes entregarão os envelopes, procedendo-se 
inicialmente   a   abertura   dos   envelopes   contendo   as   propostas, verificando-se   a   sua 
conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 
6.3 – Após análise das propostas apresentadas o autor da oferta de valor mais baixo e os das 
ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances 
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 
6.4 – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, 
poderão os autores das menores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. No caso de empate das 
propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes.  
6.5 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, 
em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 
6.6 – O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 
6.7 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 
6.8 – etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
6.9 – Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput): 
6.9.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas 
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microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores ao melhor preço apresentado; (LC n° 123, art. 44, § 2º). 
6.9.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, 
situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; (LC n° 123, art. 45, inc. I). 
6.9.2.1 – Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da 
convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; (LC n° 123, art. 45, § 3º). 
6.9.2.2 – Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.1, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá exercer a 
preferência e apresentar nova proposta; (LC n° 123, art. 45, inc. III). 
6.9.2.3 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer 
seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se 
enquadrarem no limite disposto no item 9.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc. II). 
6.9.2.4 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 
fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
6.9.3 – Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno 
porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas 
proposta de preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela originalmente 
vencedora da fase de lances. (LC n°123, art. 45, § 1º). 
6.10 - Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas 
não selecionadas por conta da regra disposta no item 6.3, e aquelas selecionadas para a etapa de 
lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 
6.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades constantes deste Edital. 
6.12 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 
Pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 
6.13 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do 
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a menor proposta, 
para verificação do atendimento das condições fixadas no Edital, em caso positivo, o licitante 
será declarado vencedor. 
6.14 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo 
declarado vencedor. 
6.15 – Nas situações previstas nos itens 6.12 e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido o melhor preço. 
6.16 – O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 
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solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
6.17 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando, a critério do Pregoeiro lhe será concedido o prazo de 03 (três) 
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
6.18 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
6.19 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
6.20 – Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação 
ao licitante vencedor. 

 

7 – DA FORMA DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 

7.1 – Para JULGAMENTO e CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, será adotado o 
critério de MENOR PREÇO POR ITEM/KM RODADO, desde que atendidas as 
exigências do Edital. 

 
 

8 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

8.1 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, nas 
condições previstas neste Edital. 
8.2 – Após a homologação, será formalizada a Ata de Registro de Preços conforme Anexo X, 
documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura 
contratação, com o Detentor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados 
que aceitarem prestar os serviços nas mesmas condições do primeiro colocado, obedecida a 
ordem de classificação. 
8.3 – Após a regular convocação por parte da Contratante, a empresa vencedora terá o prazo 
máximo de 5 (cinco) dias para assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de, não o fazendo, 
decair o direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no Edital. 
8.4 – É facultado à Administração, quando a vencedora melhor classificada não assinar a Ata 
de Registro de Preços, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar outra licitante, 
obedecida a ordem de classificação, para assiná-la, após comprovados os requisitos de 
habilitação, feita a negociação e aceita a proposta. 
8.5 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado. 
8.6 – Quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar a Ata de Registro de Preços, no prazo 
e condições estabelecidos, serão convocados os demais proponentes remanescentes a fazê-lo, 
na ordem de classificação, independentemente da cominação prevista no item DAS 
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SANÇÕES. 
8.7 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de 
Guapiara - SP não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, podendo 
ocorrer licitações especificas para aquisição do objeto, assegurada preferência de fornecimento 
em igualdade de condições ao beneficiário do registro. 
8.8 – Caberá aos detentores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviço, independente dos 
quantitativos registrados em Ata, desde que isto não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. 
8.9 – A Prefeitura Municipal de Guapiara - SP através do Gestor de sua Secretaria Municipal, 
será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços 
decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os detentores para os quais serão 
emitidos os pedidos. 
8.10 – Somente no caso de exclusão do primeiro colocado detentor da Ata de Registro de 
Preços, será indicado o segundo e, assim sucessivamente, para formalização da Ata de Registro 
de Preços nas mesmas condições do primeiro classificado.  
8.11 – O detentor convocado que não comparecer não retirar o pedido no prazo estipulado ou 
não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções 
previstas neste Edital. 
8.12 – A vigência da Ata de Registro de Preços originada por esse processo licitatório será de 
12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura. 
8.13 – A empresa vencedora deverá apresentar, no ato da assinatura da Ata: 

8.13.1 – Apólice de seguro contra acidentes pessoais de passageiros, danos materiais e 
morais para terceiros; 
8.13.2 – Cartão de vistoria da ARTESP para transporte de passageiros do veículo; 
8.13.3 – Registro da empresa na ARTESP. 

8.14 – Os ajustes, alterações e a rescisão, quando houver, obedecerão ao disposto na Lei 
Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores. 
 

9 – DAS PENALIDADES 
 

9.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, 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, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei 
Federal nº. 10.520/02. 
9.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata ou o termo de ciência e 
notificação, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 
a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
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b) impedimento de licitar e contratar com o Município de Guapiara pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02. 
9.3 - O atraso injustificado na prestação do serviço, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º 
do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de 
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia;  
b) atraso superior a 30 (trinta) dias e até 45 (quarenta e cinco) dias, multa de 0,2% (dois décimos 
por cento) ao dia; 
c) atraso superior a 45 dias: estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação 
assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos neste Edital, 
sujeitando-se à aplicação das penalidades previstas no próximo. 
9.4 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderão ser aplicadas ao contratado as 
seguintes penalidades: 
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; e/ou; 
b) impedimento de licitar e contratar com o Município de Guapiara pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02. 
9.5 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
9.6 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, a Administração poderá garantida a 
prévia defesa, aplicar ao licitante multa  equivalente a 2% (dois por cento) do valor estimado de 
contratação do objeto, cominada com a aplicação de impedimento de licitar e contratar com o 
Município de Guapiara pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/02; (LC nº 123, art. 43, § 2º) 
9.7 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da intimação do interessado.  
9.8 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da 
data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 

10 – DAS CONDIÇÕES  GERAIS 
 

10.1 – Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e ou sociais decorrentes do 
fornecimento, objeto do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, bem como pelos 
danos e prejuízos que a qualquer título causar à contratante e/ou a terceiros em decorrência da 
execução do contrato resultante desta licitação, serão de inteira responsabilidade da licitante 
contratada, até o término do contrato. 
10.2 – A empresa participante deverá apresentar preço unitário do quilometro rodado para cada 
item, podendo participar apenas nos itens que forem de seu interesse. 
10.3 – O preço registrado do item e a indicação do respectivo fornecedor serão divulgados em 
órgão oficial  da  administração e  ficarão  disponibilizados durante  a  vigência  do contrato. 
10.4  –  A  contratação  com  os  fornecedores  registrados,  após  a  indicação  pelo  Órgão 
Gerenciador do contrato, será formalizada por intermédio de Ata de Registro de Preço, 
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emissão de Nota de Empenho de Despesa, Autorização de Compra ou outro similar, 
conforme disposto no art.62, da Lei 8.666/93. 
10.5 – A Ata de Registro, poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 
65 da Lei 8.666/93, a saber: 
I – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventuais reduções daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve os custos dos serviços ou bens registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preço promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores; 
II – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado o órgão Gerenciador deverá: 
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
IV – O fornecedor terá sua Ata de Registro de Preço 
cancelada quando: 
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preço; 
b) Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; e 
d) Tiver presentes razões de interesse público. 
V – O cancelamento da Ata de Registro de Preço, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por desfecho da autoridade competente do órgão 
gerenciador. 
VI – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento da sua Ata de Registro de Preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do serviço, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
11.6 – A empresa vencedora deverá mencionar em sua nota fiscal o número da conta bancária 
da empresa, uma vez que os pagamentos serão efetuados mediante crédito bancário. 
10.7 – A Contratada deverá emitir nota fiscal eletrônica, conforme Portaria CAT 162 de 
29/12/2008. 

 

11– DO FORO 
 

11.1 – O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência desta 
licitação é o da Comarca de Guapiara – SP, excluído qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

 

12 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
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12.1 – Até 02 (dois) dias  úteis  anteriores à  data fixada para recebimento das  propostas, 
qualquer   pessoa   poderá   solicitar   esclarecimentos,   providências   ou   impugnar   o   Ato 
Convocatório do Pregão. 

12.1.1 – As petições deverão ser protocoladas junto a Prefeitura Municipal de Guapiara - SP, 
na Rua Egidio Seabra do Amaral, 260, dirigida à autoridade subscrita do Edital, que decidirá no 
prazo de 01 (um) dia útil. 

12.1.2 – Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

12.1.3 – Em caso de alteração no texto do Edital e de seus anexos, que afete a formulação 
das propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra. 
12.2 – Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao procedimento 
abaixo: 

12.2.1 – Os documentos deverão ser protocolados na Prefeitura de Guapiara - SP – Rua Egidio 
Seabra do Amaral, 260, sempre no horário de expediente; 
12.2.2 – Não protocolando na forma definida, a Administração não apreciará o teor da 

impugnação.  
 

13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

13.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
13.2 – Será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos da sessão pública realizada para esta 
licitação, na qual serão registradas as impugnações fundamentadas porventura apresentadas 
pelos representantes legais presentes. 

13.2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser  registradas 
expressamente de forma fundamentada na própria Ata. 

13.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante o Setor de 
Licitações a licitante que não o fizer até o segundo dia útil da data fixada para o recebimento das 
propostas, nos termos do artigo 41 parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93, c/c ao artigo 12 do 
Decreto Federal nº 3.555/00. 
13.4 - Caberá à Autoridade Municipal que autorizou a abertura do certame juntamente com o 
Departamento Jurídico analisar as impugnações. 
13.6 - Quando o deferimento da impugnação, implicar alteração do edital, capaz de afetar a 
formulação das propostas será designada nova data para a realização do certame. 
13.7 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar deste 
Pregão. 
13.8 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
13.9 – O comunicado de abertura de licitação, o resultado do presente certame e as alterações, 
caso houverem, serão divulgados através de publicação no Diário Oficial do Município e no 
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site da prefeitura (www.guapiara.sp.gov.br). 
13.10 – A Administração se reserva no direito de anular ou revogar a presente licitação, no total 
ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie de acordo com o previsto no artigo 
49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

14 – DOS ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 
 

14.1 – Anexo I: Termo de Referência; 
14.2 – Anexo II: Declaração de Pleno Atendimento dos Requisitos de Habilitação; 
14.3 – Anexo III: Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
14.4 – Anexo IV: Modelo da Proposta de Preços; 
14.5 – Anexo V: Indicação do Responsável pela Assinatura do Contrato; 
14.6 – Anexo VI: Declaração de Plena Aceitação das Condições do Edital; 
14.7 – Anexo VII: Declaração se comprometendo a apresentar apólice de seguros. 
14.8 – Anexo VIII: Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Contratação; 
14.9 – Anexo IX: Declaração de Regularidade para com o Ministério do Trabalho; 
14.10 – Anexo X: Minuta de contrato. 

  14.11 – Anexo XI: Termo de Ciência e de Notificação. 

14.12 – Anexo XII: Decreto Municipal e 157/2018 
 

GUAPIARA - SP, 16 de Fevereiro de 2021. 
 
 
 

JOSÉ MATHEUS RODOLFO FREITAS 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS do quilometro rodado, para contratação de empresa especializada em transporte sanitário de pacientes para 
tratamento de saúde fora do Município de Guapiara-SP, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

. 

Item Produto Descrição Unid. 
Quant. 
Aprox. 

Quilômetro 

Valor 
Quilômetr
o máximo 

aceito 

 

01 
98.0160 

Viagem de Guapiara - SP à Itapetininga (FUNCRAF), Sorocaba (Conjunto 
Hospitalar, Santa Casa, Hospital Oftalmologico BOS, Policlínicas (Policlinica
Municipal - Dr. Edward Maluf), Hospital Regional Novo (Hospital Regional 
De Sorocaba “Adib Domingos Jatene”), Hospital Evangelico, GEPACI), 
Salto (AME, Santa Casa (Hospital São Camilo)), Itu (AME, Santa Casa), 
Campinas (Unicamp), Itapeva (AME), São Paulo - Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia, Hospital Clinica, (Santa Casa SP) - Hospital Central da 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,  (Incor) - Incor - Instituto do 
Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP, (Heliopolis) - Complexo 
Hospitalar Heliópolis, (Hospital São José dos Campos) - Hospital Regional 
de São José dos Campos, (AME Guarulhos) - AME - Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, (Hospital Mario Covas) - Hospital Estadual Mário Covas,  
(Regional Osasco) - HOSPITAL REGIONAL DR VIVALDO MARTINS 
SIMOES OSASCO, (Hospital Menino Jesus) - Hospital Municipal Infantil 
Menino Jesus, (Hospital do Rim) - Hrim – Hospital do Rim,  (APAE SP) - 
APAE DE SÃO PAULO - Associação de Pais Amigos dos Excepcionais de 
São Paulo, (Hospital Cruz Azul) - Complexo Hospitalar da Cruz Azul 
Cambuci,  (Servidor) - Hospital Servidor, (Graacc) – GRAACC. 
 (os locais conforme abaixo) 
Periodicidade: 2ª feira a sábado 
Veículo: ônibus (mínimo 42 lugares)

 

Quilômetro 
rodado 

80.000 R$ 4,00 
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02 98.0161 

Viagem de Guapiara - SP à Itapetininga (FUNCRAF), Sorocaba 
(Conjunto Hospitalar, Santa Casa, Hospital Oftalmologico BOS, 
Policlínicas (Policlinica Municipal - Dr. Edward Maluf), Hospital Regional 
Novo (Hospital Regional De Sorocaba “Adib Domingos Jatene”), Hospital 
Evangelico, GEPACI), Salto (AME, Santa Casa (Hospital São Camilo)), 
Itu (AME, Santa Casa), Campinas (Unicamp), Itapeva (AME), São Paulo - 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Hospital Clinica, (Santa Casa 
SP) - Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,  
(Incor) - Incor - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP, 
(Heliopolis) - Complexo Hospitalar Heliópolis, (Hospital São José dos 
Campos) - Hospital Regional de São José dos Campos, (AME Guarulhos) 
- AME - Amigos Múltiplos pela Esclerose, (Hospital Mario Covas) - 
Hospital Estadual Mário Covas,  (Regional Osasco) - HOSPITAL 
REGIONAL DR VIVALDO MARTINS SIMOES OSASCO, (Hospital 
Menino Jesus) - Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, (Hospital do 
Rim) - Hrim – Hospital do Rim,  (APAE SP) - APAE DE SÃO PAULO - 
Associação de Pais Amigos dos Excepcionais de São Paulo, (Hospital 
Cruz Azul) - Complexo Hospitalar da Cruz Azul Cambuci,  (Servidor) - 

Hospital Servidor, (Graacc) – GRAACC.  (os locais conforme abaixo) 
Periodicidade: 2ª feira a sábado 
Veículo: Micro – ônibus (mínimo 32 lugares) 
Horário de saída: 2h00min 
Horário de retorno: Após o último paciente terminar o atendimento

Quilômetro 
rodado 

120.000 
R$ 3,13 

 

03 98.0162 

Viagem de Guapiara - SP à Itapetininga (FUNCRAF), Sorocaba 
(Conjunto Hospitalar, Santa Casa, Hospital Oftalmologico BOS, 
Policlínicas (Policlinica Municipal - Dr. Edward Maluf), Hospital Regional 
Novo (Hospital Regional De Sorocaba “Adib Domingos Jatene”), Hospital 
Evangelico, GEPACI), Salto (AME, Santa Casa (Hospital São Camilo)), 
Itu (AME, Santa Casa), Campinas (Unicamp), Itapeva (AME), São Paulo - 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Hospital Clinica, (Santa Casa 
SP) - Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,  
(Incor) - Incor - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP, 
(Heliopolis) - Complexo Hospitalar Heliópolis, (Hospital São José dos 
Campos) - Hospital Regional de São José dos Campos, (AME Guarulhos) 
- AME - Amigos Múltiplos pela Esclerose, (Hospital Mario Covas) - 
Hospital Estadual Mário Covas,  (Regional Osasco) - HOSPITAL 
REGIONAL DR VIVALDO MARTINS SIMOES OSASCO, (Hospital 
Menino Jesus) - Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, (Hospital do 
Rim) - Hrim – Hospital do Rim,  (APAE SP) - APAE DE SÃO PAULO - 
Associação de Pais Amigos dos Excepcionais de São Paulo, (Hospital 
Cruz Azul) - Complexo Hospitalar da Cruz Azul Cambuci,  (Servidor) - 

Hospital Servidor, (Graacc) – GRAACC.  (os locais conforme abaixo) 
Periodicidade: 2ª feira a sábado 
Veículo: Tipo Van (mínimo 15 lugares) 
Horário de saída: 2h00min  
Horário de retorno: Após o último paciente terminar o atendimento

 

Quilômetro 
rodado 

80.000 R$ 2,12 

Itapetininga 
1. FUNCRAF - Itapetininga - Av. Padre Antônio Brunetti, 1262 - Vila Rio Branco, Itapetininga - SP, 

18208-080 
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Sorocaba 
1. Conjunto Hospitalar - Rua Cláudio Manoel da Costa, 564 - Jardim Vergueiro, Sorocaba - SP, 

18030-083 
2. Santa Casa - Av. São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, 18013-000 
3. Hospital Oftalmologico BOS - Rua Nabek Shiroma, 210 - Jardim Emilia, Sorocaba - SP, 18031-060 
4. Policlínicas (Policlinica Municipal - Dr. Edward Maluf) - Rua Senador Roberto Simonsen, s/n - 

Jardim Santa Rosália, Sorocaba - SP, 18090-210 
5. Hospital Regional Novo (Hospital Regional De Sorocaba “Adib Domingos Jatene”) - Rodovia 

Raposo Tavares - km 106 
6. Hospital Evangelico - R. Imperatriz Leopoldina, 136 - Vila Jardini, Sorocaba - SP, 18044-010 
7. GEPACI - R. Cel. José Pedro de Oliveira, 678 - Jardim Faculdade, Sorocaba - SP, 18030-220 

Salto 
1. AME  - R. Europa, 1571 - Jardim Celani, Salto - SP, 13326-110 
2. Santa Casa (Hospital São Camilo) - R. Oceania, 124 - Jardim Celani, Salto - SP, 13326-151 

Itú 
1. AME  -  523, Av. Condé Matarazzo, 449 - Pirapitingui, Itu - SP 
2. Santa Casa -  Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo, km 63, S/n - Vila Martins, Itu - SP 

Campinas 
1. Unicamp  - R. Alexander Fleming, 101 - Cidade Universitária, Campinas - SP, 13083-880 

Itapeva 
01 AME  -   Rua Espiridião, R. Aparecido Lúcio Martins, 220 - Centro, Itapeva - SP, 18400-020 

São Paulo 
 

1. Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia –  Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 ‐ Vila Mariana, São Paulo ‐ SP, 

04012‐909 

2. Hospital Clinica ‐ Av. Dr. Arnaldo ‐ Pacaembu, São Paulo – SP  

3. (Santa Casa SP) ‐ Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo ‐ R. Dr. Cesário Mota Júnior, 

112 ‐ Vila Buarque, São Paulo ‐ SP, 01221‐020 

4. (Incor) ‐ Incor ‐ Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP ‐ Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 

44 ‐ Cerqueira César, São Paulo ‐ SP, 05403‐900 

5. (Heliopolis) ‐ Complexo Hospitalar Heliópolis ‐ R. Cônego Xavier, 276 ‐ Sacomã, São Paulo ‐ SP, 04231‐030  

6. (Hospital São José dos Campos) ‐ Hospital Regional de São José dos Campos ‐ R. Goiânia, 345 ‐ Parque 

Industrial, São José dos Campos ‐ SP, 12235‐625 

7. (AME Guarulhos) ‐ AME ‐ Amigos Múltiplos pela Esclerose ‐ R. São João D'Aliança, 282 ‐ Vila Galvao, 

Guarulhos ‐ SP, 07064‐130  

8. (Hospital Mario Covas) ‐ Hospital Estadual Mário Covas ‐ R. Dr. Henrique Calderazzo, 321 ‐ Paraíso, Santo 

André ‐ SP, 09190‐615  

9. (Regional Osasco) ‐ HOSPITAL REGIONAL DR VIVALDO MARTINS SIMOES OSASCO ‐ R. Ari Barroso, 355 ‐ Pres. 

Altino, Osasco ‐ SP, 06216‐240  

10. (Hospital Menino Jesus) ‐ Hospital Municipal Infantil Menino Jesus ‐ R. dos Franceses, 250 ‐ Bela Vista, São 

Paulo ‐ SP, 01329‐010 

11. (Hospital do Rim) ‐ Hrim – Hospital do Rim ‐ R. Borges Lagoa, 960 ‐ Vila Clementino, São Paulo ‐ SP, 04038‐

002  
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12. (APAE SP) ‐ APAE DE SÃO PAULO ‐ Associação de Pais Amigos dos Excepcionais de São Paulo ‐ Rua Loefgren, 

2109 ‐ Vila Clementino, São Paulo ‐ SP, 04040‐033  

13. (Hospital Cruz Azul) ‐ Complexo Hospitalar da Cruz Azul Cambuci ‐ Av. Lins de Vasconcelos, 356 ‐ Cambuci, 

São Paulo ‐ SP, 01538‐000  

14. (Servidor) ‐ Hospital Servidor ‐ R. Borges Lagoa, 1755 ‐ Vila Clementino, São Paulo ‐ SP, 04038‐034  

15. (Graacc) ‐ GRAACC ‐ Rua Pedro de Toledo, 572 ‐ Vila Clementino, São Paulo ‐ SP, 04039‐001 

 
 
1 – Os veículos deverão possuir seguro com cobertura a terceiros, cartão de vistoria da ARTESP 
para transporte de passageiros, poltronas reclináveis, ar condicionado e os acessórios 
obrigatórios por lei, especialmente aqueles determinados pelo Código Nacional de Trânsito, pelo 
Inmetro, e todos os itens de segurança exigidos pelo CONTRAN. 
2 – Os veículos deverão possuir rastreadores, com acesso à Secretaria Municipal de Saúde, a fim 
de garantir a segurança dos pacientes e controle do itinerário dos veículos. 
3 – O registro dos rastreadores deverão ser apresentados à Secretaria Municipal de Saúde, sempre 
que solicitados.  
4 – Os veículos deverão ser com máximo 13 (treze) anos de uso. 
5 – Os motoristas deverão ter curso de Transporte Coletivo e Emergência e apresentar ao Setor 
de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde, os comprovantes, durante a contratação. 
6 – A empresa deverá ter registro na ARTESP. 
7 – A listagem com a quantidade e horários de saída dos pacientes que serão transportados 
será informada à empresa contratada no dia anterior, até as 17h00min. 
8 – O serviço somente será acionado caso a Prefeitura Municipal de Guapiara/SP não 
disponha de veículo para a realização da viagem. 
9 – Caso a empresa por qualquer motivo deixar de levar ou trazer o paciente agendado, esta fica 
responsável pelo transporte sem ônus para a Prefeitura. 
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ANEXO II 
 

 

Observação: a declaração deverá ser emitida em Papel timbrado da empresa. 
 
 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 

A Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA,  sob as penas da Lei, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação do Edital  do Pregão Presencial  007/2021 – 
Processo 0499/2021  da Prefeitura Municipal de Guapiara - SP. 

 

 
Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 

 
 
 
 
 

  ,    de    de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Identificação e assinatura do 
Representante legal da empresa 
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ANEXO III 
 

Observação: a declaração deverá ser emitida em Papel timbrado da empresa. 
 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, 
 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 
 

 
 
 
 

A Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA,  sob as penas da Lei, que 
cumpre   os   requisitos   legais   para   a   qualificação   como   MICROEMPRESA-ME,   ou 
EMPRESA  DE PEQUENO  PORTE-EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 a 49 da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006. 

 

 
 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 
 

 
 

  ,    de    de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação e assinatura do 
Representante legal da empresa 



 

 

ANEXO IV 
 

Modelo Proposta de Preços que deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 
Nome da empresa (Razão Social): CNPJ: 
Endereço completo: Fone/Fax: 
E-mail: 

Proposta de Preços para o Pregão Presencial Nº 007/2021 - Processo nº 0499/2021 – Prefeitura Municipal de Guapiara – SP 

Item Produto Descrição Unidade 
Quantid. Aprox. 

Quilômetro 

Valor 
Quilômetro 

Máximo Aceito 

 

01 
98.0160

Viagem de Guapiara - SP à Itapetininga (FUNCRAF), Sorocaba (Conjunto Hospitalar, Santa Casa, Hospital 
Oftalmologico BOS, Policlínicas (Policlinica Municipal - Dr. Edward Maluf), Hospital Regional Novo 
(Hospital Regional De Sorocaba “Adib Domingos Jatene”), Hospital Evangelico, GEPACI), Salto (AME, 
Santa Casa (Hospital São Camilo)), Itu (AME, Santa Casa), Campinas (Unicamp), Itapeva (AME), São Paulo 
- Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Hospital Clinica, (Santa Casa SP) - Hospital Central da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo,  (Incor) - Incor - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 
FMUSP, (Heliopolis) - Complexo Hospitalar Heliópolis, (Hospital São José dos Campos) - Hospital Regional 
de São José dos Campos, (AME Guarulhos) - AME - Amigos Múltiplos pela Esclerose, (Hospital Mario 
Covas) - Hospital Estadual Mário Covas,  (Regional Osasco) - HOSPITAL REGIONAL DR VIVALDO 
MARTINS SIMOES OSASCO, (Hospital Menino Jesus) - Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, 
(Hospital do Rim) - Hrim – Hospital do Rim,  (APAE SP) - APAE DE SÃO PAULO - Associação de Pais 
Amigos dos Excepcionais de São Paulo, (Hospital Cruz Azul) - Complexo Hospitalar da Cruz Azul Cambuci, 
(Servidor) - Hospital Servidor, (Graacc) – GRAACC. 

(os locais conforme abaixo) 
Periodicidade: 2ª feira a sábado 
Veículo: ônibus (mínimo 42 lugar) 
Horário de saída: 2h00min 
Horário de retorno: Após o último paciente terminar o atendimento 

 

Quilômetro 
rodado 

80.000   



 

 

02 98.0161

Viagem de Guapiara - SP à Itapetininga (FUNCRAF), Sorocaba (Conjunto Hospitalar, Santa Casa, 
Hospital Oftalmologico BOS, Policlínicas (Policlinica Municipal - Dr. Edward Maluf), Hospital Regional 
Novo (Hospital Regional De Sorocaba “Adib Domingos Jatene”), Hospital Evangelico, GEPACI), Salto 
(AME, Santa Casa (Hospital São Camilo)), Itu (AME, Santa Casa), Campinas (Unicamp), Itapeva (AME), 
São Paulo - Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Hospital Clinica, (Santa Casa SP) - Hospital Central 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,  (Incor) - Incor - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 
da FMUSP, (Heliopolis) - Complexo Hospitalar Heliópolis, (Hospital São José dos Campos) - Hospital 
Regional de São José dos Campos, (AME Guarulhos) - AME - Amigos Múltiplos pela Esclerose, (Hospital 
Mario Covas) - Hospital Estadual Mário Covas,  (Regional Osasco) - HOSPITAL REGIONAL DR 
VIVALDO MARTINS SIMOES OSASCO, (Hospital Menino Jesus) - Hospital Municipal Infantil Menino 
Jesus, (Hospital do Rim) - Hrim – Hospital do Rim,  (APAE SP) - APAE DE SÃO PAULO - Associação 
de Pais Amigos dos Excepcionais de São Paulo, (Hospital Cruz Azul) - Complexo Hospitalar da Cruz Azul 

Cambuci,  (Servidor) - Hospital Servidor, (Graacc) – GRAACC.  (os locais conforme abaixo) 
Periodicidade: 2ª feira a sábado 
Veículo: Micro – ônibus (mínimo 32 lugar) 
Horário de saída: 2h00min 
Horário de retorno: Após o último paciente terminar o atendimento 

Quilômetro 
rodado 

120.000   



 

 

03 98.0162

Viagem de Guapiara - SP à Itapetininga (FUNCRAF), Sorocaba (Conjunto Hospitalar, Santa Casa, 
Hospital Oftalmologico BOS, Policlínicas (Policlinica Municipal - Dr. Edward Maluf), Hospital Regional 
Novo (Hospital Regional De Sorocaba “Adib Domingos Jatene”), Hospital Evangelico, GEPACI), Salto 
(AME, Santa Casa (Hospital São Camilo)), Itu (AME, Santa Casa), Campinas (Unicamp), Itapeva (AME), 
São Paulo - Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Hospital Clinica, (Santa Casa SP) - Hospital Central 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,  (Incor) - Incor - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 
da FMUSP, (Heliopolis) - Complexo Hospitalar Heliópolis, (Hospital São José dos Campos) - Hospital 
Regional de São José dos Campos, (AME Guarulhos) - AME - Amigos Múltiplos pela Esclerose, (Hospital 
Mario Covas) - Hospital Estadual Mário Covas,  (Regional Osasco) - HOSPITAL REGIONAL DR 
VIVALDO MARTINS SIMOES OSASCO, (Hospital Menino Jesus) - Hospital Municipal Infantil Menino 
Jesus, (Hospital do Rim) - Hrim – Hospital do Rim,  (APAE SP) - APAE DE SÃO PAULO - Associação 
de Pais Amigos dos Excepcionais de São Paulo, (Hospital Cruz Azul) - Complexo Hospitalar da Cruz Azul 

Cambuci,  (Servidor) - Hospital Servidor, (Graacc) – GRAACC.  (os locais conforme abaixo) 
Periodicidade: 2ª feira a sábado 
Veículo: Tipo Van (mínimo 15 lugar) 
Horário de saída: 2h00min  
Horário de retorno: Após o último paciente terminar o atendimento 

 

Quilômetro 
rodado 

80.000  

1 - O prazo de eficácia desta proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações).  
2 - Condições de Pagamento: conforme item 4.1 “d” do Edital. 
3 - Declaro que todos os serviços ofertados atendem a todas as características e exigências do Edital, em especial do ANEXO I – Termo de Referência. 
4 - Declaro que, se vencedora desta licitação, comprometo-me a prestar os serviços dentro das condições, quantitativos, especificações e prazos 
estabelecidos neste Edital e no seu ANEXO I, sem a necessidade de aquisição de acessórios ou materiais suplementares, empregando apenas 
profissionais capacitados e qualificados, com a devida experiência na prestação dos serviços.  

 
 

Assinatura do Responsável pela proposta 
Identificação: Nome e RG 
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ANEXO V 
 

Observação: a declaração deverá ser emitida em Papel timbrado da empresa. 
 
 
 
 

 
INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA PREGÃO 

007/2021 – PROCESSO 0499/2021 
 
 
 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS do quilometro rodado, para contratação de empresa 
especializada em transporte sanitário de pacientes para tratamento de saúde fora do 
Município de Guapiara-SP, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAPIARA - SP 

 
 
 

EMPRESA:                                                                 
 
 
 
 
 

Nome: 
Cargo: 
RG: 
CPF: 
Endereço Residencial: 
Endereço Comercial: 
Telefones/DDD: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
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ANEXO VI 
 

Observação: a declaração deverá ser emitida em Papel timbrado da empresa. 
 
 
 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO  DE PLENA ACEITAÇÃO  DAS CONDIÇÕES  DO EDITAL 

 
 
 
 
 
 

 
A Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA,  sob as penas da Lei, que 
aceita plena e totalmente as condições do Edital  do Pregão Presencial  007/2021 – Processo 
0499/2021  da Prefeitura de Guapiara - SP – SP. 

 
 
 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 
 

 
 

  ,    de    de 2021. 
 
 
 
 
 

 
Identificação e assinatura do 

Representante legal da empresa 
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ANEXO VII 
 

Observação: a declaração deverá ser emitida em Papel timbrado da empresa. 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

 

A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA,  sob as penas da Lei, que, 
caso  seja  vencedora  do  certame,  se  compromete  a  apresentar  Apólice  de  Seguro  contra 
acidentes pessoais dos passageiros, danos materiais e morais para terceiros no ato da assinatura 
do contrato, de acordo com as especificações do Pregão Presencial  007/2021 – Processo 
0499/2021 da Prefeitura Municipal de Guapiara - SP. 

 

 
 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 
 

 
 
 
 

  ,    de    de 2021. 
 
 
 
 

 
Identificação e assinatura do 

Representante legal da empresa 
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ANEXO VIII 
 

Observação: a declaração deverá ser emitida em Papel timbrado da empresa. 
 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

 
A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA,  sob as penas da Lei, que 
inexiste qualquer fato impeditivo à nossa participação na licitação Pregão Presencial 007/2021 
– Processo 0499/2021 da Prefeitura Municipal de Guapiara - SP – SP, que não fomos 
declarados inidôneos e não estamos impedidos de contratar com o Poder Público, nem 
suspensos de contratar com a Administração, nos comprometendo a comunicar ocorrência de 
fatos supervenientes. 

 

 
Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 

 
 
 
 
 

  ,    de    de 2021. 
 
 
 
 

 
Identificação e assinatura do 

Representante legal da empresa 
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ANEXO IX 
 

Observação: a declaração deverá ser emitida em Papel timbrado da empresa. 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

 
A empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................. portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ........................... e do CPF nº ................................. DECLARA,  sob as penas da Lei, que 
está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no 
inciso V do artigo 27 da Lei 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 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 
(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração. 
 

 
 

  ,   de   de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
Identificação e assinatura do 

 

Representante legal da empresa 
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ANEXO X 
 
 

Minuta Ata de Registro de Preços 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  /2021 
 

 
 

Ata de Registro de Preço que entre si celebram de um lado o 
MUNICÍPIO DE GUAPIARA - SP,  denominado 
Contratante e  a  empresa                               ,  denominada  
Detentora, para REGISTRO DE PREÇOS do quilometro 
rodado, para contratação de empresa especializada em 
transporte sanitário de pacientes para tratamento de saúde 
fora do Município de Guapiara-SP, de acordo com a 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.  

 
 

O 
MUNICÍPIO DE GUAPIARA - SP, na qualidade de Contratante, sito na Rua Egidio Seabra do 
Amaral nº 260, Centro, nesta cidade de Guapiara - SP, Estado de São Paulo, CEP: 18.310-000, 
inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.275/0001-88, neste ato representado pelo Sr. José Matheus 
Rodolfo Freitas , Prefeito Municipal, brasileiro, casado, portador do RG n°   

e do CPF n°   e a empresa                                           ,   na   
qualidade   de Detentora,   inscrita   no   CNPJ   sob   o   nº                                         ,    Inscrição    
Estadual    nº                                     ,    com    sede    à                                  ,     nº                ,     
Bairro                                      ,     na     cidade     de                                           ,    Estado    de                 
,    CEP:                         ,    Telefone:                               , e-mail:                 , neste ato 
representada por seu                     , o(a) Sr(a).                                           , brasileiro(a), portador(a) 
do RG nº                                 e do CPF nº                             , firmam o presente Termo de 
Contrato, em consonância com as regras gerais da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Lei 
Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, Decretos Municipais nº 55/2006 e 157/2018, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, ficando justas e acordadas as cláusulas 
seguintes: 

I – OBJETO: 
 
Cláusula Primeira – A presente Ata tem por objeto a escolha 

da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS do quilometro rodado, para 
contratação de empresa especializada em transporte sanitário de pacientes para tratamento de 
saúde fora do Município de Guapiara-SP, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal 
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de Saúde, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº 
007/2021 – Processo 0499/2021. 

 

II – FORMA DE EXECUÇÃO: 
 

         Cláusula Segunda – As viagens deverão ser realizadas utilizando-se de veículos 
em perfeitas condições de uso, e em conformidade com a s  especificações prevista no Item 1 e 
seus subitens do Edital do Pregão Presencial nº 0007/2021 - Processo nº 0499/2021. 

 
         Cláusula Terceira – A Detentora será responsável pelo pagamento de pedágio, 

alimentação do motorista, combustível e fornecimento de água potável para os pacientes. 

 
          Cláusula  Quarta  – Os veículos deverão possuir seguro com cobertura a terceiros, 

cartão de vistoria da ARTESP para transporte de passageiros, poltronas reclináveis e os 
acessórios obrigatórios por lei. 

 
          Clausula Quinta – A listagem com a quantidade e horários de saída dos pacientes 

que serão transportados será informada à empresa Detentora no dia anterior, até as 17h00min. 

 
          Cláusula Sexta – O serviço  somente  será  acionado  caso  o serviço de 

transporte da Saúde não dispor de veículo para a realização da viagem. 

 
          Cláusula Sétima – Caso a empresa por qualquer motivo deixar de levar ou trazer o 

paciente agendado, será responsável pelo transporte sem ônus para a prefeitura. 

 
           Cláusula Oitava – O preço registrado para cada item e a indicação dos 

respectivos fornecedores serão divulgados em Órgão Oficial da Contratante e ficarão 
disponibilizados durante a vigência do contrato. 

 
            Cláusula Nona – A existência de preços registrados não obriga a Contratante a 

firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro, a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

 

             Cláusula  Décima – Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, 
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, 
convocará os interessados para assinatura da Ata, que depois de cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 

 
              Cláusula Décima Primeira – A Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às 
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disposições contidas no artigo 65, da Lei 8.666/93, a saber: 

 
I - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou 
bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações 
junto aos fornecedores. 

 
II - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo 

superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão Gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 

compromisso assumido; e 

 
oportunidade de negociação. 

 
c) convocar os demais fornecedores visando igual 

IV - O fornecedor terá seu Registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata; 
b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento 

equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de 

este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e 
 

d) tiver presentes razões de interesse público. 

 
V - O cancelamento da Ata, nas hipóteses previstas, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por desfecho da autoridade 
competente do órgão gerenciador. 

 
VI - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento da sua 

Ata na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do serviço, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

 

III – PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 

Cláusula Décima Segunda – A vigência da Ata de Registro 
de Preços originada por esse processo licitatório será de 12 (doze) meses, contada a partir da 
data de sua assinatura. 

 

IV – PREÇO  E CONDIÇÕES  DE PAGAMENTO: 
 

Cláusula  Décima Terceira – A Contratante compromete-se 
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pagar à Detentora, os valores abaixo especificados, com prazo de 30 (trinta) dias, após o 
fechamento de cada quinzena, a saber: 

 

Item Produto Descrição Unid. 
Quant. 
Aprox. 

Quilômetro 

Valor 
Quilôemtro 

de 
Referência 
Máximo 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
Cláusula  Décima Quarta – No valor deverão estar inclusos 

todos os custos, despesas e impostos, devendo o serviço ser prestado sem ônus adicional para a 
Contratante. 

 
Cláusula  Décima Quinta – A Detentora deverá mencionar 

em sua Nota Fiscal, o número de sua conta bancária, uma vez que o pagamento será efetuado 
mediante crédito bancário. 

 
Cláusula  Décima Sexta – A Detentora deverá emitir nota 

fiscal eletrônica, conforme Portaria CAT 162 de 29/12/2008. 

 
Cláusula  Décima Sétima – A Contratante efetuará uma 

retenção do valor total da Nota Fiscal de prestação de serviços, referente ao ISSQN, de acordo 
com a Lei Municipal nº 1505/2006 – Código Tributário Municipal e suas alterações. 

 
Cláusula   Décima Oitava   –  Caso  a  Detentora  seja 

optante de algum regime especial de tributação, contando com incentivos fiscais de natureza 
tributária, bastará à apresentação anual de certificado neste sentido, e desde que emitido no 
correspondente exercício, que será ela, no que tange àquele ano de comprovação da opção, 
dispensada dos recolhimentos, na forma de retenção, constante da Cláusulas Décima Sétima, 
se retratarem a violação simultânea às normas que fixaram o incentivo. 

 

V - DESPESA: 
 

Cláusula Décima Nona – A despesa desta Ata correrá à 
conta da dotação orçamentária: Unidade  Orçamentária - 02.08.00 SEC. DE SAÚDE E 
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SANEAMENTO, Funcional Programática -  02.08.01 SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, Categoria Econômica  - 10.3010063.2045,  Especificação -  MANUT. FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSO JURIDICA, ficha 304, D.R. - 01.310.00, do orçamento relativo ao 
exercício de 2019 e subseqüentes. 

 
Parágrafo Único – Em cada requisição ou solicitação de 

serviço deverá constar o número da dotação orçamentária onerada para seu atendimento, sendo 
que a referida requisição somente poderá ser emitida após a confirmação, junto à Secretaria 
Municipal de Finanças, sob a disponibilidade financeira para o procedimento. 

 

 

VI – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
 

Cláusula  Vigésima  – A Contratante designará, o servidor 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução da presente Ata, na forma prevista 
no Art. 67 e seus Parágrafos, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem reduzir nem excluir a 
responsabilidade da Detentora, podendo o mesmo, solicitar à Contratada que regularize 
eventuais faltas ou irregularidades observadas, devendo sempre comunicar o fato ao órgão 
responsável pelo gerenciamento da Ata.  

 
Parágrafo Único – A Contratante informará à Detentora o 

nome do servidor designado, através do e-mail constante no Contrato. 
 

VII – PENALIDADES: 
 

Cláusula  Vigésima  Primeira – A recusa injustificada do 
adjudicatário em assinar a Ata ou o termo de ciência e notificação, dentro do prazo 
estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às seguintes penalidades: 

a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação 
não cumprida; 

b) impedimento de licitar e contratar com o Município de 
Guapiara pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 
10.520/02. 

Cláusula  Vigésima  Segunda – O atraso injustificado na 
prestação do serviço, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, 
sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida 
na seguinte proporção: 

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo 
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por cento) ao dia;  
b) atraso superior a 30 (trinta) dias e até 45 (quarenta e 

cinco) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia; 
c) atraso superior a 45 dias: estará caracterizada a 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos 
particulares, previstos neste Edital, sujeitando-se à aplicação das penalidades previstas no 
próximo. 

Cláusula  Vigésima  Terceira – Pela inexecução total ou 
parcial do serviço, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades: 

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou 
parcial da obrigação não cumprida; e/ou; 

b) impedimento de licitar e contratar com o Município de 
Guapiara pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 
10.520/02. 

Cláusula  Vigésima  Quarta – A aplicação de uma 
penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

Cláusula  Vigésima  Quinta – Pela não-regularização da 
documentação de comprovação de regularidade fiscal e trabalhistadas microempresas e 
empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.1.2.5.2 deste edital, a Administração 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa  equivalente a 2% (dois por cento) do 
valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de impedimento de licitar e 
contratar com o Município de Guapiara pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto pelo 
artigo 7º da Lei Federal 10.520/02; (LC nº 123, art. 43, § 2º) 

Cláusula  Vigésima  Sexta – O prazo para defesa prévia 
quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do 
interessado.  

Cláusula  Vigésima  Sétima – O valor das multas será 
recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, 
mediante guia de recolhimento oficial. 

 

VIII – RESPONSABILIDADES: 
 

Cláusula Vigésima  Oitava –  Todas  as  obrigações 
tributárias, fiscais, previdenciárias e ou sociais decorrentes do fornecimento, objeto deste 
Contrato, bem como os danos e prejuízos que a qualquer título causar à Contratante e/ou a 
terceiros em decorrência da execução do mesmo, serão de inteira responsabilidade da da 
Detentora, até o término da Ata.  

 

IX – RESCISÃO: 
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Cláusula Vigésima Nona – A Contratante poderá rescindir 
administrativamente a presente Ata, nas hipóteses previstas no artigo 78, incisos I  a XII da Lei 
nº 8.666/93, sem que caiba a Detentora direito a qualquer indenização, sem prejuízo das 
penalidades pertinentes. 

 

X – PUBLICAÇÃO: 
Cláusula  Trigésima – A Contratante se compromete a 

publicar o extrato da presente Ata, nos termos da legislação pertinente. 
 

XI – FORO: 
 

Cláusula Trigésima Primeira– Fica eleito o foro da 
Comarca de Guapiara - SP, Estado de São Paulo, excluído qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas suscitadas desta Ata.  

 
E, por estarem ambas as partes justas e acordadas, declaram 

aceitar todas as condições estabelecidas na presente Ata, pelo qual o firmam na presença de 
duas testemunhas, em duas vias de igual forma e teor. 

 

 

Guapiara - SP,    de    de 2021. 
 

 
p/ Contratante  p/ Detentora 
Testemunhas: 
1.    

 
2.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34

 

 

 
 TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAPIARA/SP 
CONTRATADA:  
CONTRATO Nº:  
ORIGEM:  
OBJETO:  
PROCESSO:  
ADVOGADO(S)*: 
 
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. 
 
LOCAL e DATA: 
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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: RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial completo: E-mail institucional: 
E-mail pessoal: Telefone(s): 
 
Assinatura:    
 
Advogado: (*) Facultativo. 
Indicar quando já constituído, informando, inclusive,o endereço eletrônico. 
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DECRETO Nº 157, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.018. 

 
   Dispõe sobre procedimentos operacionais a serem observados na execução 
de licitações. 

 
A Prefeita Municipal de GUAPIARA, Estado de São Paulo, no uso das atribuições Legais, e  
CONSIDERANDO a regra estabelecida no artigo 115 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
CONSIDERANDO a faculdade da Administração Municipal de expedir normas para a realização de 
seus procedimentos licitatórios. 
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.666, de 1993, refere-se à multa de forma genérica. 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer parâmetros para a aplicação de sanções. 

  DECRETA: 
Artigo 1º. - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, 
no âmbito da Prefeitura Municipal de GUAPIARA, obedecerá ao disposto neste Decreto. 
Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração da Prefeitura Municipal de 
GUAPIARA, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes 
penalidades: 

I  - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.ou 
II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 
Artigo 3º. - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais, 
sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 
10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do 
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 

I  - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso.e 
II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º 
(quadragésimo quinto) dia de atraso. 
Parágrafo único - A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital 
ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo quarto desta resolução. 
 
Artigo 4º. - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à 
contratada as seguintes penalidades: 

I  - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.ou 
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 
Artigo 5º. - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração da 
Prefeitura Municipal de GUAPIARA, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do recebimento 
da intimação. 
Parágrafo único – A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejara a aplicação da 
multa prevista no Artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do 
primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no “caput” deste artigo. 
Artigo 6º. - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material 
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somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente. 
Artigo 7º. - As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas 
leis 8.666/93 e 10.520/02. 
§ 1º - Verificado que a obrigação não foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a 
inexecução parcial, o Município reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a 
contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa. 
§ 2º - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da multa, será 
retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior. 
§ 3º- Se esta Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à 
contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE. 
Artigo 8º. - As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos os procedimentos 
licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
Artigo 9º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Guapiara, 30 de Novembro de 2018. 
JUSMARA RODOLFO PASSARO 

Prefeita Municipal      
Publicado e registrado na Secretaria Administrativa da Prefeitura Municipal de Guapiara, na data supra. 


