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PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013 

 

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA 

COMPLEXIDADE DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.  

 

Abertura dia 12 de setembro de 2013 às 09:00 horas 

 

Rui Gonçalves, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que se 

acha aberta, nesta municipalidade, licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo MENOR 

PREÇO UNITÁRIO - Processo nº 2597/2013, objetivando o Registro de Preços do produto 

relacionado no Objeto de Edital, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de 

junho de 1993, com as alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, 

que dele fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão 

pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem 

para participar do certame que será realizado no Departamento de Licitação, sito Rua Dozito Malvar 

Ribas, 5.000, Itirapuã/SP, iniciando-se às 09:00 horas do dia 12 de setembro de 2013 e será 

conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio. 

 

UNIDADE REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE SAÚDE. 

 

São partes que integram este edital, e deverão ser cumpridas como se no corpo do edital 

estivessem, exceto quando eventualmente contrariarem o mesmo: 

 

A) Anexo I – Termo de referência / Projeto Básico; 

B) Anexo II – Modelo de Proposta; 

C) Anexo III – Modelo de Credenciamento 

D) Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e que Cumpre Plenamente 

os Requisitos de Habilitação; 

E) Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e que Cumpre Plenamente 

os Requisitos de Habilitação para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

F) Anexo VI – Modelo de Declaração de que não emprega menor nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição; 

G) Anexo VII – Declaração de Identificação para ME e EPP; 

H) Anexo VII – Minuta de Ata de Registro de Preços. 
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1. DO OBJETO    

 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA 

COMPLEXIDADE DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, conforme relacionado no Anexo I. 
 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

2.1. Para participação no certame, a licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos 

de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, 

como de n° 01 e n° 02, com a seguinte inscrição: 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013 - ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

NOME DA LICITANTE 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013 

ENVELOPE - 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME DA LICITANTE 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. A empresa licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por 

meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 

identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da 

representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá SER 

APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES, no original ou cópia autenticada previamente, por 

tabelião ou por servidor público ou, ainda, poderá ser autenticada a cópia à vista do original. 

3.2.1. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

3.2.2. Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 

apresentar: 
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3.2.3. Para o credenciamento, em se tratando de um dos proprietários da empresa, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: 

 

 Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 

de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e de que Cumpre Plenamente os Requisitos 

de Habilitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo III e Anexo IV (Para ME e EPP) 

deste Edital. 

 

3.2.4. Em se tratando de representante da empresa, deverá apresentar: 

 

 Instrumento público ou particular de procuração, este com o firmado outorgante reconhecida 

em cartório, em que constem os requisitos mínimosprevistos no art. 654, § 1º, do Código 

Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a 

outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar 

lance(s) em licitação pública;  

 Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e de que Cumpre Plenamente os Requisitos 
de Habilitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo III e Anexo IV (Para ME e EPP) 
deste Edital. 

 

3.2.5. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

3.2.6 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

3.2.7. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na perda do direito de 

oferecer lance, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

3.3. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a 

licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.4 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações da Lei n. 139/2011, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18, 

deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, de 

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

enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

3.5. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 

3.600.000,00 (Três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 

Lei Complementar 123, de 14de dezembro de 2006, e alterações da Lei n. 139/2011, disciplinados nos 

itens 6.15 a 6.18, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, 

desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, 

de que se enquadram no limite de receita referido acima. 
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4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes Nº 01 - 

PROPOSTA e Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, os quais deverão ser protocolados na recepção da 

Prefeitura de Itirapuã/SP, até as 09h do dia 12 de Setembro de 2013. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por meio de 

instrumento próprio, e documento de identificação com foto, poderes para formulação de ofertas e 

lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 

 

5. PROPOSTA DE PREÇO 

 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser 

apresentada em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo 

representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 

e deverá conter: 

 

 Razão social da empresa; 

 Valor unitário e total do objeto da presente licitação, expressa em moeda corrente real, 

levando em consideração as disposições constantes no Edital, incluindo todos os impostos, 

seguros, taxas, contribuições sociais e quaisquer outras despesas relacionadas com o objeto da 

presente licitação; 

 Descrição detalhada do objeto ofertado, observadas as especificações constantes do Anexo I, 

informando suas características e quaisquer outros elementos referentes aos materiais, de 

forma a permitir que o pregoeiro possa facilmente constatar se as especificações foram ou não 

atendidas; 

 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias da abertura dos envelopes da 

proposta financeira; 

 Data, assinatura e identificação do signatário. 

 Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no percentual 

até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, 

também em eventual contratação. 

5.2 - Para fins de elaboração de suas propostas as licitantes deverão observar o que segue: 

5.2.1 – Não poderá haver carência para o início do fornecimento do objeto da licitação, devendo 

a empresa vencedora do certame providenciar de forma rápida e eficaz a prestação do serviço 

hora licitado. 

5.2.2 – É facultada a Prefeitura Municipal de Itirapuã, realizar alteração na quantidade do serviço 

prestado. 
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6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, será classificada para fase 

de lances a oferta de percentual mais baixo e as das ofertas com preços até 10 % (dez por cento) 

superior àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até 

a proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão 

as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances percentuais, 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os valores oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 

serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 

distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a 

proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem valores iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 

obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 30 (trinta) segundos para apresentar nova 

proposta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 10,00 (Dez reais). 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando se a proponente desistente às 

penalidades constantes no item 13 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos 

lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de 

ordenação das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar 

diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor valor apresentado, 

o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores 

consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de valores propostos e aceitáveis. Será 

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor lance, tendo como base a quantidade 

estimada dos materiais, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as 

especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

 Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
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 Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

 Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos 

do anexo I; 

 Contiverem opções de valores alternativos ou que apresentarem valores manifestamente 

inexeqüíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante 

com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, 

§2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos 

itens deste edital. 

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 

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

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

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

valor será convocada para apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior 

àquela considerada, até então, de menor valor, situação em que será declarada vencedora do certame. 

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

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor valor, será facultada, pela ordem de 

classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 

que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 

previsto na alínea “a” deste item. 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 

item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 

6.17.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate o 

sorteio entre os licitantes. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 

menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 

o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 

classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste 

Município, conforme subitem 14.1 deste edital. 

6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação 

dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
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6.22. Durante a sessão de lances não será permitido o uso de telefones celulares no recinto e 

também não haverá liberação para consulta dos representantes dos licitantes às suas empresas. 

O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os 

seus itens, a fim de que a empresa se faça representar, legitimamente, em eventuais negociações 

entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para contatos externos visando o 

esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para 

serem avaliados pelo Pregoeiro. 

 

7. VALOR MÁXIMO 

7.1. Fica estabelecido o valor máximo para esta licitação de 22.533,33 (Vinte e dois mil quinhentos e 

trinta e três reais e trinta e três centavos). 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

 

8.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, 

os documentos abaixo descritos, no original ou cópia autenticada previamente, por tabelião ou por 

servidor público ou, ainda, poderá ser autenticada a cópia à vista do original. Os documentos exigidos 

deverão ser apresentados em 01 (uma) via, não podendo ser manuscritos, nem apresentar emendas, 

rasuras, entrelinhas ou estarem ilegíveis; deverão, ainda, ser datados e assinados por seu representante 

legal, quando expedidos pela própria licitante. 

 

8.2.  DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 Prova de regularidade do INSS; 

 Prova de regularidade do FGTS; 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações, devidamente 
registrados na Junta Comercial do Estado de origem, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 

 Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União/Receita Federal, Fazenda Estadual e 
Municipal da licitante e na forma da Lei; 

 Certidão negativa de falências e concordatas, fornecidas pelo distribuidor do Foro da 
Comarca onde está sediada a licitante, com vencimento não superior a 30 (trinta) dias, 
contados a partir de sua emissão, quando esta não mencionar validade própria; 

 Declaração que atende ao disposto no artigo 7. °, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358-02 (Anexo III); 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Ministério do Trabalho. 

8.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 20 

(vinte) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
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8.4. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição em 

qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.2, deste edital, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias 

úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

8.4.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 

critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 

8.4.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.4, a sessão do pregão será suspensa, podendo o 

pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já 

intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

8.4.3. O benefício de que trata o item 7.4 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

8.4.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.4, implicará na inabilitação do 

licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no 

item 13.1, alínea “a”, deste edital. 

 

9. DA ADJUDICAÇÃO 

 

9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor lance 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja 

obtido preço melhor. 

9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a 

seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, 

esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência 

do direito de recorrer por parte da licitante. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de 

recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

10.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de 

que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do 

recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, 

a todas, vista imediata do processo. 

10.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do 

pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
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10.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 

acompanhado de suas razões, devendo,neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa 

à demora. 

 

11. DOS PRAZOS 

 

11.1. O prazo do presente contrato até 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo 

ser prorrogado, por sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite previsto no art. 57, II da Lei 

n. 8.666/96 e alterações posteriores. 

 

12.  DO RECEBIMENTO 

 

12.1. Verificada a desconformidade do bem, a licitante vencedora deverá promover as correções 

necessárias imediatamente, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 

12.2. A contratante se reserva no direito de a qualquer tempo aferir as especificações do objeto 

contratual, para fins de verificação da conformidade com o licitado, comparando-se com o que foi 

entregue e o contido na Nota Fiscal/Fatura. 

 

13. DO PAGAMENTO E RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente por meio de crédito na conta corrente indicada ou 

através de boleto bancário, no prazo de até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal 

correspondente à execução e entrega do objeto. 

13.2. A despesa decorrente do presente processo será atendida através das seguintes dotações 

orçamentárias: 

 
02.06.05 – Fundo Municipal de Saúde Média Complexidade 
Funcional Programática – 1030100112014 
- 3.3.90.39 – Fundo Municipal de Saúde Média Complexidade 
Ficha – 197 
Recurso Federal 

14. DAS PENALIDADES 

 

14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do item vencido pela licitante por 

inexecução total do ajuste ou proporcionalmente sobre a parte inadimplida; 
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c) Multa moratória de 0,33% ao dia em relação ao atraso na entrega do material; 

d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de dois anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da 

lei. 

14.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

14.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

15.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

solicitar esclarecimentos por escrito, providências ou impugnar o presente edital. 

15.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas por escrito. 

15.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

15.4. Se a ocorrência da impugnação for de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e legislação vigente. 

15.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer a todo procedimento licitatório, 

incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 

8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

16. DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 

16.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 

da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

16.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 

n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 

processo licitatório. 

16.3. Comprovada à redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, 

definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado 

pela Prefeitura para a devida alteração do valor registrado em Ata. 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Itirapuã, setor de 

Licitações, sito Dozito Malvar Ribas, 5000, ou pelo telefone (16) 3146-6700, no horário 

compreendido entre as 08horas às 11h30min e das 13h30min às 16h00min, com antecedência mínima 

de 03(três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

17.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações. 

17.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato 

do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o 

primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

17.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o 

seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

17.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou 

servidor público municipal ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos 

extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de 

seus dados pela Administração. 

17.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sobre o valor inicial 

contratado. 

17.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

17.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la 

por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 

8.666/93). 

17.9. Fica eleito o Foro da Patrocínio Paulista, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e 

do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

Itirapuã/SP, 30 de agosto de 2013. 

 

 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO: 

  

Este Pregão Presencial tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO E CONDIÇÕES ABAIXO:  

 

2. QUANTITATIVOS ESTIMADOS  

 

2.1. A presente contratação se dará pelo prazo estimado de 12 (doze) meses a contar da assinatura da 

ata de registro de preços. 

 

2.2. Os quantitativos dos serviços a serem contratados são de: 

 

• Item 01 – 40 (oitenta) exames de ressonância magnética sem contraste; 

 

3. DA EXECUÇÃO E DA APLICAÇÃO  

 

3.1. Preliminarmente à realização dos exames, a licitante vencedora receberá da Contratante, uma 

solicitação com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Esta solicitação constará o nome de 

cada paciente e o(s) respectivo(s) dia(s) para a execução dos exames.  

 

3.2. A Contratada deverá disponibilizar a prestação do serviço hora licitado num raio de até 150 

(cento e cinqüenta Quilômetros) do município de Itirapuã. 

 

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

4.1. A Licitante vencedora apresentará após a execução das aplicações a fatura correspondente de 

cada paciente a Secretária de Saúde, o qual terá o prazo de 48 horas para aprová-la ou rejeitá-la e 

encaminhá-la para pagamento.  

4.2. A devolução da fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Licitante 

vencedora suspenda a prestação dos serviços.  

 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

5.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO, desde que 

cumpra todas as exigências editálicias, em razão da especificidade dos exames e o completo 

gerenciamento junto a uma única clínica. 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

6.1. Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da prestação dos serviços, objeto 

desta licitação, será a seguinte:  
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02.06.05 – Fundo Municipal de Saúde Média Complexidade 
Funcional Programática – 1030100112014 
- 3.3.90.39 – Fundo Municipal de Saúde Média Complexidade 
Ficha – 197 
Recurso Federal 

 

 

7. PAGAMENTO: 

 

7.1. O pagamento pela execução dos serviços será efetuado mensalmente, até o 

vigésimo dia do mês posterior à prestação  dos serviços, devendo a respectiva nota 

fiscal ser protocolada até o último dia útil do mês na Tesouraria Municipal, devendo a 

mesma ser conferida e validada pelo gestor do contrato, senhor Valdeir Eurípedes 

Sanguino, Secretário de Saúde. 

 

  

Itirapuã – SP, 30 de agosto de 2013. 

 

  

 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013 

PROPOSTA 

DADOS DO PROPONENTE: 

NOME: 

ENDEREÇO: 

CEP: CIDADE: UF: 

TELEFONE: NOME DO CONTATO: 

EMAIL: 

C.N.P.J. Nº: INSCR.ESTADUAL Nº: 

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 

AGÊNCIA: 

CONTA CORRENTE: 

 

Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Presencial nº 29/2013, para REGISTRO 

DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA. 

 

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições, 

especificações e obrigações contidas no Edital do Pregão Presencial nº 29/2013 e seus Anexos, sendo 

que a proposta ora apresenta contempla todos os custos necessários para a prestação dos serviços ali 

descritos, assumindo total responsabilidade por quaisquer erros ou omissões desta proposta, arcando 

com os custos respectivos. 

 

Valor Global Mensal (valor por extenso): _____________________________________ 

 

Valor Global Anual (valor por extenso):______________________________________ 

 

CARIMBO DA FIRMA/EMPRESA: 

 

Itirapuã, .........../.........../ 2013. 

 

 

____________________________ 

Assinatura do representante legal 

CPF:________________________ 
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ANEXO III 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ)  

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 29/2013   

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E 

HABILITAÇÃO)  

 

 

A empresa ________________, com sede na _____________, CNPJ n.º _______________, 

representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____ , ______________ 

(CARGO), portador(a) do RG n.º ______________ e CPF n.º _______________________, para 

representá-la perante o Município de Itirapuã/SP em licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 29/2013 - PMM, Processo n.° 2597/2013 para 

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos 

inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.  

Local e data 

Assinatura 

Empresa 

Representante Legal 

Cargo 

RG 

CPF 

 

 

Obs: Documentos a serem apresentados  

a) Em caso de firma individual, o registro comercial;  

b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);  

c) Em se tratando de pessoa física, a cédula de identidade. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E QUE CUMPRE 

PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

(Exigida pelo §2º do art. 32 da Lei Nº 8.666/93 e art. 4º, VII da Lei Nº 10.520/02) 

 

 

(nome da empresa) ______________________________, CNPJ nº _________, sediada (endereço 

completo)_____________________________, declara, sob as penas da lei, que até esta data inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, no 

processo licitatório de Pregão nº 29/2013, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITIRAPUÃ, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2013. 

 

 

 

________________________________. 

(nome e nº do RG do declarante) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E QUE CUMPRE 

PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA “ME” OU “EPP” 

 

 

(Exigida pelo art. 4º, VII da Lei Nº 10.520/02) 

 

 

(nome da empresa) ______________________________, CNPJ nº _________, sediada (endereço 

completo)_____________________________, declara, sob as penas da lei, que até esta data inexistem 

fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, no 

processo licitatório de Pregão nº 29/2013, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITIRAPUÃ, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2013. 

 

 

 

________________________________. 

(nome e nº do RG do declarante) 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

Ref.: (identificação da licitante) 

 

 

............................................................, inscrito no CNPJ n°.............................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)................................, portador(a) da Carteira de Identidade n° 

............................................ e do CPF ................................, DECLARA,  para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 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 (     ) 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO VII 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Para fins de participação no processo licitatório de Pregão nº 29/2013,____________________ (Nome 

da empresa) ”ME” ou “EPP”, CNPJ nº _________, sediada (endereço 

completo)______________________________, declara,sob as penas da lei que é (Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, conforme o Caso), na forma de Lei complementar nº 123/2006. 

 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2013. 

 

 

 

________________________________. 

(nome e CPF do declarante) 
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ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA Nº __/2013 

 

PREGÃO Nº 29/2013      PROCESSO Nº 2597/2013      VALIDADE: 12 (doze) meses  

 

Aos ___________ dias do mês de ________ de dois mil e treze, nesta cidade de Itirapuã, Estado de 

São Paulo, de um lado a PREFEITURA DE ITIRAPUÃ, pessoa jurídica de direito público, inscrita 

no CNPJ sob o número 45.317.955/0001-05, situada na Rua Dozito Malvar Ribas, 5000, representada 

pelo Senhor Prefeito, RUI GONÇALVES, e de outro lado à empresa 

___________________________________________, cadastrada no CNPJ sob o número 

__________/____-__ e Inscrição Estadual _______________, com sede na 

_______________________________, ___ – ______ – ________/__, representada pelo Senhor 

_________________, __________, ______, _______________, portador do RG _________/__ e do 

CPF ___________-__, residente e domiciliado na ___________________, nº _____, nos termos da 

Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com as alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie, conforme a classificação das propostas apresentadas no 

Pregão de Registro de Preços nº 30/2013, Ata de julgamento de Preços, publicada na Imprensa Oficial 

e homologada pelo Sr. Prefeito Municipal, RESOLVE registrar os preços para a REGISTRO DE 

PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA, conforme condições constantes no Edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido 

o(s) referido(s) preço(s) oferecido(s) pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) em 

1º(s) lugar(es) no certame acima numerado, como segue: 

Item Nº ____  

Valor global: 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 

DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, conforme relacionado no Edital em epígrafe, observadas as 

especificações ali estabelecidas. 

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Prefeitura de Itirapuã não será 

obrigada a firmar as contratações que delas poderão advir, facultando-se a realização de licitação 

específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

CLÁUSULA III - DAS PENALIDADES 
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3.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Administração 

poderá garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

a) advertência; 

b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação  

oficial, nas seguintes hipóteses: 

b.1) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso injustificado, sobre o valor 

total contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou fração 

equivalente, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente; 

b.2) Multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, pela inexecução total ou parcial do contrato; 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura de Itirapuã, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

3.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente. 

3.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” do subitem 3.1. poderão ser aplicadas, 

cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “b”. 

3.4. As penalidades previstas neste Capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na 

Lei 8.666/97, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99. 

3.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, ”b” e “c” do item 3.1. 

poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata. 

3.6. No caso das penalidades previstas no item 3.1., alínea “d”, caberá pedido de reconsideração ao 

Exmo Sr. Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato. 

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS 

4.1. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Nº 29/2013. 

4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 

condições constantes do Edital do Pregão Nº 29/2013, que a precedeu e integra o presente instrumento 

de compromisso. 

4.3. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no 

Pregão Nº 29/2013, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram. 

4.4. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos da lei orçamentária anual a 

ser executada no exercício de 2013, na seguinte dotação orçamentária: 

02.06.05 – Fundo Municipal de Saúde Média Complexidade 
Funcional Programática – 1030100112014 
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- 3.3.90.39 – Fundo Municipal de Saúde Média Complexidade 
Ficha – 197 
Recurso Federal 
 

CLÁUSULA V - DOS PRAZOS 

11.1. A licitante vencedora obriga-se a atender dentro do mais rápido possível, visando restabelecer a 

normalidade do ambiente operacional da CONTRATANTE, tendo como tempo de resposta e solução 

no máximo 02 horas para emergência e de até 24 horas nos demais casos. 

11.2. O prazo do presente contrato até 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo 

ser prorrogado, por sucessivos períodos, através de aditivos, até o limite previsto no art. 57, II da Lei 

n. 8.666/96 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO 

6.1 Os pagamentos serão realizados mensalmente por meio de crédito na conta corrente indicada ou 

através de boleto bancário, no prazo de até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal 

correspondente à execução e entrega do objeto.  

6.2. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada, em nome da Prefeitura de 

Itirapuã. 

6.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal ou dos documentos exigidos 

como condição para pagamento (que são os mesmos documentos exigidos na licitação) por parte da 

CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

CONTRATANTE. 

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.  

CLÁUSULA VII - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 

FORNECIMENTO 

7.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços, bem como a emissão das ordens 

de fornecimento serão autorizadas, conforme a necessidade, pelo Diretor do Departamento 

requisitante. 

CLÁUSULA VIII – DA GARANTIA 

8.1. Os produtos deverão possuir garantia conforme Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Fornecer os produtos, objeto desta contratação, com observância dos demais encargos e 

responsabilidades cabíveis; 

9.2. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a todas as reclamações; 

9.3. Fornecer o objeto contratado, de acordo com os parâmetros da especificação do anexo I, durante 

toda a vigência da ata de registro de preços. 

9.4. Substituir ou recuperar o produto que, após a entrega e aceite, apresente defeitos de fabricação, no 

prazo máximo de até 02 (dois) dias, a partir da ciência da rejeição. 

9.5. Manter, durante a vigência da Ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação.  
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CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata o edital do Pregão Nº 29/2013 e seus anexos e a proposta da empresa 

vencedora, classificada em 1º lugar, no certame supra numerado. 

10.2. Fica eleito o foro da Comarca de Patrocínio Paulista – SP, para dirimir quaisquer questões 

decorrentes da utilização da presente ata. 

10.3 Fica designada o senhor Valdeir Eurípedes Sanguino, Secretário de Saúde, como Gestor do 

Contrato. 

Itirapuã/SP, ..... de ............ de 2013. 

 

 

Prefeitura Municipal De Itirapuã 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Nome da Empresa: 

Nome do Representante Legal 

 RG: CPF: 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1)___________________________             2)___________________________ 


