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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL – 046/2019 

 

 

DECLARO QUE RETIREI O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL EM 

EPÍGRAFE, CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS, 

COM O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO, CUJO ENTREGA DAS PROPOSTAS 

E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DAR-SE-Á ÀS 10:00 HORAS DO DIA 

12/12/2019. 

 

OBJETO: Registro de preços de medicamentos para atender mandados judiciais 

no Município de Mairinque, conforme quantidades, especificações e estimativas 

pormenorizadas constantes do Anexo I. 
 

 

 

Interessado: 

 

Endereço: 

 

Bairro: 

 

Cidade: 

 

CEP: 

 

Fone: 

 

Fax: 

 

E-mail: 

 

Contato: 

 

Data de retirada: 

 

 

 

 

Assinatura 
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EDITAL N.º 079/2019 

 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N.º 046/2019 

 

DATA PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 12/12/2019 – ÀS 10:00 HORAS. 

 

 
 

A Prefeitura Municipal de Mairinque, por solicitação da Secretaria Municipal de 

Saúde, por intermédio de sua pregoeira Sra. Glaucia Graziela de Almeida e equipe 

de apoio, designado pela Portaria 238/2018, torna público que fará realizar-se licitação 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM para 

Registro de preços de medicamentos para atender mandados judiciais no 

Município de Mairinque, conforme quantidades, especificações e estimativas 

pormenorizadas constantes do Anexo I. O procedimento licitatório obedecerá ao 

disposto na Lei Federal N.º 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal 5.450 de 

31/05/2005, Decreto 8538 de 06 de outubro de 2015 e no Decreto municipal n.º 6.323 

14 de Julho de 2017 e subsidiariamente, na Lei 8.666/93 com suas alterações, Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de Dezembro 2006 com as alterações da Lei 

Complementar 147 de 2014. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Pregão Presencial será realizado em sessão pública sala de licitações localizada 

no Paço Municipal, sito a Avenida Lamartine Navarro, n.º 514, Centro, Mairinque, 

Estado de São Paulo. 

 

1.1.1. A abertura da sessão será às 10:00 horas, do 12/12/2019, quando serão recebidos 

os envelopes proposta e documentação, relativos à licitação, e credenciados os 

representantes das empresas licitantes. 

 

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidora da Prefeitura Municipal de Mairinque, 

denominada Pregoeira, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria n.º 

238/2018. 

 

1.3. As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus Anexos, que 

dele fazem parte integrante. 

 

1.4. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 

no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

1.5. Cada licitante poderá ofertar lances para todos os itens ou somente para 

aqueles que desejar. 

 

ESTA LICITAÇÃO POSSUI RESERVA DE COTA DE 19,2955% PARA ME E 

EPP, CONFORME ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. 
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2. DO OBJETO 

 

2.1. Registro de preços de medicamentos para atender mandados judiciais no 

Município de Mairinque, conforme quantidades, especificações e estimativas 

pormenorizadas constantes do Anexo I. 

 

3. DOS ANEXOS  

 

3.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem 

transcritos, os seguintes Anexos:  

 

*Anexo I – Memorial Descritivo - Termo de Referência – Quadro Descritivo, 

quantidade e custo estimado;  

* Anexo II – Modelo de Credenciamento  

* Anexo III – Modelo Declaração de Pleno atendimento aos Requisitos de Habilitação;  

* Anexo IV – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.  

* Anexo V – Documentos para Habilitação;  

* Anexo VI – Modelo Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho;  

* Anexo VII – Modelo Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;  

* Anexo VIII – Modelo de Proposta  

* Anexo IX – Modelo da Minuta da Ata de Registro de Preços.  

* Anexo X – Termo de Ciência e Notificação 

* Anexo XI– Declaração de documentos à disposição do Tribunal; 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao 

objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 

 

4.1.1 A “Cota Reservada” (Cota 01) – referente a 19,2955% (Dezenove inteiros e dois 

mil inteiros, novecentos e cinquenta e cinco décimos de milésimo por cento) do 

montante do objeto para as Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, 

sem prejuízo da sua participação quanto ao restante. 

 

4.1.2 A “Cota Principal” (Cota 02), referente a 80,7045% (Oitenta inteiros e sete mil, e 

quarenta e cinco décimos de milésimos por cento) do montante do objeto, está aberta 

para a participação de todos os interessados que militem no ramo de atividade referente 

ao objeto licitado. 

 

4.2. Não será permitida a participação de empresas: 

 

4.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País; 

 

4.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
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4.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedimento de contratar com esta 

administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 

 

4.2.4. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitada; 

 

4.2.5. Estejam com falência decretada ou concordatária que não estejam em processo de 

recuperação judicial. 

 

4.2.5.1. As empresas em recuperação judicial poderão participar do presente 

certame, desde que apresentem, durante a fase de habilitação, o Plano de Recuperação 

já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a 

todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo deste edital, os licitantes deverão estar 

representados por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar 

preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de 

recursos em todas as fases licitatórias o qual far-se-á através de instrumento público ou 

particular, em original ou cópia autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os 

dados constantes do Anexo II. 

 

5.1.1 O documento de credenciamento (Anexo II) e a declaração de cumprimento dos 

requisitos de habilitação (Anexo III), deverão ser entregues, no início da sessão, 

juntamente com a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, com foto, 

em separado dos envelopes “proposta” e “habilitação”.  

 

5.1.2. O documento de credenciamento (Anexo II), quando não acompanhado de 

procuração, deverá ter a firma reconhecida do signatário e ser apresentado junto à cópia 

autenticada do ato constitutivo da empresa. 

 

5.1.3. Em atendimento aos termos da Lei Complementar 123 com as alterações da Lei 

Complementar 147/2014 e Decreto 8538/2015 a empresa deverá comprovar no ato de 

credenciamento, se for o caso, tratar-se de micro empresa ou empresa de pequeno porte 

(EPP), mediante apresentação da declaração do Anexo IV. 

 

         5.1.4. Sendo o representante sócio ou dirigente do licitante, deverá apresentar cópia 

autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os 

seus poderes.  

     

5.1.5. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 

desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas 

impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos. 

 

5.1.6.  Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
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6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 

 

6.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados 

separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 

externa a razão social da empresa licitante, bem como o número do presente Pregão, a 

saber: 

 

Envelope n.º 01 – Proposta “Cota Reservada – 

19,2955%” 

Prefeitura Municipal de Mairinque 

Empresa: 

Pregão Presencial n.º 046/2019 – Registro de preços de 

medicamentos para atender mandados judiciais no 

Município de Mairinque, conforme quantidades, 

especificações e estimativas pormenorizadas 

constantes do Anexo I. 

Encerramento – 10:00 Horas do dia 12/12/2019. 

 

 

Envelope nº. 01 - Proposta “Cota Principal – 80,7045% 

%” 

Prefeitura Municipal de Mairinque 

Empresa: 

Pregão Presencial n.º 046/2019 – Registro de preços de 

medicamentos para atender mandados judiciais no 

Município de Mairinque, conforme quantidades, 

especificações e estimativas pormenorizadas 

constantes do Anexo I. 

Encerramento – 10:00 Horas do dia 12/12/2019. 

 

Envelope n.º 02 – Documentos 

Prefeitura Municipal de Mairinque 

Empresa: 

Pregão Presencial n.º 046/2019 – Registro de preços de 

medicamentos para atender mandados judiciais no 

Município de Mairinque, conforme quantidades, 

especificações e estimativas pormenorizadas 

constantes do Anexo I. 

Encerramento – 10:00 Horas do dia 12/12/2019. 

         

6.1.1. A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para 

desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes no ato da 

entrega. 
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6.1.2. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope B – Habilitação antes do 

envelope A – Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes ou 

mesmo havendo, por um lapso, será aquele novamente lacrado sem análise de seu 

conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes não sendo motivo de inabilitação. 

 

7.  DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES  

 

7.1.  O Envelope “A” – PROPOSTA, deverá conter o Proposta do licitante, de acordo 

com o disposto no item 8. 

  

7.2. O Envelope “B” – HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o 

Anexo V deste Edital. 

 

8. DO ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA 

 

(OBS. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 com as alterações da Lei 

Complementar 147/14, SERÁ DADA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA 

AS MICRO EMPRESAS (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADA ESSA SITUAÇÃO NA FORMA 

DA LEI) 

 

8.1 - A proposta deverá ser preenchida, devidamente assinada, com identificação clara 

do subscritor, em envelope fechado e indevassável, em obediência aos elementos 

contidos neste edital, e não deverá conter rasuras, emendas ou entrelinhas, nem 

tampouco vantagens não previstas no Edital. Nela deverão estar contidos: 

 

a – Valor dos produtos para todos os itens ou somente para o item pretendido, contendo 

apenas duas casas decimais conforme descrição contida no Anexo I do Edital. 

 

b - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da 

entrega dos envelopes. 

 

c - A marca do(s) produto(s) ofertado(s), vedada indicação de mais de uma marca para 

cada item, bem como sua substituição durante o julgamento desta licitação.  

 

8.2 – No preço proposto, deverá estar incluso, além dos lucros, todos os custos 

operacionais da atividade, inclusive locomoção, fornecimento, os tributos 

eventualmente devidos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a 

constituir a única contraprestação pelo fornecimento dos produtos objeto desta licitação. 

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

 

8.3 A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante: 

 

8.3.1 Do prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega 

das propostas. 
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8.4 O fornecimento, quando solicitado, poderá ser realizado de forma integral, e o prazo 

será estabelecido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, de acordo com as 

especificações do item solicitado, contados da data do recebimento da Autorização de 

Fornecimento.  

 

8.5 A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de 

preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 

8.6 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM, 

satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato convocatório. 

 

8.7 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

           

8.7.1 Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação 

aplicável;  

 

8.7.2 Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidade ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

 

8.7.3 Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste edital; 

 

8.7.4 Que ofertarem preços excessivos ou inexequíveis tomando como parâmetro para 

sua aferição o disposto no art. 48 Inciso II § 1º e § 2º da Lei 8666/93 e alterações 

posteriores.  

 

8.8 – Não se admitirá proposta que apresente valor simbólico, irrisório ou zero, ou mais 

de um preço para o fornecimento. 

 

8.9 - Não serão aceitas as propostas apresentadas em cópias extraídas por fax símile. 

 

09 – DO ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

9.1 - O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá conter os documentos necessários à 

habilitação em conformidade com o Anexo V do Edital. 

 

9.2. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA HABILITAÇÃO 

 

9.2.1. O Certificado de Registro Cadastral substitui os documentos enumerados nos 

Arts. 28 a 31 da Lei 8666/93 quanto às informações disponibilizadas em sistema 

informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob 

as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação. 

 

9.2.2. Os documentos solicitados para habilitação poderão ser apresentados em seus 

originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor público (exceto quando expresso no documento, a obrigatoriedade da 
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apresentação no original) ou, por publicação em órgão de imprensa oficial. 

 

9.2.3. Em todas as hipóteses referidas nos itens do Anexo V, não serão aceitos 

protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido. 

 

9.2.4. Se houver impossibilidade de apresentação de qualquer documento por motivo 

de greve do órgão emissor, apresentar declaração em papel timbrado da empresa 

licitante, assinado por seu representante legal, de que não está em débito com o referido 

órgão e que, finda a greve, se compromete a apresentar o documento atualizado, para 

fins de direito, independentemente da fase em que se encontrar o processo licitatório, 

sujeitando-se, no caso de não apresentação, às penalidades legais. 

 

9.2.5. – Será INABILITADA a licitante que: 

 

9.2.5.1. Declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir estando 

sujeito às penalidades previstas no item 17.2.6 do edital sem prejuízo do disposto no 

Art. 90 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.  

 

9.2.5.2. Não apresentar da documentação exigida para habilitação; apresentar 

documentos com prazo de validade vencido ou substituir documentos exigidos para 

habilitação por protocolos de requerimento de certidão, depois de verificada a 

inaplicabilidade dos itens 10.14 e 10.15; 

    

10 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

10.1. No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 

participar do certame. 

 

10.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no 

Anexo III do Edital e os envelopes n.º 01 – Proposta e n.º 02 – Documentos. 

 

10.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta da “referente a 19,2955% 

(Dezenove inteiros e dois mil inteiros, novecentos e cinquenta e cinco décimos de 

milésimo por cento), estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a 

possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

 

10.3.1 Primeiramente, serão abertas as propostas da “Cota Reservada – 19,2955%”, 

após processado o julgamento conforme previsto neste capítulo, serão abertos os 

envelopes da “Cota Principal – 80,7045%”. 

 

10.3.2 Caso na "Cota Reservada" não haja participação de ME ou EPP (licitação 

deserta) ou se verifique que as propostas apresentadas não são validas, ou ainda, se as 

ME ou EPP forem todas inabilitadas (licitação fracassada) e desde que não haja 

manifestação expressa de intenção de recurso, as empresas em geral poderão disputar os 
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itens ali descritos desde que contemplem em suas propostas os valores para os itens da 

"Cota Reservada". 

 

10.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas 

conforme previsão do item 8.7. 

 

10.4.1 Para efeitos do disposto no item anterior, o Pregoeiro promoverá diligência para 

verificação da compatibilidade do preço proposto com os de mercado, mediante análise 

da pesquisa de preços constante no processo. 

 

10.5. Com referência aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 

necessárias, no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. 

As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

 

10.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

 

a. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superior àquela; 

 

b. Não havendo pelo menos 3 (três) proposta na condição definida na alínea anterior, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 

(três). No caso de empate dos descontos, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 

c. Para efeito de seleção será considerado o Menor Preço por Item. 

 

10.7. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes autoras 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. 

 

10.7.1. Se os valores de duas ou mais propostas escritas, ficarem empatadas, será 

realizado sorteio para definir qual das licitantes registrará primeiro o seu lance verbal. 

 

10.7.2. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias. 

 

10.7.3 Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o 

valor orçado, podendo o pregoeiro negociar com as licitantes visando estabelecer 

um intervalo razoável entre os lances ofertados. 

 

10.7.4 Será vencedora da etapa dos lances verbais, aquela que ofertar o menor preço 

para os itens em disputa. 
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10.7.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo pregoeiro 

implicará na exclusão da etapa correspondente não o prejudicando nos demais itens 

quando houver. 

 

10.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances. 

 

10.9. Se houver empate, na cota principal, será assegurado o exercício do direito de 

preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

 

10.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada; 

 

10.9.2. 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; 

 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a 

contar da convocação do Pregoeiro, sob a pena de preclusão; 

 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 

10.9.1 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 

 

c) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 

valor, respeitada a ordem de classificação. 

 

10.9.3. O exercício do direito de preferência corrente será aplicado quando a melhor 

oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

 

10.9.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do 

quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício 

do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e 

empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no 

subitem 10.9.1. 

 

a) Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 

configurada a hipótese prevista no item 10.9.4, será declarada a melhor oferta aquela 

proposta originalmente vencedora da fase de lances. 
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10.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas em ordem decrescente todas as 

propostas, inclusive aquelas que não participaram da etapa de lances verbais, 

considerando para as que participaram o último preço ofertado. 

 

10.11. O Pregoeiro poderá negociar com a licitante autora da oferta de menor preço com 

vistas à redução do preço. 

 

10.12. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito. 

 

10.13. Considerada aceitável a oferta de Menor Preço por Item, será aberto o 

envelope n.º 02, contendo os documentos de habilitação da licitante. 

 

10.14. Eventuais falhas 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 verificação efetuada por meio eletrônico 

hábil de informações. 

 

10.15. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados nos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

 

10.16. A Administração não se responsabilizará por 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. 

 

10.17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

10.18. Se a oferta não for aceitável, pelo fato de a licitante não atender as exigências e 

condições para habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, 

negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

verificará as condições de habilitação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma 

oferta aceitável cuja licitante atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 

declarada vencedora. 

 

11. DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

11.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para a 

apresentação de razões, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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11.1.1. – As razões de recurso e eventuais contrarrazões deverão ser protocoladas junto 

ao Departamento de Licitações, no Prédio do Paço Municipal da Prefeitura Municipal 

de Mairinque.  

 

11.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 

decadência do direito recurso, e consequente, adjudicação do objeto do certame pelo 

Pregoeiro à licitante vencedora e encaminhamento do processo à autoridade competente 

para homologação. 

  

11.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente com informações à autoridade competente. 

 

11.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento. 

 

11.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11.6. A adjudicação será feita de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos 

neste Edital. 

 

12 - FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

12.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura convocará o 

adjudicatário classificado em primeiro lugar em cada item, dentro de 03 (três) dias úteis, 

a contar da data de recebimento da notificação, à assinar a Ata de Registro de Preços, 

cuja minuta integra este Edital.  

 

12.2. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços o adjudicatário deverá 

apresentar procuração com firma devidamente reconhecida em cartório, outorgando 

poderes ao seu representante para assinar a ATA em nome da empresa.  

 

12.3 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da sua 

assinatura, ficando a detentora da ata obrigada a fornecer o(s) produto(s), nas 

quantidades indicadas pela Secretaria, bem como, manter todas as condições de 

habilitação exigidas no Edital.  

  

13 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

13.1. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços, além das 

situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações: 

 

13.1.1 PELA PREFEITURA QUANDO: 

 

13.1.1.1 O(s) detentor(es) da ata não cumprir(em) as obrigações constantes da Ata 

de Registro de Preços; 
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13.1.1.2 O(s) detentor (es) da ata não retirar(em) o Pedido de Autorização de 

Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Prefeitura não aceitar sua justificativa; 

 

13.1.1.3 O(s) detentor(es) da ata der(em) causa a rescisão administrativa de 

contrato (ou instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, a critério 

da Prefeitura; 

 

13.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato (ou 

instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, se assim for decidido 

pela Prefeitura; 

 

13.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 

 

13.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas 

pela Prefeitura; 

 

13.1.2 PELO (S) DETENTOR(ES) DA ATA: 

 

13.1.2.1 Mediante solicitação por escrito, comprovando estar(em) impossibilitado(s) de 

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Prefeitura, quando 

comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a 

XVI, da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores. 

  

13.1.2.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta 

Cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de 

Preços. 

 

13.1.2.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do(s) detentor(es) 

da ata, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, do 

Município e Jornal de grande circulação no Município e no Estado, considerando-se, 

assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado. 

 

13.1.2.4 A solicitação do(s) detentor(es) da ata para cancelamento dos    preços 

registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado 

à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, 

caso não aceitas as razões do pedido. 

 

14 – DO FORNECIMENTO 

 

14.1 – O fornecimento será efetuado mediante expedição, pela Secretaria Municipal de 

Saúde, da “Autorização de Fornecimento” (ou instrumento equivalente), do qual 

constará a data de expedição, especificações, quantitativo e local do fornecimento em 

conformidade com as especificações constantes no Anexo I. 
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14.1.1. A Autorização de Fornecimento será o instrumento formalizador, onde nela 

consta o n.º do Empenho. 

 

14.1.2. Recebida a Autorização de Fornecimento, deverá a detentora da Ata entregar 

o(s) Produto(s), solicitado(s) junto a Secretaria, em até 5 dias úteis. 

 

14.2. O(s) Produto(s) deverá(ão) atender as especificações e quantidades previstas no 

Anexo I do Edital. 

 

14.3 – O Município de Mairinque não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima 

de produto, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento. 

 

14.3.1. Os quantitativos totais expressos no Anexo I do Edital são estimados e 

representam as previsões do Município de Mairinque para o prazo de 12 (doze) meses. 

 

15 – DOS PAGAMENTOS  

 

15.1 – Após a aprovação do fornecimento, pela Secretaria Municipal de Saúde, a 

detentora da Ata emitirá a Fatura ou Nota Fiscal, em conformidade com o(s) 

fornecimento(s) dos produto(s). 

 

15.2 – A Secretaria Municipal de Saúde, terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da apresentação da fatura ou nota fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 

 

15.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n.º do Processo 9229/2019, n.º do 

empenho, bem como Banco, n.º da Agência Bancária e n.º da Conta Corrente, sem 

os quais o pagamento ficará retido por falta de informação fundamental. 

 

15.2.2 Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de 

vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do 

documento corrigido. 

 

15.2.3. A Detentora não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá 

tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso 

XV, da Lei. 

 

15.3 – A fatura ou nota fiscal não aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde serão 

devolvidas à detentora da ata para as necessárias correções, com as informações que 

motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 15.2, a partir da 

data de sua reapresentação. 

 

15.4 – A Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega, 

acompanhado da Nota Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 

03.07.2009), se for o caso e devidamente conferida pelo setor requisitante, estando o(s) 

produto(s) entregue(s) de acordo com a aceitabilidade do setor requisitante, observando 

as exigências deste edital. 
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15.5 - Serão de inteira responsabilidade da licitante detentora da Ata os encargos, 

impostos e taxas decorrentes do objeto deste edital.  

 

15.6 – Em hipótese algum haverá reajuste de preços constantes da ata. 

 

15.7 - Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.  

 

15.8 - A detentora da Ata terá direito à atualização financeira dos valores não pagos 

após prazo estabelecido do item 15.4 até a data do efetivo pagamento, os quais serão 

corrigidos pela variação do IPCA, bem como, penalização no valor de 0,5 % (zero 

vírgula cinco por cento) sobre a parcela devida. A Prefeitura não fará antecipação de 

pagamentos, mas poderá compensar eventuais valores devidos à Detentora, com 

créditos que eventualmente a municipalidade venha a ter, exclusivamente no montante 

dos valores apurados.  

 

15.9 - Os preços registrados constituirão, a qualquer título, a única e completa 

remuneração pelo(s) fornecimento(s) do(s) produto(s), e os pagamentos não isentarão a 

detentora da Ata da responsabilidade pelo correto fornecimento.  

 

16. DAS RESPONSABILADES E OBRIGAÇÕES DA DETENTORA  

 

16.1 - Não será permitida a subcontratação para o objeto do presente Edital. 

 

16.2 - A detentora da Ata será responsável pelo cumprimento das normas de segurança 

do trabalho, adotando para tanto todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a 

evitar danos ou prejuízos que vier a causar a terceiros, em decorrência do fornecimento, 

seja por ato próprio ou de seus prepostos, sem qualquer responsabilidades ou ônus para 

a Prefeitura por indenizações ou ressarcimentos devidos.  

 

16.3 - Além das responsabilidades estabelecidas na Lei 8.666/93, com suas alterações e 

no Pregão Presencial, a detentora da Ata será responsável por todas as obrigações e 

despesas relacionadas ao(s) fornecimento(s) do(s) produto(s), tais como transporte, 

garantias, obrigações trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, relativas ao pessoal 

que será empregado no fornecimento do(s) produto(s). A Prefeitura não assumirá, em 

nenhuma hipótese, qualquer obrigação trabalhista decorrente da entrega dos produtos.  

 

16.4. Será de inteira responsabilidade da detentora da Ata os encargos, impostos e taxas, 

o cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 

especialmente os dispositivos da NR 18, a observância e cumprimento do disposto no 

artigo 7º inciso 33 da Constituição Federal com a redação dada pela Lei 9.854/00 e 

ainda o cumprimento de convenções ou acordos coletivos que tenham incidência no 

município de Mairinque e demais responsabilidades decorrentes do objeto deste edital.  

 

16.5. A detentora da Ata será responsável por acidentes ocorridos com terceiros 

envolvidos na operação, bem como o ressarcimento dos danos.  
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16.6. Durante a vigência da Ata, é obrigação de manter todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas.  

 

16.7. A detentora da Ata é responsável por todas as obrigações e despesas relacionadas 

ao(s) fornecimento(s) do(s) produto(s).  

 

17 – DAS PENALIDADES  

 

17.1 - A desistência da proposta, a não assinatura Ata de Registro de Preços e do Termo 

de Ciência e Notificação no prazo fixado neste edital e a declaração de que cumpre os 

requisitos de habilitação e não os cumprir ensejarão: 

 

17.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da proposta; 

 

17.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no 

Cadastro de Fornecedores do Município de Mairinque pelo período não superior a 2 

(dois) anos. 

 

17.2 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações 

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes ensejará, segundo a 

gravidade da falta, as aplicação das seguintes penalidades: 

 

17.2.1. Advertência, que será registrada no nome da empresa no Cadastro de 

Fornecedores do Município de Mairinque; 

 

  17.2.2 - Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do empenho, por dia de 

atraso para o fornecimento, até 10(dez) dias, após o que será aplicada a multa prevista 

no item 17.2.2.1. 

 

17.2.2.1. Decorridos os dez dias previstos no item 17.2.2 ou em caso de falta grave ou 

reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções previstas neste 

edital, a Ata de Registro de Preços será cancelada, caso em que será cobrada a multa de 

20% (vinte por cento) sobre seu valor bem como será aplicada a pena de Suspensão do 

Direito de Licitar e contratar com a Prefeitura de Mairinque pelo prazo de até 2 (dois) 

anos; 

 

17.2.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho por inexecução 

parcial das obrigações assumidas sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de 

Preços no caso de reincidência e suspensão temporária ao direito de licitar com a 

Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o impedimento de com ela contratar, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos;  
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17.2.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução 

total das obrigações assumidas sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de 

Preços e suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de 

Mairinque, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 02 (dois) 

anos;  

 

17.2.5 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso de 

cancelamento da Ata de Registro de Preços por culpa da Detentora da Ata sem prejuízo 

da suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, 

bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos;  

 

17.2.6. A Suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque será 

aplicada também ao(s) licitante(s) que retarde(em) a execução do pregão, causando 

tumulto, desrespeitando o Pregoeiro ou outro membro da comissão de licitação, faltando 

com urbanidade com os outros licitantes, atendendo celulares em voz alta, atrapalhando 

a audibilidade dos lances, fumando, estando alcoolizado, saindo da sala sem 

justificativa de modo a atrasar os trabalhos ou passar informações do ato para outrem e 

ou, outra conduta que o Pregoeiro entenda com desrespeitosa ou indigna para a ocasião. 

 

17.2.7. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave 

dolosa tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer 

fraude, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Mairinque, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

 

17.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

empresa detentora da Ata se for o caso, ou cobrada administrativa ou judicialmente.  

 

17.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação 

das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de 

Mairinque.  

 

17.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 

quando cabíveis inclusive a suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de 

contratar com Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro 

Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Mairinque, pelo período de 2 

(dois) anos.  

 

17.6. A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser 

aplicadas quando ocorrer descumprimento das obrigações editalícias ou das obrigações 

assumidas na Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos fortuitos ou de força 

maior, devidamente justificados e comprovados, desde que sua gravidade não 

recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.  
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17.7. Sem prejuízo das sanções previstas no item 17 e subitens, poderão ser aplicada à 

inadimplente outras contidas na Legislação mencionada.  

 

17.8. A Ata de Preços poderá ser cancelada a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e 

demais sanções, inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato 

superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou dos seus sócios.  

 

17.9. O cancelamento dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no 

artigo 78 e incisos da mesma Lei.  

 

17.10. Os casos cancelamento da Ata de Registro de Preços serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

17.11. A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera a 

inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.  

 

17.12. As multas não impedirão o cancelamento unilateral, nem prejudicarão a 

aplicação do disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações.  

 

18 – DO CUSTO ESTIMADO E DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

18.1. – O valor estimado dos Itens para a presente licitação consta do Anexo I do Edital.  

 

19 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS  

 

19.1. Os interessados poderão formalizar consultas via fone (11) 4718 -8714/8680, 

informando o número da licitação, ou diretamente na Divisão de Licitações.  

 

19.2. Em caso de não solicitação, pelas licitantes, de esclarecimentos ou informações, 

pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não 

cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.  

 

19.2.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser dirigido á Pregoeira através 

do e-mail glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br, protocolado junto a Divisão de 

Materiais, situada a Av. Lamartine Navarro, nº 514, Centro – Mairinque - SP CEP. 

18120-000, telefone (11) 4718-8714/8680, em dias úteis, no horário de 09:00 às 16:00 

horas, dentro do prazo descrito no artigo 41 da Lei Federal nº 8666/93, que por analogia 

ora se utiliza. 

 

19.3. Para eventual exercício do direito de impugnar os termos do Edital do presente 

PREGÃO PRESENCIAL conforme disposto no Artigo 41 da lei 8.666/93, os 

interessados deverão protocolizar expediente dirigido ao S.r. Prefeito Municipal na Av. 

Lamartine Navarro, n.º 514 – Centro – Mairinque – SP, CEP. 18.120-000, Estado de 

São Paulo no Serviço de Protocolo no horário das 09:00 às 16:00 horas.    

 

20 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

mailto:glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br
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20.1. A presente licitação poderá ser revogada pela Prefeitura Municipal de Mairinque, 

no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes 

comprovados, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 

escrito e fundamentado para o conhecimento dos participantes da licitação. A Prefeitura 

poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 

para sua abertura. 

 

20.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Prefeitura Municipal de Mairinque não será, em nenhum caso, responsável 

por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório.  

 

20.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, o 

cancelamento da ATA ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis.  

 

20.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

 

20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente 

na Prefeitura Municipal de Mairinque.  

 

20.6. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato 

da sessão pública do Pregão.  

 

20.7. As licitantes intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão 

fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/ inabilitação.  

 

20.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importara no 

afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta.  

 

20.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse 

público da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  

 

20.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às 

licitantes por qualquer meio que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 

publicação na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.  
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20.11. A simples participação da licitante nesta licitação implicará a aceitação de todos 

os termos e condições deste Edital.  

 

20.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação ao contrário do Pregoeiro.  

 

20.13. O Edital encontra-se disponível na Divisão de Licitações, situada a Avenida 

Lamartine Navarro, n.º 514, Centro, Mairinque-SP, CEP 18.120-000, em dias úteis, no 

horário de 09:00 às 16:00 horas. Os interessados no edital poderão consultar e/ou obter 

mediante o acesso ao site da prefeitura www.mairinque.sp.gov.br na aba licitações. 

 

20.14. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as 

disposições constantes do presente Edital e legislação pertinente.  

 

20.15. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem 

resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

 

 

 

Mairinque, 28 de Novembro 2019. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Ovidio Alexandre Azzini 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mairinque.sp.gov.br/
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ANEXO I 

Pregão Presencial n.º 046/2019 

============================================================== 

TERMO DE REFERÊNCIA – QUADRO DESCRITIVO, QUANTIDADE E 

CUSTO ESTIMADO. 

============================================================== 

  A presente licitação tem por finalidade o Registro de preços de 

medicamentos para atender mandados judiciais no Município de Mairinque. 

 

COTA 01 

COTA RESERVADA – 19,2955% 

ITEM CÓDIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO 
PREÇO 

UNITARIO 

PREÇO 

TOTAL 

1 1.13.02.0088-1 TB 15 

Acetato de Retinol 10.000 UI + 

Aminoácidos 25 mg/g + 

Metionina 5 mg/g + 

Cloranfenicol 5 mg/g (Pomada 
Oftálmica Estéril) - Tubo 3,5 g 

(EPITEZAN®) 

R$ 12,4400 R$ 186,60 

2 1.13.02.0194-2 CP 1800 
Risperidona 2 mg - Comprimido 

(RESPIDON®)           
R$ 1,3449 R$ 2.492,82 

3 1.13.02.0212-4 CP 1350 Aripiprazol 30 mg - Comprimido R$ 17,0448 R$ 23.010,48 

*Valor estimado da Cota Reservada: R$ 25.689,90 
 

COTA 02 
COTA PRINCIPAL – 80,7045%  

ITEM CÓDIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO 
PREÇO 

UNITARIO 

PREÇO 

TOTAL 

4 1.13.02.0229-9 FR 10 
Natalizumabe 300 mg (Solução 

Injetável) - Frasco 
R$ 6.8736,2767 R$ 68.732,77 

5 1.13.02.0303-1 FR 30 

Magaldrato 80 mg/ml (aluminato 

de magnésio hidratado, contendo 

no mínimo 80% de magaldrato 

anidro) + Dimeticona 10 mg/ml - 

Frasco 240 ml (RIOPAN® 
PLUS) 

R$ 30,1200 R$ 903,60 

6 1.13.02.0330-9 CA 900 Tacrolimo 1 mg - Cápsula        R$ 7,7607 R$ 6.984,63 
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7 1.13.02.0908-0 UN 450 

Rivastigmina 27 mg - Adesivo 

Transdérmico de 15 cm², 

percentual de liberação de 13,3 
mg/24 h (EXELON® PATCH 

15) 

R$ 20,4931 R$ 9.221,90 

8 1.13.02.1045-3 CP 540 
Cloridrato de Buspirona 5 mg - 

Comprimido (ANSITEC®)  
R$ 1,4053 R$ 758,86 

9 1.13.02.1047-0 CA 450 

Extrato seco de Curcuma longa 

250 mg (equivalente a 50 mg de 

curcuminoides) - Cápsula 

(MOTORE®) 

R$ 1,7187 R$ 773,42 

10 1.13.02.1049-6 CP 450 

Valsartana 320 mg + 

Hidroclorotiazida 12,5 mg - 

Comprimido Revestido 

(BRASART® HCT) 

R$ 1,7318 R$ 779,31 

11 1.13.02.1059-3 EV 450 

Sulfato de Glicosamina 1.500 mg 

+ Sulfato de Condroitina 1.200 

mg - Envelope (ARTROLIVE®) 

R$ 5,7507 R$ 2.587,82 

12 1.13.02.1067-4 CP 450 

Valsartana 160 mg + 

Hidroclorotiazida 12,5 mg - 

Comprimido Revestido   

R$ 2,4156 R$ 1.087,02 

13 1.13.02.1069-0 SA 72 

Imiquimode 250 mg (Creme 

Dermatológico) - Unidade por 

Sachê 

R$ 103,0200 R$ 7.417,44 

14 1.13.02.1072-0 FR 50 Carbocisteína 50 mg/ml - Frasco                   R$ 18,0367 R$ 901,84 

15 1.13.02.1084-4 TB 30 

Valerato de Diflucortolona 1 

mg/g + Clorquinaldol 10 mg/g - 

Tubo 15 g (BI-NERISONA®) 

R$ 27,2467 R$ 817,40 

16 1.13.02.1085-2 TB 30 

Creme Barreira Durável 

Protetora da Pele - Tubo 28 g 

(CAVILON®) 

R$ 90,0267 R$ 2.700,80 

17 1.13.02.1086-0 TB 15 
Hidrogel com Alginato - Tubo 

85 g (DERSANI® HIDROGEL)  
R$ 94,0000 R$ 1.410,00 

18 1.13.02.1088-7 EV 640 

Acetilcisteína 600 mg 

(Granulado) - Envelope 5 g Sem 

açúcar. 

R$ 3,2814 R$ 2.100,10 

19 1.13.02.1090-9 FR 30 Atropina 1% (Colírio) - Frasco R$ 9,0733 R$ 272,20 

*Valor estimado da Cota Principal: R$ 107.449,11 

*Valor Total estimado da Licitação: R$ 133.139,01 
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ANEXO II 

Pregão Presencial n.º 046/2019 

 

============================================================== 

MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

============================================================== 

 

  

Ref.: Pregão Presencial n.º 046/2019 

 

............................................................., inscrita no CNPJ sob o n.º 

..........................sediada à ..........................................................................., na cidade de 

.................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

................................................................, portador (a) da Cédula de Identidade 

n.º................................ e inscrito no CPF sob o n.º ......................................, 

CREDENCIA o Sr.(a) ......................................................., portador(a) da Cédula de 

Identidade n.º.................................................... e inscrito(a) no CPF sob o nº. 

................................................... para nos representar na referida licitação que tem 

como objeto o Registro de preços de medicamentos para atender mandados 

judiciais no Município de Mairinque, conforme especificações e estimativas 

pormenorizadas constantes do Anexo I, com os poderes para formulação de 

propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

 

............................................................... 

(Data) 

 

 

............................................................... 

(Representante Legal) 

 

 

 

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

e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente 

habilitado. 
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ANEXO III 

Pregão Presencial n.º 046/2019 

 

============================================================== 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

============================================================== 

 

  Ref.: Pregão Presencial n.º 046/2019  

 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. .......................... sediada à 

..........................................................................., na cidade de .................................., por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

................................................................, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 

............................... e inscrito no CPF nº. ......................................, interessada em 

participar da licitação em epígrafe que visa o Registro de preços de medicamentos 

para atender mandados judiciais no Município de Mairinque, conforme 

quantidades e especificações pormenorizadas constante do Anexo I, DECLARA, 

sob as penas da Lei, o pleno atendimento e cumprimento aos requisitos necessários 

para Habilitação. 

 

 

 

............................................................... 

(Data) 

 

............................................................... 

(Representante Legal) 

 

 

 

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

e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente 

habilitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 25 de 47 

 

ANEXO IV 

 

Pregão Presencial n.º 046/2019 

 

============================================================== 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

============================================================== 

 

Ref.: Pregão Presencial n.º 046/2019 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 

neste Edital, que a empresa............................................ (Denominação da pessoa 

jurídica), inscrita no CNPJ n.º ........................... sediada à 

..........................................................................., na cidade de .................................., é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto 

na Lei Complementar n.º 123, de 14 de Dezembro de 2006, cujos termos declaro na 

íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial n.º 046/2019 realizado pela 

Prefeitura Municipal de Mairinque. 

 

 

 

 

 

 

............................................................... 

(Data) 

 

 

 

 

............................................................... 

(Representante Legal) 
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ANEXO V 

Pregão Presencial n.º 046/2019 

 

=========================================================== 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

=========================================================== 

 

1. Os documentos de habilitação necessários para o presente certame serão os 

seguintes: 

 

2. Para Habilitação Jurídica: (Art. 28 da Lei 8666/93) 

 

2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

2.2.1 – Caso a licitante apresente o ato constitutivo, estatuto ou contrato social e os 

documentos de eleição de seus administradores na ocasião do credenciamento, 

conforme item 5 do edital, fica dispensada da apresentação no envelope de 

Habilitação. 

 

2.3 - Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

  

2.4 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País; 

 

3 - Para Regularidade Fiscal e Trabalhista: (Art. 29 da Lei 8666/93) 

 

3.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

 

3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto deste certame. No caso de isenção, entregar declaração assinada pelo 

representante legal do licitante. 

 

3.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a 

apresentação das seguintes certidões: 
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3.3.1 - Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa ou Positiva com 

Efeitos de Negativa de Débitos Tributários expedidas pela Procuradoria Geral do 

Estado de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 02, de 09/05/2013 

ou do Estado da sede da licitante, ou declaração de isenção ou de não incidência 

assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei; e 

 

3.4 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 

Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive 

contribuição social (INSS) expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

 

3.5 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por 

meio da apresentação do CRF-Certificado de Regularidade do FGTS, atualizado; 

 

3.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT – ou 

de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa em cumprimento 

à Lei 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 

 

4. Para Qualificação Técnica: (Art. 30 da Lei 8666/93) 

 

4.1 - Comprovação de aptidão técnica operacional para desempenho da atividade 

objeto da presente licitação ou similares, através de atestado (s) fornecido (s) por 

pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, admitindo-se a imposição de 

quantitativos mínimos de prova de execução de atividade objeto da licitação ou 

similares, desde que em quantidades razoáveis, assim considerados 50% da execução 

da atividade pretendida – Súmula 24 do TCE/SP. 

 

5 - Para Qualificação Econômico-Financeira: (Art. 31 da Lei 8666/93) 

 

5.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor judicial 

da sede do licitante. 

 

5.2 - Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 

distribuidor judicial da sede do licitante se for o caso, sendo que na hipótese em que a 

certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da 

homologação/deferimento pelo juízo competente de plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor – Súmula 50 do TCE/SP. 
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5.3 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 

de apresentação da proposta, excetuadas da apresentação as microempresas ou 

empresa de pequeno porte, conforme art. 3° do Decreto Federal n° 8,538/2015. 

 

5.4 - Para verificação da boa situação financeira do licitante, este deverá apresentar 

cálculo mediante a apuração de dois indicadores contábeis, devendo os resultados das 

operações serem iguais ou superiores a 1: 

 

Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto: 

 

 

Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto: 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS A DOCUMENTAÇÃO: 

 

6.1 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 

 

6.1.1 – As microempresas e empresa de pequeno porte, por ocasião da participação 

neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 

restrição; 

 

6.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 

igual período, a critério da administração pública, para regularização da 

documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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6.3 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, 

retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso 

XXIII, da Lei Federal nº. 10.520/02. 

 

6.4 - Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, 

empregado(s) menor(es) de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e, menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, nos termos do artigo7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal e artigo27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme 

modelo Anexo VI. 

 

6.5 -  Declaração da empresa que não está impedida de participar de licitações ou 

contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada 

inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos 

termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou 

circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a 

eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, nos termos disposto 

no§2º, do artigo 32, da Lei Federal nº.8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

nº. 9.854, de 27 de outubro de1999, conforme modelo no Anexo VII. 

 

6.6 - Os documento exigidos nos itens 2 a 5, poderão ser substituídos pelo 

Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de 

Mairinque, quanto às informações disponibilizadas em sistema informatizado 

de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as 

penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação. 

 

6.7 - A documentação exigida poderá será presentada na via original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada em cartório, por publicação em órgão da imprensa 

oficial ou por servidor público (exceto quando expresso no documento, a 

obrigatoriedade da apresentação no original). 

 

6.8 - Os documentos que dependem de prazo de validade e que não contenham prazo 

de validade especificado no próprio corpo, em lei ou neste edital, devem ter sido 

expedidos no máximo até 180 (cento e oitenta) dias anteriores a abertura da proposta. 
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ANEXO VI 

Pregão Presencial n.º 046/2019 

 

============================================================== 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 

NO QUADRO DA EMPRESA 

============================================================== 

 

Ref.: Pregão Presencial n.º 046/2019 

 

............................................................., inscrito no CNPJ n.º ..........................., 

sediada a .............................................................., na cidade de ................................, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

.................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade n.º 

................................ e inscrito no CPF n.º .....................................DECLARA, para fins 

do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n.º 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 (). 

 

 

 

 

 

 

............................................................... 

(Data) 

 

 

 

............................................................... 

(Representante Legal) 
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ANEXO VII 

Pregão Presencial n.º 046/2019 

 

============================================================== 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE 

============================================================== 

 

Ref.: Pregão Presencial n.º 046/2019 

 

............................................................., inscrito no CNPJ n.º ..........................., 

sediada a .........................................................., na cidade de ......................................, 

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

.................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade n.º 

................................ e inscrito no CPF n.º ......................................DECLARA, para fins 

do disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de 

participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e 

que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. 

Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer 

outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente 

licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer. 

 

 

 

............................................................... 

(Data) 

 

 

 

 

............................................................... 

(Representante Legal) 
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ANEXO VIII 

Pregão Presencial n.º 046/2019 

============================================================== 

MINUTA DA PROPOSTA 

============================================================== 

À 

Prefeitura Municipal de Mairinque. 

Ref.- Edital de Pregão Presencial n.º 046/2019 

Prezados Senhores: 

Segue abaixo nossa proposta de preços  

          
COTA 01 

COTA RESERVADA –              % 

ITEM CÓDIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO 
PREÇO 

UNITARIO 

PREÇO 

TOTAL 

1 1.13.02.0088-1 TB 15 

Acetato de Retinol 10.000 UI + 
Aminoácidos 25 mg/g + 

Metionina 5 mg/g + 

Cloranfenicol 5 mg/g (Pomada 

Oftálmica Estéril) - Tubo 3,5 g 

(EPITEZAN®) 

R$ R$ 

2 1.13.02.0194-2 CP 1800 
Risperidona 2 mg - Comprimido 

(RESPIDON®)           
R$ R$ 

3 1.13.02.0212-4 CP 1350 Aripiprazol 30 mg - Comprimido R$ R$ 

*Valor estimado da Cota Reservada: R$  

 

COTA 02 

COTA PRINCIPAL –             % 

ITEM CÓDIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO 
PREÇO 

UNITARIO 

PREÇO 

TOTAL 

4 1.13.02.0229-9 FR 10 
Natalizumabe 300 mg (Solução 

Injetável) - Frasco 

R$ R$ 

5 1.13.02.0303-1 FR 30 

Magaldrato 80 mg/ml (aluminato 

de magnésio hidratado, contendo 
no mínimo 80% de magaldrato 

anidro) + Dimeticona 10 mg/ml - 

Frasco 240 ml (RIOPAN® 

PLUS) 

R$ R$ 

6 1.13.02.0330-9 CA 900 Tacrolimo 1 mg - Cápsula        

R$ R$ 
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7 1.13.02.0908-0 UN 450 

Rivastigmina 27 mg - Adesivo 

Transdérmico de 15 cm², 

percentual de liberação de 13,3 
mg/24 h (EXELON® PATCH 

15) 

R$ R$ 

8 1.13.02.1045-3 CP 540 
Cloridrato de Buspirona 5 mg - 

Comprimido (ANSITEC®)  
R$ R$ 

9 1.13.02.1047-0 CA 450 

Extrato seco de Curcuma longa 

250 mg (equivalente a 50 mg de 

curcuminoides) - Cápsula 

(MOTORE®) 

R$ R$ 

10 1.13.02.1049-6 CP 450 

Valsartana 320 mg + 

Hidroclorotiazida 12,5 mg - 

Comprimido Revestido 

(BRASART® HCT) 

R$ R$ 

11 1.13.02.1059-3 EV 450 

Sulfato de Glicosamina 1.500 mg 

+ Sulfato de Condroitina 1.200 

mg - Envelope (ARTROLIVE®) 

R$ R$ 

12 1.13.02.1067-4 CP 450 

Valsartana 160 mg + 

Hidroclorotiazida 12,5 mg - 

Comprimido Revestido   

R$ R$ 

13 1.13.02.1069-0 SA 72 

Imiquimode 250 mg (Creme 

Dermatológico) - Unidade por 

Sachê 

R$ R$ 

14 1.13.02.1072-0 FR 50 Carbocisteína 50 mg/ml - Frasco                   R$ R$ 

15 1.13.02.1084-4 TB 30 

Valerato de Diflucortolona 1 

mg/g + Clorquinaldol 10 mg/g - 

Tubo 15 g (BI-NERISONA®) 

R$ R$ 

16 1.13.02.1085-2 TB 30 

Creme Barreira Durável 

Protetora da Pele - Tubo 28 g 

(CAVILON®) 

R$ R$ 

17 1.13.02.1086-0 TB 15 
Hidrogel com Alginato - Tubo 

85 g (DERSANI® HIDROGEL)  
R$ R$ 

18 1.13.02.1088-7 EV 640 

Acetilcisteína 600 mg 

(Granulado) - Envelope 5 g Sem 

açúcar. 

R$ R$ 

19 1.13.02.1090-9 FR 30 Atropina 1% (Colírio) - Frasco R$ R$ 

*Valor estimado da Cota Reservada: R$  

 

*Valor Total estimado da Licitação: R$  
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Referência da Empresa 

Razão Social: ............................................................................ 

CNPJ: ....................................................................................... 

IE: ............................................................................................. 

Telefone(s): .............................................................................. 

E-mail: ....................................................................................... 

 

Dados quem assina a Ata ou Contrato 

Nome: ....................................................................................... 

Cargo: ....................................................................................... 

CPF: ............................................ RG:......................................    

Data de Nascimento: ........./........../.......... 

Endereço Residencial Completo: ............................................. 

E-mail institucional: ................................................................. 

E-mail pessoal: ......................................................................... 

Telefone(s): .............................................................................. 

 

  

Obs. 

 Declaramos que concordamos com todas as normas presentes neste edital. 

 Declaramos que nos preços apresentados estão inclusos todas quaisquer 

despesas, tais como, materiais, transporte, mão de obra para, encargos sociais, 

tributos diretos e indiretos incidentes sobre a execução do objeto. 

 Validade da proposta: De acordo com o Edital. 

 Condições de pagamento: De acordo com o Edital. 

 Prazo de entrega: De acordo com o Edital. 

 

 

__________________, _______de ___________________de 2019. 

(Carimbo da empresa com assinatura do responsável e sua função.) 
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ANEXO IX 

 

Pregão Presencial n.º 046/2019 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 

ATENDER CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, PARA 

ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE. 

 

Processo n.º 9229/2019-1 

Pregão Presencial n.º 046/2019  

Ata de Registro n.º XX 

 

Entre o Município de Mairinque, por meio de sua Prefeitura, CNPJ n.º ...................., 

com sede nesta cidade - ............................, denominada simplesmente 

PREFEITURA, neste ato representada pelo ... .... .... .... .... .... ... e 

.. .... .... .... .... ... , CNPJ no MF n.º ......................., Inscrição Estadual 

n.º................................., com sede na cidade de ........., à Rua ..........................., 

neste ato representada pelo Sr..........., portador do RG nº. .................. e CPF n.º 

.................., doravante denominada simplesmente DETENTORA, é lavrado o 

presente ajuste, nos termos do PREGÃO PRESENCIAL n.º ..........., e Normas 

Gerais da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, conforme normas e condições a 

seguir descritas: 

 

CLÁUSULA 01. DO OBJETO 

 

1.1. Obriga-se a detentora da ata de registro de preços ao fornecimento do item 

................. (Nome do item), conforme especificações, quantidades e condições 

constantes no Edital Anexo I, nesta Ata de Registro de Preços e proposta apresentada. 

 

CLÁUSULA 02. DO PREÇO REGISTRADO 

 

COTA 01 

COTA RESERVADA –              % 

ITEM CÓDIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO 
PREÇO 

UNITARIO 

PREÇO 

TOTAL 

1 1.13.02.0088-1 TB 15 

Acetato de Retinol 10.000 UI + 
Aminoácidos 25 mg/g + 

Metionina 5 mg/g + 

Cloranfenicol 5 mg/g (Pomada 

Oftálmica Estéril) - Tubo 3,5 g 

(EPITEZAN®) 

R$ R$ 

2 1.13.02.0194-2 CP 1800 
Risperidona 2 mg - Comprimido 

(RESPIDON®)           
R$ R$ 
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3 1.13.02.0212-4 CP 1350 Aripiprazol 30 mg - Comprimido R$ R$ 

*Valor estimado da Cota Reservada: R$  

 

COTA 02 

COTA PRINCIPAL –             % 

ITEM CÓDIGO UN. QUANT. DESCRIÇÃO 
PREÇO 

UNITARIO 

PREÇO 

TOTAL 

4 1.13.02.0229-9 FR 10 
Natalizumabe 300 mg (Solução 

Injetável) - Frasco 

R$ R$ 

5 1.13.02.0303-1 FR 30 

Magaldrato 80 mg/ml (aluminato 

de magnésio hidratado, contendo 

no mínimo 80% de magaldrato 

anidro) + Dimeticona 10 mg/ml - 

Frasco 240 ml (RIOPAN® 

PLUS) 

R$ R$ 

6 1.13.02.0330-9 CA 900 Tacrolimo 1 mg - Cápsula        

R$ R$ 

7 1.13.02.0908-0 UN 450 

Rivastigmina 27 mg - Adesivo 

Transdérmico de 15 cm², 

percentual de liberação de 13,3 

mg/24 h (EXELON® PATCH 
15) 

R$ R$ 

8 1.13.02.1045-3 CP 540 
Cloridrato de Buspirona 5 mg - 

Comprimido (ANSITEC®)  
R$ R$ 

9 1.13.02.1047-0 CA 450 

Extrato seco de Curcuma longa 

250 mg (equivalente a 50 mg de 

curcuminoides) - Cápsula 

(MOTORE®) 

R$ R$ 

10 1.13.02.1049-6 CP 450 

Valsartana 320 mg + 

Hidroclorotiazida 12,5 mg - 

Comprimido Revestido 

(BRASART® HCT) 

R$ R$ 

11 1.13.02.1059-3 EV 450 

Sulfato de Glicosamina 1.500 mg 

+ Sulfato de Condroitina 1.200 

mg - Envelope (ARTROLIVE®) 

R$ R$ 

12 1.13.02.1067-4 CP 450 

Valsartana 160 mg + 

Hidroclorotiazida 12,5 mg - 

Comprimido Revestido   

R$ R$ 

13 1.13.02.1069-0 SA 72 

Imiquimode 250 mg (Creme 

Dermatológico) - Unidade por 

Sachê 

R$ R$ 

14 1.13.02.1072-0 FR 50 Carbocisteína 50 mg/ml - Frasco                   R$ R$ 
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15 1.13.02.1084-4 TB 30 

Valerato de Diflucortolona 1 

mg/g + Clorquinaldol 10 mg/g - 

Tubo 15 g (BI-NERISONA®) 

R$ R$ 

16 1.13.02.1085-2 TB 30 

Creme Barreira Durável 

Protetora da Pele - Tubo 28 g 

(CAVILON®) 

R$ R$ 

17 1.13.02.1086-0 TB 15 
Hidrogel com Alginato - Tubo 

85 g (DERSANI® HIDROGEL)  
R$ R$ 

18 1.13.02.1088-7 EV 640 

Acetilcisteína 600 mg 

(Granulado) - Envelope 5 g Sem 

açúcar. 

R$ R$ 

19 1.13.02.1090-9 FR 30 Atropina 1% (Colírio) - Frasco R$ R$ 

*Valor estimado da Cota Reservada: R$  

 

*Valor Total estimado da Licitação: R$  
 

CLÁUSULA 03. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1. Esta Ata terá validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura 

devendo a detentor da Ata de Registro de Preços assiná-la no prazo máximo 03 (três) 

dias úteis após convocação feita pela Prefeitura, prorrogável uma única vez por igual 

período mediante justificativa aceita pela administração, sob pena de multa previsto no 

item 17.1 e subitens, sem prejuízo das demais sanções previstas na LEI 8.666/93 e 

10.520/02. 

 

3.2. A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as 

contratações que deles possam advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 

respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada, ao beneficiário do 

registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

 

3.3. A ata de registro de preços, durante a sua vigência, não poderá ser utilizada 

por qualquer órgão de entidade da Administração que não tenha participado do certame 

licitatório. 

 

CLÁUSULA 04. - DO FORNECIMENTO 

 

04.1 – O fornecimento será efetuado mediante expedição, pela Secretaria Municipal de 

Saúde, da “Autorização de Fornecimento” (ou instrumento equivalente), do qual 

constará a data de expedição, especificações, quantitativo e local do fornecimento, em 

conformidade com as especificações constantes no Anexo I. 

 

04.1.1. A Autorização de Fornecimento será o instrumento formalizador, onde nela 

consta o nº do Empenho. 
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04.1.2. Recebida a Autorização de Fornecimento, deverá a detentora da Ata entregar 

o(s) produto(s) solicitado(s) junto a Secretaria Municipal de Saúde, em até 5 dias úteis. 

 

04.2. O(s) fornecimento(s) do(s) produto(s) deverá(ão) atender as especificações e 

quantidades previstas no Anexo I do Edital. 

04.3 – O Município de Mairinque não está obrigado a adquirir os produto(s) da 

detentora da ata de registro de preços, ficando a seu exclusivo critério a definição da 

quantidade e do momento.  

 

04.3.1. Os quantitativos totais expressos no Anexo I do Edital são estimados e 

representam as previsões do Município de Mairinque para o prazo de 12 (doze) meses. 

 

CLAÚSULA 05. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES. 

 

5.1. São obrigações da DETENTORA, além das previstas nesta Ata de Registro de 

Preços e na proposta apresentada no certame, as seguintes: 

 

5.1.1 - Não será permitida a subcontratação, salvo quando plenamente justificada e 

autorizada por escrito pela Prefeitura devendo a subcontratada estar devidamente 

qualificada, regularizada e habilitada nos termos do Edital.  

 

5.1.2 - A detentora da Ata será responsável pelo cumprimento das normas de segurança 

do trabalho, adotando para tanto todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a 

evitar danos ou prejuízos que vier a causar a terceiros, em decorrência do fornecimento, 

seja por ato próprio ou de seus prepostos, sem qualquer responsabilidades ou ônus para 

a Prefeitura por indenizações ou ressarcimentos devidos.  

 

5.1.3 - Além das responsabilidades estabelecidas na Lei 8.666/93, com suas alterações e 

no Pregão Presencial, a detentora da Ata será responsável por todas as obrigações e 

despesas relacionadas ao fornecimento, tais como transporte, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias ou securitárias, relativas ao pessoal que será empregado no 

fornecimento. A Prefeitura não assumirá, em nenhuma hipótese, qualquer obrigação 

trabalhista decorrente da execução do serviço.  

 

5.1.4 - Será de inteira responsabilidade da detentora da Ata os encargos, impostos e 

taxas, o cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 

especialmente os dispositivos da NR 18, a observância e cumprimento do disposto no 

artigo 7º inciso 33 da Constituição Federal com a redação dada pela Lei 9.854/00 e 

ainda o cumprimento de convenções ou acordos coletivos que tenham incidência no 

município de Mairinque e demais responsabilidades decorrentes do objeto deste edital.  

 

5.1.5 - A detentora da Ata será responsável por acidentes ocorridos com terceiros 

envolvidos na operação, bem como o ressarcimento dos danos.  
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5.1.6 - Durante a vigência da Ata, é obrigação de manter todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas.  

 

5.1.7 - A detentora da Ata é responsável por todas as obrigações e despesas 

relacionadas ao(s) fornecimento(s) do(s) produto(s). 

 

CLÁUSULA 06. DOS PAGAMENTOS 

 

6.1 – Após a aprovação do fornecimento do(s) produto(s), pela Secretaria Municipal de 

Saúde, detentora da Ata emitirá a Fatura ou Nota Fiscal, em conformidade com o(s) 

fornecimento do(s) produto(s). 

 

6.2 – A Secretaria Municipal de Saúde tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

apresentação da fatura ou nota fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 

 

6.2.1. Deverá constar no documento fiscal o n.º do Processo 9229/2019-1, n.º do 

empenho, bem como Banco, n.º da Agência Bancária e n.º da Conta Corrente, sem 

os quais o pagamento ficará retido por falta de informação fundamental. 

 

6.2.2 Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de 

vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação do 

documento corrigido. 

 

6.2.3. A Detentora não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá 

tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso 

XV, da Lei. 

 

6.3 – A fatura ou nota fiscal não aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde, será 

devolvida à detentora da ata para as necessárias correções, com as informações que 

motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 6.2, a partir da 

data de sua reapresentação. 

 

6.4 – A Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega, 

acompanhado da Nota Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 

03.07.2009), se for o caso e devidamente conferida pelo setor requisitante, estando o 

fornecimento do(s) produto(s) de acordo com a aceitabilidade do setor requisitante, 

observando as exigências deste edital. 

 

6.5 - Serão de inteira responsabilidade da licitante detentora da Ata os encargos, 

impostos e taxas decorrentes do objeto deste edital.  

 

6.6 – Em hipótese algum haverá reajuste de preços constantes da ata. 

 

6.7 - Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.  
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6.8 - A detentora da Ata terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após 

prazo estabelecido do item 7.5 até a data do efetivo pagamento, os quais serão 

corrigidos pela variação do IPCA, bem como, penalização no valor de 0,5 % (zero 

vírgula cinco por cento) sobre a parcela devida. A Prefeitura não fará antecipação de 

pagamentos, mas poderá compensar eventuais valores devidos à Detentora, com 

créditos que eventualmente a municipalidade venha a ter, exclusivamente no montante 

dos valores apurados.  

 

6.9 - Os preços registrados constituirão, a qualquer título, a única e completa 

remuneração pelo adequado fornecimento, e os pagamentos não isentarão a detentora da 

Ata da responsabilidade pelo correto fornecimento. 

 

CLÁUSULA 07. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

7.1. - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços, além das 

situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações: 

 

7.1.1 - PELA PREFEITURA QUANDO: 

 

7.1.1.1 - O(s) detentor (es) da ata não cumprir(em) as obrigações constantes desta    

Ata de Registro de Preços;  

 

7.1.1.2 - O(s) detentor (es) da ata não retirar(em) o Pedido de Compra, no prazo 

estabelecido, e a Prefeitura não aceitar sua justificativa;  

 

7.1.1.3 - O(s) detentor (es) da ata der(em) causa a rescisão administrativa de 

contrato (ou instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, a critério 

da Prefeitura;  

 

7.1.1.4. - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de   contrato 

(ou instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, se assim for 

decidido pela Prefeitura; 

 

7.1.1.5. - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado;  

 

7.1.1.6. - Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas 

pela Prefeitura; 

 

7.1.2 - PELO (S) DETENTOR(ES) DA ATA: 

 

7.1.2.1 Mediante solicitação por escrito, comprovando estar (em) impossibilitado(s) de 

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Prefeitura, quando 

comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a 

XVI, da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores. 
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7.1.2.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta 

Cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de 

Preços.  

 

7.1.2.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do(s) detentor (es) da 

ata, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, do Município 

e Jornal de grande circulação no Município e no Estado, considerando-se, assim, para 

todos os efeitos, cancelado o preço registrado.  
 

7.1.2.4 A solicitação do(s) detentor (es) da ata para cancelamento dos preços registrados 

deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à 

Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, 

caso não aceitas as razões do pedido. 

  

CLÁUSULA 08. DAS PENALIDADES 

 

8.1 - A desistência da proposta, a não assinatura Ata de Registro de Preços e do Termo 

de Ciência e Notificação no prazo fixado no edital e a declaração de que cumpre os 

requisitos de habilitação e não os cumprir ensejarão: 

 

8.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da proposta; 

 

8.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no 

Cadastro de Fornecedores do Município de Mairinque pelo período não superior a 

2(dois) anos. 

 

8.2 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações 

assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes ensejará, segundo a 

gravidade da falta, as aplicação das seguintes penalidades: 

 

8.2.1. Advertência, que será registrada no nome da empresa no Cadastro de 

Fornecedores do Município de Mairinque; 

 

8.2.2 - Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total do empenho, por dia de atraso 

para o fornecimento, até 10(dez) dias, após o que será aplicada a multa prevista no item 

08.2.2.1.  

 

8.2.2.1. Decorridos os dez dias previstos no item 08.2.2 ou em caso de falta grave ou 

reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as sanções previstas neste 

edital, a Ata de Registro de Preços será cancelada, caso em que será cobrada a multa de 

20% (vinte por cento) sobre seu valor bem como será aplicada a pena de Suspensão do 

Direito de Licitar e contratar com a Prefeitura de Mairinque pelo prazo não superior a 2 

(dois) anos; 



 

Página 42 de 47 

 

 

8.2.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho por inexecução 

parcial das obrigações assumidas sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de 

Preços no caso de reincidência e suspensão temporária ao direito de licitar com a 

Prefeitura Municipal de Mairinque, bem como o impedimento de com ela contratar, 

pelo prazo não superior a 02 (dois) anos;  

 

8.2.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato por   inexecução 

total das obrigações assumidas sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de 

Preços e suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de 

Mairinque, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo não superior a 02 

(dois) anos;  

 

8.2.5 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso de   

cancelamento da Ata de Registro de Preços por culpa da Detentora da Ata sem prejuízo 

da suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque, 

bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo não superior de 02 (dois) 

anos;  

 

8.2.6. A Suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Mairinque será 

aplicada também ao(s) licitante(s) que retarde(em) a execução do pregão, causando 

tumulto, desrespeitando o Pregoeiro ou outro membro da comissão de licitação, faltando 

com urbanidade com os outros licitantes, atendendo celulares durante os lances, 

fumando, estando alcoolizado, saindo da sala sem justificativa ou passar informações do 

ato para outrem e ou, outra conduta que o Pregoeiro entenda com desrespeitosa ou 

indigna para a ocasião.  

 

8.2.7. Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave 

dolosa tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer 

fraude, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Mairinque, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

 

8.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

empresa detentora da Ata se for o caso, ou cobrada administrativa ou judicialmente.  

 

8.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação 

das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de 

Mairinque.  

 

8.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 

quando cabíveis inclusive a suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de 

contratar com o Município de Mairinque e cancelamento de seu Certificado de Registro 

Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município de Mairinque, pelo período de 2 

(dois) anos.  
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8.6. A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser 

aplicadas quando ocorrer descumprimento das obrigações editalícias ou das obrigações 

assumidas na Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos fortuitos ou de força 

maior, devidamente justificados e comprovados, desde que sua gravidade não 

recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.  

 

8.7. Sem prejuízo das sanções previstas no item 09 e subitens, poderão ser aplicada à 

inadimplente outras contidas na Legislação mencionada.  

 

8.8. A Ata de Preços poderá ser cancelada a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e 

demais sanções, inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato 

superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou dos seus sócios.  

 

8.9. O cancelamento dar-se-á também, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no 

artigo 78 e incisos da mesma Lei.  

 

8.10. Os casos cancelamento da Ata de Registro de Preços serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

8.11. A aplicação das penalidades previstas neste edital e na LEI não exonera a 

inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.  

 

8.12.  As multas não impedirão o cancelamento unilateral, nem prejudicarão a aplicação 

do disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações.  

 

CLÁUSULA 09. - DA RESCISÃO 

 

9.1. A rescisão dar-se-á desde que, ocorra falência ou dissolução da Detentora, deixe a 

mesma de cumprir qualquer exigência desta Ata, ficando a rescisão neste caso a critério 

da Prefeitura. 

  

CLÁUSULA 10 - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE 

RESCISÃO. 

 

10.1. Em caso de rescisão, a Detentora reconhece integralmente os direitos da 

Prefeitura previstos no artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo de 

indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar. 

 

CLÁUSULA 11- DA VINCULAÇÃO 

 

11.1. O presente instrumento fica vinculado ao Pregão Presencial n.º 046/2019, e a 

proposta da Detentora que integra o registro de preços. 
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CLÁUSULA 12. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

  12.1. A presente Ata é regida pelas normas da Lei de Licitações e Contratos, além de, 

nas omissões, ser subsidiariamente regulado pelos Códigos Civil e de Defesa do 

Consumidor. 

 

 

CLÁUSULA 13. DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO 

 

13.1. Fica a Detentora obrigada a manter as condições de habilitação e de qualificação 

exigidas durante o prazo de vigência desta ata. 

 

CLÁUSULA 14. DO FORO 

 

14.1. Elegem o Foro da Comarca de Mairinque para solução de quaisquer dúvidas 

oriundas da presente Ata. 

 

E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 

de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e 

assistiram, para todos os efeitos legais. 

 

 

 

 

Mairinque, ___de ___ 2019. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Ovidio Alexandre Azzini 

Prefeito 

 

 

 

 

____________________________________ 

DETENTOR(A) 

 

 

 

Testemunhas: 

 

01) _________________________________ 

 

02) _________________________________ 
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ANEXO X 

Pregão Presencial n.º 046/2019 

============================================================== 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

============================================================== 

 

CONTRATANTE: _________________________________________________ 

CONTRATADO: __________________________________________________ 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º (DE ORIGEM):_____________________ 

OBJETO: _________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) _______________________________________ 

 

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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ANEXO XI 

Pregão Presencial n.º 046/2019 

 

============================================================== 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

============================================================== 

 

CONTRATANTE: 

CNPJ Nº: 

E-MAIL INSTITUCIONAL: 

E-MAIL PESSOAL: 

CONTRATADA: 

CNPJ Nº: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º (DE ORIGEM): 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA: 

OBJETO: 

VALOR (R$): 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 

encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

LOCAL e DATA: 

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 
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