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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 27 / 2015 

 

 

PROCESSO Nº 1385 / 2015 

 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, representada pelo Sr. Prefeito 

Municipal, Rui Gonçalves, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a 

Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, 

com base nas Leis Federais nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520 de 17 de junho 

de 2002 e Lei Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014, tendo como objeto, 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM REGISTRO NA ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE - ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COMPREENDENDO 

ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E LABORATORIAL, CONFORME ANEXO NO 

PRESENTE EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER 

PRORROGADO/ADITADO NAS FORMAS DA LEI. 

 

O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO, conforme 

designação contida nos autos do processo. 

 

O PREGÃO será realizado DIA 16 DE JUNHO DE 2015, COM INÍCIO ÁS 

09H:00MIN. (HORÁRIO DE BRASÍLIA), na Rua Dozito Malvar Ribas, nº 5000, Centro, na cidade 

de Itirapuã, São Paulo, CEP: 14420 - 000, na sala de licitações, quando deverão ser apresentados, no 

início, em mãos, O(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, A DECLARAÇAO DE 

QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇAO, DECLARAÇAO 

DE ME/EPP, (Caso Enquadre) E OS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

O licitante que não pretenda credenciar representante para praticar dos atos presenciais, 

poderá encaminhar os envelopes “Proposta” “Habilitação” e em um segundo envelope, devidamente 

identificado (ou avulsos), a DECLARAÇAO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇAO e a DECLARAÇAO DE ME / EPP (caso enquadre), por correio ou diretamente 

no protocolo da Divisão de Licitações, até o prazo e atendidas às condições estabelecidas neste 

edital. 

 

Os envelopes 01 (contendo Proposta de Preços) e 02 (contendo Documentos para 

Habilitação) deverão ser entregues e protocolizados na data, local e horário acima especificados, 

quando se fará realizar a abertura do certame: 

 

O licitante deve usar dois envelopes distintos, fechados e com a seguinte descrição: 
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À 

Prefeitura do Município de Itirapuã 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 27 / 2015 

PROC. LIC. nº 1385 / 2015 

Envelope n.º 01- PROPOSTA  
RAZÃO SOCIAL (se já não estiver impressa): 

À 

Prefeitura do Município de Itirapuã 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 27 / 2015 

PROC. LIC. nº 1385 / /2015 

Envelope n.º 02- HABILITAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL (se já não estiver impressa): 

 

1. DO OBJETO 

 

01.01. O objeto deste PREGÃO é a “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

médicos, aos servidores públicos municipais e seus dependentes, compreendendo assistência médica, 

hospitalar e laboratorial, conforme anexos do presente edital, por um período de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado/aditado nas formas da Lei”. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

02.01. Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias, constantes do orçamento vigente:  

 

FICHA Nº 06 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.01 – Gabinete do Prefeito – 

FUNCIONAL: 041210002 – Supervisão e Administração do Gabinete – PROJ/ATIVIDADE: 

2002 Manutenção dos Serviços do Gabinete;  

FICHA Nº 16 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.03 Departamento de Finanças 

– FUNCIONAL: 041230006 Coordenação Financeira – PROJ/ATIVIDADE: 2008 

Manutenção da Administração Financeira;   

FICHA Nº 24 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.04 Departamento de 

Assistência Social – FUNCIONAL: 041220066 Serviços Secretaria Assistência Social – 

PROJ/ATIVIDADE: 2010 Manutenção dos Serviços de Assistência Social;   

FICHA Nº 27 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.05 Departamento de Cultura – 

FUNCIONAL: 133920021 Programa de Difusão Cultural – PROJ/ATIVIDADE: 2026 

Manutenção dos Serviços da Cultura;   

FICHA Nº 32 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.06 Departamento de Esportes 

– FUNCIONAL: 278120031 Desporto e Lazer – PROJ/ATIVIDADE: 2041 Manutenção 

Esporte; 
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FICHA Nº 37 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria de Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.07 Departamento de 

Agricultura – FUNCIONAL: 203060032 Apoio a Agropecuária – PROJ/ATIVIDADE: 2030 

Manutenção dos Serviços de Apoio a agricultura;  

FICHA Nº 48 

 UNIDADE: 02.02.00 Secretaria da Administração – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços 

de Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.02.01 Departamento de 

Administração – FUNCIONAL: 041220003 Administração de Recursos Humanos e Materiais 

– PROJ/ATIVIDADE: 2005 Manutenção de Serviços Administrativos; 

FICHA Nº 91 

 UNIDADE: 02.05.00 Secretaria de Engenharia e Obras – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.05.02 Serviços 

Urbanos - FUNCIONAL: 154520025 Praças e Jardins – PROJ/ATIVIDADE: 2039 

Manutenção de Parques, Praças e Jardins; 

FICHA Nº 105 

 UNIDADE: 02.05.00 Secretaria de Engenharia e Obras – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.05.03 Serviços 

Rurais – FUNCIONAL: 267820030 Estradas Vicinais – PROJ/ATIVIDADE: 2031 

Manutenção dos serviços em estradas municipais; 

FICHA Nº 112 

 UNIDADE: 02.05.00 Secretaria de Engenharia e Obras – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros 

serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.05.04 Limpeza 

Pública – FUNCIONAL: 154520027 Limpeza Pública – PROJ/ATIVIDADE: 2029 

Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública; 

FICHA Nº 122 

 UNIDADE: 02.06.00 Fundo Municipal de Saúde – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços 

de Terceiros – Pessoa Jurídica - UNIDADE EXECUTORA: 02.06.01 Fundo Municipal de 

Saúde e Próprios – FUNCIONAL: 103020012 Assistência Hospitalar e Ambulatorial – 

PROJ/ATIVIDADE: 2013 Manutenção dos Serviços de Assistência Médica. 

3. DA LEGISLAÇÃO  

 

03.01. Este PREGÃO é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais: 

 

1 - Lei Federal 8.666/93, atualizada por legislações posteriores; 

 

2 - Lei Federal 10.520/02; 

 

3 - Lei Complementar Nº 147 / 2014. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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04.01. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes 

neste Edital e seus anexos. 

 

04.02. Estarão impedidos de participar da presente licitação: 

 

04.02.01. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração, nos termos do artigo 

87, III da lei 8.666/93 e suas alterações, cujo conceito abrange a administração direta e indireta, as 

entidades com personalidades jurídicas de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela 

instituídas ou mantidas, no prazo e nas condições do impedimento. 

 

04.02.02. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos por ato do Poder Público, nos termos 

do artigo 87, IV da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

 

04.02.03. Os interessados que estiverem em regime de falência, concordatas ainda vigentes nos termos 

da legislação anterior, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução, liquidação ou concurso de 

credores; 

 

04.02.04. Empresas em forma de consórcios.  

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 

05.01. O representante do proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao 

Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 

licitatório, respondendo por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos 

documentos de credenciamento, identificar-se exibindo, no original, Cédula de Identidade ou 

outro documento oficial de identificação com fotografia. 

 

05.02. O credenciamento será efetuado por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame em nome da proponente, acompanhado de documento, via original ou cópia, 

devidamente autenticada, comprobatório da capacidade do(s) outorgante(s) para constituir mandatário. 

Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, a capacidade poderá 

ser comprovada pela apresentação do respectivo Estatuto ou Contrato Social ou outro instrumento 

equivalente devidamente registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedades simples, do ato 

constitutivo acompanhado da ata de eleição da diretoria, ambos registrados no Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas. 

 

05.03. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 

deles poderá representar apenas uma empresa. 

 

05.04. A ausência do representante credenciado, em qualquer momento da Sessão, importará a 

imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

05.05. No 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. 

 

05.06. A partir do momento em que o Pregoeiro proceder à abertura do 1º envelope, não mais serão 

admitidos novos credenciamentos. 

 

6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
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06.01. A sessão para abertura dos envelopes 01 e 02, contendo a Proposta de Preços e os Documentos 

de Habilitação respectivamente, recebidos no momento do credenciamento das licitantes, será pública, 

dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei n. º 10.520/2002 e legislações pertinentes, e 

em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinados. 

 

06.02. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo a proposta de preços, avaliando sua 

aceitabilidade e conformidade com o Edital e, em seguida, comunicará o resultado da análise das 

propostas. 

 

7. DAS PROPOSTAS (ENVELOPE Nº 01) 

 

07.01.  As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados, em papel timbrado, rubricadas 

e assinadas, datilografadas ou impressas, sem emendas ou rasuras, principalmente no que tange a 

valores e números suscetíveis de gerar dúvidas quanto a sua autenticidade. Considerando as condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, deverão contemplar: 

 

a) Todos os dados necessários à perfeita caracterização do serviço; 

 

b) Valores (mensal e total), já computadas todas as despesas; 

 

c) Valor total da proposta com registro numérico e por extenso. Havendo divergência nestes valores a 

proposta será desclassificada. 

 

d) Validade da proposta: 60 dias da data de entrega dos envelopes. 

 

e) Prazo de execução: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado/aditado nas formas da lei; 

 

Obs: Em caso de participação de Cooperativa o valor ofertado deverá estar acrescido de 4,5% para 

cobertura de encargos previdenciários compulsórios devidos pelo Contratante, nos termos do art. 219 

da Instrução Normativa 971/2009 do INSS. 

 

7.2. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as 

transações, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

08.01. Para o objeto licitado serão selecionadas pelo Pregoeiro as propostas de MENOR VALOR 

GLOBAL do objeto licitado e as demais com preço até 10% (dez por cento) superiores àquela. Não 

havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nesta condição, serão selecionadas as 03 (três) melhores 

propostas, independentemente do preço, bem como as propostas empatadas. 

 

08.01.01. Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes ofertar 

lance verbal, caberá ao Pregoeiro, analisando as limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, 

decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este Pregão ou 

prosseguir com o certame. 
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08.02. Em seguida, às licitantes selecionadas nos termos do item 08.01. será dada oportunidade para 

nova disputa, sendo que o pregoeiro as convidará individualmente para, na ordem decrescente dos 

preços ofertados, formular sucessivos lances verbais, de valores distintos e decrescentes. 

 

08.02.01. Se os preços ofertados por duas ou mais licitantes forem idênticos, a ordem para oferta de 

lances será decidida por sorteio, facultando-se à licitante vencedora do sorteio escolher sua posição em 

relação às demais proponentes empatadas. 

 

08.02.02. Só serão aceitos lances menores que o menor preço já ofertado, observados os seguintes 

valores mínimos de redução: 

 

LOTE LIMITE MÍNIMO DE REDUÇÃO DOS LANCES VERBAIS 

1 R$ 1.000,00 

 

08.02.03. A licitante que não apresentar lance verbal quando convidada pelo Pregoeiro fica excluída 

das rodadas posteriores de oferta de lance, valendo o último lance registrado, para efeito de 

classificação de sua proposta ao final da etapa competitiva. 

 

08.03. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que descumprir 

sua proposta às penalidades previstas neste Edital. 

 

08.04. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 

ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 

 

08.05. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira classificada, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

08.05.01. O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de compatibilidade 

com os preços praticados pelo mercado coerentes com o fornecimento do objeto ora licitado. 

 

08.06. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante 

que a tiver formulado, com base na documentação apresentada na própria sessão. 

 

08.06.01. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades sanáveis nos documentos de habilitação 

poderão ser saneadas na Sessão Pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, 

inclusive mediante: 

 

a) substituição e apresentação de documentos, ou; 

 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações 

 

08.06.02. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada. 

 

08.06.03. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 

08.07. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o item/lote (ou os itens/lotes) objeto(s) deste certame.                                       
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08.08. Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências habilitatórias ou se 

não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, o pregoeiro examinará as ofertas 

subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta 

válida. 

 

08.09. Nas situações previstas nos itens 08.05. e  08.08., o Pregoeiro poderá negociar diretamente 

com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

08.10. Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelo(s) 

representante(s) da(s) licitante(s) presente(s). 

 

9. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02) 

 

09.01. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso consistirá em: 

 

1. Cédula de identidade, no caso de empresa individual;  

 

2. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

 

3. 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;  

 

4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício;  

 

5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir.  

 

09.02. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso consistirá em: 

 

1 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em caso de empresa individual, ou 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (aceitando-se, neste caso, a certidão conjunta 

expedida pela Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria Conjunta 

RFB/PGFN n° 03/07),  

 

3 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante ou 

outra equivalente na forma da lei; 

 

4 - Prova de regularidade de débitos Conjunta relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União (Federal e INSS), conforme portaria MF 443 / 2014;  

 

5 - Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
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6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 

7- CERTIDÕES QUE NÃO CONSTAREM DATA DE VALIDADE ESTIPULADA, 

CONSIDERAR-SE-ÃO VÁLIDAS AQUELAS QUE ESTIVEREM DENTRO DO PRAZO DE 

06 (MESES) A CONTAR DA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. 

 

09.03. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

 

1. 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;  

 

2. Certidão negativa de falência ou concordata ainda vigente, de acordo com a legislação anterior, bem 

como da recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

 

09.04. Os interessados em obter o Certificado de Registro Cadastral deverão comparecer à Prefeitura 

do Município de Itirapuã, no Setor de Cadastro de Fornecedores, munidos dos documentos necessários 

até o 1º (um) dia anterior à data da abertura dos envelopes. 

 

09.05. Os concorrentes já inscritos, cujas certidões negativas estiverem vencidas, deverão fazer a 

atualização do Certificado de Registro Cadastral até à data marcada para abertura dos envelopes. 

 

OBS: Não serão aceitos os Certificados de Registro Cadastral vencidos ou desatualizados, ou ainda os 

expedidos por outros órgãos públicos. 

 

AS LICITANTES AINDA DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS NA 

ASSINATURA DE CONTRATO: 

 

09.06. Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) em papel timbrado por pessoa jurídica de 

direito público ou privado que comprove(m) a aptidão para desempenho da atividade pertinente e 

compatibilidade com o objeto licitado. 

 

09.07. Declaração de que, caso se sagre vencedor do certame apresentará Cópia da Licença de 

Funcionamento (Alvará) ou protocolo expedida pela autoridade do local da sede da empresa em nome 

do licitante. 

 

09.08. Declaração de que, caso se sagre vencedor do certame apresentará Registro ou Inscrição da 

licitante no Ministério da Saúde, bem como autorização para funcionamento ou protocolo. 

 

09.09. Declaração de que, caso se sagre vencedor do certame apresentará Registro ou Inscrição da 

licitante junto à ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como autorização para 

funcionamento. 

 

09.10. Declaração que possui ou possuirá instalações, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e 

disponíveis, para a realização do objeto da Licitação. 
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09.11. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da 

matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que 

são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora de um ou mais lotes, o 

contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação. 

 

09.12. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a 

capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica 

e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 

 

10. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 

 

10.01. O valor estimado para a contratação é de R$ 383.108,76 (Trezentos e oitenta e três mil cento 

e oito reais e setenta e seis centavos), encontrando-se em conformidade com estimativa de preços, 

mediante cotação, devidamente juntada no processo administrativo, do qual se originou o presente 

certame. 

 

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

11.01. OS ESCLARECIMENTOS E AS IMPUGNAÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS SE FOREM 

PROTOCOLADAS DIRETAMENTE NA RECEPÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

situada na Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro, nesta cidade, aos cuidados do Pregoeiro no 

prazo estabelecido. 

 

11.01.01. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, de maneira motivada, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

 

11.01.02. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do 

certame. 

 

11.02. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-

lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões em ata, sendo-lhe facultado 

juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a 

apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente. 

 

11.03. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação ao vencedor do certame. 

 

11.04. Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo. 

 

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

aproveitamento. 

 

11.06. Não serão aceitas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal, subscritos por 

representante não habilitado legalmente, ou não identificado no processo para responder pelo 

proponente. 

 

11.07. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento mediante 

publicação. 
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11.08. Não serão admitidas impugnação ao Edital ou a apresentação das razões de recursos por meio 

de fax ou e-mail. 

 

11.09. Os recursos e contra-razões só serão aceitas se forem protocoladas diretamente na Prefeitura do 

Município de Itirapuã, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO situada na Rua 

Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro, nesta cidade aos cuidados da autoridade competente. 

 

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Departamento de 

Licitações da Prefeitura do Município de Iturapuã, cujo endereço consta do preâmbulo deste Edital. 

 

12.  DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

12.01. Decididos os recursos, se houverem, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente homologará o objeto ao vencedor. 

 

12.02. Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 

de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados, bem 

como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste contrato. 

 

12.03. A obrigação decorrente do fornecimento de serviços será firmada entre a Administração e o 

Fornecedor, observando as condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na legislação 

vigente. 

 

12.04. O prazo contratual para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado, por acordo entre as partes, nos termos da legislação em vigor. 

 

12.05. Fica o licitante vencedor obrigado a assinar o contrato dentro do prazo de 03 (TRES) dias úteis, 

contados de sua convocação, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez, mediante justificativa 

da contratada aceita pela Prefeitura do Município de Itirapuã. 

 

12.06. A Prefeitura poderá rescindir unilateralmente o presente contrato nas hipóteses previstas nos 

artigos 77, 78, incisos I a XII e XVII, e 79 da Lei no. 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA 

direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

 

13. DO PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

13.01. O objeto do presente pregão deverá ser entregue conforme especificações constantes no 

ANEXO I deste Edital e no prazo estipulado na alínea e) do subitem 07.01, observando o seguinte: 

 

13.01.01. Caso os serviços não correspondam ao exigido no instrumento convocatório, a 

contratada deverá providenciar no prazo máximo de 03 dias, contados da data de notificação 

expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem 

prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei n.º 8.666/93 e 

no Código de Defesa do Consumidor; 

 

13.01.02. Os pagamentos serão efetuados mediante boleto bancário (via liquidação bancária do 

mesmo), devendo o fornecedor informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através 

de banco credenciado, a critério da Administração. 
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13.02. O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10° (décimo) dia útil do mês subseqüente ao 

vencido, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, correspondente aos serviços 

efetivamente realizados, verificados e aceitos pela Secretaria Municipal da Administração. 

 

14. DOS REAJUSTES 
 

14.01. O preço mensal da contratação será reajustado com periodicidade anual, pelo índice IPC-Saúde 

da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), a contar da data da assinatura do contrato, 

conforme legislação vigente. 

 

14.02 Na hipótese de extinção ou modificação deste índice, as partes adotarão o índice que, legalmente 

vier a substituí-lo ou aquele que mais dele se aproximou nos últimos 03 (três) meses. 

 

14.03 Conforme previsto na lei 8.666/93, art. 65, inciso II, alínea “d”, o preço mensal contratado 

poderá será revisto anualmente, levando-se em conta o equilíbrio econômico-atuarial do contrato 

conforme sinistralidade dos últimos 12 meses, conforme abaixo: 

  

 Custos Assistências nos últimos 12 meses é o valor gasto com assistência à saúde dos usuários 

inscritos no contrato descontados os valores das coparticipações. Este valor não contempla 

reservas técnicas, despesas administrativas, tributos ou qualquer outro valor que não seja 

dispendido com assistência à saúde prestada ao usuário. 

 

 Receita nos últimos 12 meses é o valor recebido a título de pagamento das mensalidades. Não 

contempla o valor recebido de coparticipações, já descontados dos custos assistenciais. 

 

 

Sinistralidade dos últimos 12 meses = Custos Assistenciais dos últimos 12 meses 

      Receitas dos últimos 12 meses 

 

 

Reajuste em função da sinistralidade =  Sinistralidade dos últimos 12 meses  -  100% 

             75% 

 

 Caso o percentual de reajuste em função da sinistralidade dos últimos 12 meses seja superior 

ao estipulado no item 14.01(IPC-Saúde), este será o percentual adotado para o reajuste. 

15. DAS PENALIDADES 

 

15.01. O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou apresentar 

documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta ou lance, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a prévia defesa, 

sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

  



Prefeitura Municipal de Itirapuã 
ESTADO DE SÃO PAULO 
C.N.P.J MF45.317.955/0001-05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã/SP Fone (0XX16) 3146-6700 

 

15.02. O licitante sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência, multa e declaração de inidoneidade, 

sendo que as sanções de suspensão descritas no item anterior e declaração de inidoneidade poderão ser 

cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual. 

 

15.03. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 

motivo. 

 

15.04. Ocorrendo atraso na execução/entrega do objeto contratado será aplicada multa moratória de 

0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 20 % (vinte por cento) sobre o 

valor total do contrato. 

 

15.05. No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada multa 

indenizatória de 2% (dois por cento) do valor total do objeto licitado. 

 

15.06. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s), cobrada 

judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do Município. 

 

15.07. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para 

defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 

 

15.08. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro 

de Fornecedores do Município, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o 

licitante terá seu cadastro cancelado por igual período. 
 

16. DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

16.01. Os serviços obedecerão ao Memorial Descritivo no Anexo I. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do 

interesse público, da finalidade e da segurança da Ata e dos futuros contratos delas decorrentes. 

 

17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á 

o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 

em contrario. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão 

ou na entidade. 

 

17.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato / fato superveniente que 

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

primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste EDITAL, dede que não haja 

comunicação do PREGOEIRO em sentido contrário. 

 

17.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a Licitação por razões de 

interesse superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização. 
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17.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da 

proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, 

durante a realização da sessão publica do PREGÃO. 

 

17.6. A (s) proponente (s) assume (m) o (s) custo (s) para a preparação e apresentação de sua (s) 

proposta (s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta (s) 

despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO. 

 

17.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das 

condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS. 

 

17.8 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

colacionados em qualquer fase do PREGÃO. 

 

17.9. A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor de 

cada contrato ou outro instrumento hábil derivado do Contrato, salvo as supressões resultantes de 

acordos celebrados entre as partes, que poderão reduzir o limite indicado.  

 

17.10. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) adjudicatária(s), 

farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.  

 

17.11. São anexos do presente edital: 

 

 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO; 

 ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA; 

 ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

 ANEXO IV – DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E QUE 

CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

 ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE; 

 ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO. 

17.12. As declarações constante nos Anexos III, IV, V e VI deverão ser apresentadas fora dos 

envelopes 01 e 02, devendo ser entregue juntamente com o documento de credenciamento. 

 

17.13. Embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados, todos eles se completam 

no presente edital, sendo que a proponente deverá, para a apresentação da PROPOSTA e 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, bem como dos demais DOCUMENTOS, inteirar-se de sua 

composição, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas e técnicas que nortearão o 

desenvolvimento do PREGÃO e a formalização CONTRATUAL, através de termo contratual ou nota 

de empenho nos termos do 4º parágrafo, do art. 62, da Lei Federal 8666/93 e suas alterações. 

 

17.14. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com 

base na legislação federal e princípios gerais de direito. 
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17.15. Fica estabelecido que os quantitativos dos itens presente neste edital são por estimativa, não 

importando aquisição total dos mesmos. A aquisição dar-se-á conforme necessidade do município.  

 

17.16. Fica designada como Gestora do Contrato, Adriana Aparecida Rodrigues Martins, Encarregada 

Departamento de Recursos Humanos. 

  

17.17. Será competente o foro da Comarca de Patrocínio Paulista/SP, com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas deste PREGÃO. 

 

Itirapuã/SP, 29 de Maio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

1. DOS SERVIÇOS E SUAS DESCRIÇÕES: 

 

2. DO OBJETO 
 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM REGISTRO NA ANS – AGÊNCIA NACIONAL 

DE SAÚDE - ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COMPREENDENDO 

ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E LABORATORIAL, CONFORME ANEXO NO 

PRESENTE EDITAL. 

 

2.1.1. A cobertura será automática e sem carência, a todos os beneficiários indicados pela Prefeitura, 

tanto os atuais como aqueles que vierem a adquirir o direito, em qualquer época da vigência do 

contrato, respeitados os prazos de inscrição dispostos na legislação específica.  

 

2.1.1.1. Poderão ser aplicadas as carências determinadas pela ANS, aos beneficiários que forem 

inscritos no plano, posteriormente ao prazo fixado por lei.  

 

3. DOS BENEFICIÁRIOS 

 

3.1. Serão incluídos todos os servidores indicados pela Prefeitura, mediante a entrega de cópias dos 

documentos pessoais comprobatórios, inclusive aos dependentes.  

 

3.2. GRUPO INICIAL 

 

3.2.1. Beneficiários Titulares: 

 

3.2.1.1. São servidores ativos, integrantes do quadro permanente e ocupantes de cargos de livre 

provimento e nomeação do município.  

 

3.2.2. Beneficiários Dependentes:  

  

a) O Cônjuge ou companheiro (a);  

b) Filho de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos;  

c) Menor, que por determinação judicial, se ache sob guarda ou tutela do beneficiário titular;  

d) Enteado(a), menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos, desde que dependam financeiramente do 

titular;  

e) Filho (a), enteado (a) ou pessoas que quando menores, estiverem sob a guarda ou tutela do titular, 

solteiro(a)s, com idade entre 21 e 24 anos, desde que dependam financeiramente do titular e estejam 

matriculados em curso de ensino superior ou escola técnica de 2º grau.  

 

Obs: Os beneficiários não poderão inscrever agregados em seus planos.  

 

3.3. Durante a vigência do contrato poderão ser incluídos novos beneficiários que preencherem as 

condições dos subitens acima mencionados.  
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3.4. DA EXCLUSÃO 

 

3.4.1. De beneficiários titulares:  

 

a) Por morte;  

b) por exoneração ou demissão;  

c) por licença e afastamento, sem remuneração;  

d) por estar à disposição de outro órgão, sem ônus para o município;  

e) por aposentadoria.  

 

3.4.2. De beneficiários dependentes:  

 

a) Para o cônjuge, pela separação judicial, divórcio, anulação do casamento, desde que não haja 

percepção de pensão alimentícia;  

b) Para o (a) companheiro (a), com desaparecimento dessa condição;  

c) Para o (a) filho de qualquer condição, enteado (a) ou tutelado (a), ao completarem 21 (vinte e um) 

anos;  

d) Para o (a) filho(s) enteado (a) e pessoas que quando menores estiveram sob a guarda ou tutela do 

titular ao completarem 24 (vinte e quatro) anos), ainda que estejam matriculados em curso de nível 

superior ou curso técnico de 2º grau;  

e) Para menor sob guarda, pela cessação da tutela ou guarda;  

f) Para os dependentes em geral, pelo falecimento, matrimônio, ou perda da condição de beneficiário 

titular, por aquele de quem dependam.  

 

3.5. A comprovação de dependência será efetuada mediante a apresentação de documentos legais 

pertinentes, tais como Certidão de Casamento, Registro de Nascimento, Termo Judicial de Guarda ou 

Tutela, Autorização Judicial e, na hipótese de companheiro (a), declaração do beneficiário titular. 

 

3.6 A comprovação de dependência financeira far-se-á mediante declaração expressa do beneficiário 

titular e / ou cópia da declaração de Imposto de Renda do ano base imediatamente anterior, reservado-

se ao município o direito de promover verificações sobre sua veracidade.  

 

4. DA IMPLANTAÇÃO  

 

4.1. A empresa operadora deverá dispor de equipe especializada para oferecer todo o suporte, 

inclusive na implantação e, posteriormente, na manutenção e gerenciamento do plano, oferecendo um 

canal de comunicação contínuo durante a vigência do contrato.  

 

4.2. Deverão ser confeccionados e entregues pela contratada, em até 10 (dez) dias contados da 

assinatura do contrato, cartões, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Itirapuã. 

 

5. DA COBERTURA DOS SERVIÇOS  

 

5.1. O Plano de Assistência à Saúde compreende todas as coberturas e demais procedimentos contidos 

no rol de procedimentos, estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, Lei 9.656 / 98 e demais 

normas complementares, cobertura e custeio de atendimento em rede credenciada / referenciada, em 

todo o estado de São Paulo e rede assistencial obrigatoriamente na cidade de Franca / SP.  
 

5.2. Dos Serviços Cobertos em Rede Assistencial (credenciada ou cooperada) no Estado de São Paulo.  
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5.2.1. Assistência médica de rotina, de emergência ou de urgência, em consultórios, hospitais, pronto 

socorros, clínicas médicas ou ambulatórios livremente escolhidos, nas patologias reconhecidas pela 

Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID) e de Problemas Relacionados com a Saúde, 

da OMS – Organização Mundial da Saúde ou outra classificação que venha a substituí-la, no decorrer 

da vigência contrato, em conformidade com a Lei Federal 9656 / 98, com as alterações posteriores e 

demais Regulamentações Complementares, mediante a apresentação da credencial do Plano de Saúde 

e um documento de identificação.  

 

5.2.2. Consultas eletivas em consultórios, clínicas e ambulatórios especializados, em número limitado; 

cirurgias e procedimentos médicos de pequeno porte, exames laboratoriais e serviços de apoio 

diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, nas 

especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina.  

 

6. REDE ASSISTENCIAL  

 

6.1. O licitante deverá apresentar, na assinatura de contrato, a relação de hospital da rede assistencial 

(credenciados / referenciados / congêneres) para pronto atendimento e internação na cidade de Franca / 

SP, devendo esta constar serviços de Emergência e Urgência com Pronto Socorro 24 (vinte e quatro) 

horas, sendo obrigatório constar pelo um dentre as seguintes unidades relacionadas abaixo: 

 

 Hospital São Joaquim - Franca; 

 Hospital Regional – Franca. 

6.1.2. Os serviços de internação e hospitalização deverão contar com rede assistencial 

(credenciados/referenciados/congêneres) para atendimentos de internação e cirurgias de emergência e 

urgência, internações e cirurgias eletivas, conter recursos de tomografia, ultrassonografia, endoscopia, 

raio X, possuir leitos de UTI e quartos de internação de enfermaria.  

 

6.2. O licitante deverá apresentar, como condição para a contratação, relação de serviços de consultas, 

com atendimento em médicos credenciados, com hora marcada, nas especialidades básicas de 

Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Gerla, Cirurgia Pediátrica, 

Cirurgia Plástica, Clinica Médica, Colonoscopia, Dermatologia, Ecocardiografia, Endocrinologia, 

Fisiatria, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Hematologia, Homeopatia, Imagiologia, 

Infectologia, Mastologia, Medicina do Trabalho, Medicina Nuclear, Nefrologia, Neurocirugia, 

Neurologia, Obstetrícia, Oftamologia, Oncologia, Ortopedia, otorrinolaringologia, Pediatria, 

Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Radioterapia, Reumatologia, Urologia e Vascular.   

 

6.3. O licitante deverá apresentar, como condição para a contratação, relação de serviços de 

laboratórios de rede assistencial (credenciados/referenciados/congêneres) para prestação de serviços 

auxiliares de diagnóstico e terapias na cidade de Franca, devendo nesta constar pelo menos 1 (um) 

dentre os relacionados abaixo:  

 

 Laboratório Clóvis Ribeiro;  

 Laboratório Hospital São Joaquim;  

 Laboratório Hormolab.  
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7. DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA 

 

7.1. O número estimado de beneficiários é 123 (cento e vinte e três) titulares, referente ao mês de abril 

de 2015. 

 

7.2. A Prefeitura possui em seu quadro de funcionários 206 (Duzentos e seis) pessoas.  

 

7.3. A Prefeitura custeará 50 % (cinquenta por cento) do contrato referente ao convênio médico.   

 

7.2. A tabela a seguir, com as respectivas faixas etárias, poderá sofrer alterações, até o inicio da 

vigência do contrato e ou durante a vigência deste, em decorrência de aposentadorias, exonerações, 

admissões etc.  

 

 

Faixa Etária 

 

 

Quant. Funcionários 

 

00 A 18 

 

 

00 

 

19 A 23 

 

 

2 

 

24 A 28 

 

 

13 

 

29 A 33 

 

 

16 

 

34 A 38 

 

 

12 

 

39 A 43 

 

 

13 

 

44 A 48 

 

 

17 

 

49 A 53 

 

 

18 

 

54 A 58 

 

 

08 

 

59 OU MAIS 

 

 

24 

 

8. PLANILJA PARA CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 
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Faixa Etária 

 

 

Valor Individual Unitário Máximo 

 

00 A 18 

 

 

R$ 86,78 

 

19 A 23 

 

 

R$ 96,27 

 

24 A 28 

 

 

R$ 100,21 

 

29 A 33 

 

 

R$ 118,04 

 

34 A 38 

 

 

R$ 133,63 

 

39 A 43 

 

 

R$ 164,00 

 

44 A 48 

 

 

R$ 209,08 

 

49 A 53 

 

 

R$ 344,23 

 

54 A 58 

 

 

R$ 380,23 

 

59 OU MAIS 

 

 

R$ 500,58 

 

8.1. Valor máximo estimado para co-participação em consultas e exames, procedimentos e terapias 

realizados fora do regime de internação hospitalar: 

 

EVENTOS  VALOR MÁXIMO DA CO – PARTICIPAÇÃO  

Consultas (Plantão e Consultório) R$ 17,69 

Exames de Alto Custo Isenta 

Exames de Baixo Custo Isenta 

 

8.2. PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO DA 

PROPOSTA  

 

 

Faixa 

Etária 

 

Quant. 

Funcionários 

 

Valor Médio 

Individual 

 

Valor Mensal 

 

Valor P/ 12 Meses 
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00 A 18 

 

 

00 

 

R$ 86,78 

 

R$ 00,00 

 

R$ 00,00 

 

19 A 23 

 

 

2 

 

R$ 96,27 

 

R$ 192,54 

 

R$ 2.310,48 

 

24 A 28 

 

 

13 

 

R$ 100,21 

 

R$ 1.302,73 

 

R$ 15.632,76 

 

29 A 33 

 

 

16 

 

R$ 118,04 

 

R$ 1.888,64 

 

R$ 22.663,68 

 

34 A 38 

 

 

12 

 

R$ 133,63 

 

R$ 1.603,56 

 

R$ 19.242,72 

 

39 A 43 

 

 

13 

 

R$ 164,00 

 

R$ 2.132,00 

 

R$ 25.584,00 

 

44 A 48 

 

 

17 

 

R$ 209,08 

 

R$ 3.554,36 

 

R$ 42.652,32 

 

49 A 53 

 

 

18 

 

R$ 344,23 

 

R$ 6.196,14 

 

R$ 74.353,68 

 

54 A 58 

 

 

08 

 

R$ 380,23 

 

R$ 3.041,84 

 

R$ 36.502,08 

 

59 OU 

MAIS 

 

 

24 

 

R$ 500,58 

 

R$ 12.013,92 

 

R$ 144.167,04 

                                              Total Mensal: R$ 31.925,73 

                                              Total Anual: R$ 383.108,76 

 

 8.3. A contratada deverá instalar no Município de Itirapuã um local adequado, dotado de estrutura 

física e administrativa para atendimento dos beneficiários do plano de saúde para sua inclusão no 

plano de saúde. 

 

8.4. No prazo de 10 (dez) dias contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar uma 

relação com nome e endereço comercial de Médicos(as) e suas respectivas especialidades, disponíveis 

para atendimento dos servidores e seus dependentes. 

 

8.5. No prazo de até 10 dias, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar relação 

de clínicas de imagem conveniada(s) para realização de exames. 

 

8.6. A meta de sinistralidade para este contrato será limitada, no mínimo, a 75%. Entende-se por 

sinistralidade a relação entre despesas assistenciais e as receitas de contraprestação pecuniária deste 

contrato. 
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 

 

9.1. Caberá à Prefeitura do Município de Itirapuã 

 

a) Disponibilizar no ato de assinatura do contrato, da lista de Servidores Públicos que poderão se 

beneficiar da presente prestação de serviços. 

 

b) Até o quinto dia útil de cada mês, a Prefeitura repassará a contratada a relação contendo o nome dos 

servidores demitidos, aposentados e contratados no mês imediatamente anterior, para efeito de 

benefício e retirada do Plano. 

 

9.2. Caberá à Contratada: 

 

a) Arcar com todas as despesas com a administração, controle e execução da prestação de todos os 

serviços para a perfeita execução desta licitação. 

 

b) A empresa contratada deverá dispor, em até 10 dias da data de assinatura do contrato, de local 

adequado para receber os beneficiários que se interessarem em incluir-se na prestação deste serviço. 

 

c) A contratada se responsabilizará em cadastrar todos os beneficiários e seus dependentes, devendo 

repassar a Prefeitura, até o dia 20 de cada mês, a relação dos conveniados e serviços realizados, para 

efeito de recebimento dos recursos referentes às obrigações da Prefeitura e dos beneficiados e seus 

dependentes. 

 

d) Para tanto, após a assinatura do contrato a contratada deverá disponibilizar um funcionário para 

ficar em período diurno nas dependências do Paço Municipal a fim de realizar os trabalhos de 

informação e adesão quanto ao Plano junto aos servidores municipais, por um período de 30 (trinta) 

dias. Findo este prazo, cessará tal obrigação da contratada, e a partir daí os servidores interessados em 

aderir ao Plano deverão procurar a própria contratada, em seu local de funcionamento no horário 

comercial. 

 

10. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

 

10.1. Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da aquisição dos medicamentos, 

objeto desta licitação será o seguinte:  

 

FICHA Nº 06 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.01 – Gabinete do Prefeito – 

FUNCIONAL: 041210002 – Supervisão e Administração do Gabinete – PROJ/ATIVIDADE: 

2002 Manutenção dos Serviços do Gabinete;  

FICHA Nº 16 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.03 Departamento de Finanças 

– FUNCIONAL: 041230006 Coordenação Financeira – PROJ/ATIVIDADE: 2008 

Manutenção da Administração Financeira;   
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FICHA Nº 24 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.04 Departamento de 

Assistência Social – FUNCIONAL: 041220066 Serviços Secretaria Assistência Social – 

PROJ/ATIVIDADE: 2010 Manutenção dos Serviços de Assistência Social;   

FICHA Nº 27 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.05 Departamento de Cultura – 

FUNCIONAL: 133920021 Programa de Difusão Cultural – PROJ/ATIVIDADE: 2026 

Manutenção dos Serviços da Cultura;   

FICHA Nº 32 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.06 Departamento de Esportes 

– FUNCIONAL: 278120031 Desporto e Lazer – PROJ/ATIVIDADE: 2041 Manutenção 

Esporte; 

FICHA Nº 37 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria de Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.07 Departamento de 

Agricultura – FUNCIONAL: 203060032 Apoio a Agropecuária – PROJ/ATIVIDADE: 2030 

Manutenção dos Serviços de Apoio a agricultura;  

FICHA Nº 48 

 UNIDADE: 02.02.00 Secretaria da Administração – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços 

de Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.02.01 Departamento de 

Administração – FUNCIONAL: 041220003 Administração de Recursos Humanos e Materiais 

– PROJ/ATIVIDADE: 2005 Manutenção de Serviços Administrativos; 

FICHA Nº 91 

 UNIDADE: 02.05.00 Secretaria de Engenharia e Obras – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.05.02 Serviços 

Urbanos - FUNCIONAL: 154520025 Praças e Jardins – PROJ/ATIVIDADE: 2039 

Manutenção de Parques, Praças e Jardins; 

FICHA Nº 105 

 UNIDADE: 02.05.00 Secretaria de Engenharia e Obras – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.05.03 Serviços 

Rurais – FUNCIONAL: 267820030 Estradas Vicinais – PROJ/ATIVIDADE: 2031 

Manutenção dos serviços em estradas municipais; 

FICHA Nº 112 

 UNIDADE: 02.05.00 Secretaria de Engenharia e Obras – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros 

serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.05.04 Limpeza 

Pública – FUNCIONAL: 154520027 Limpeza Pública – PROJ/ATIVIDADE: 2029 

Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública; 
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FICHA Nº 122 

 UNIDADE: 02.06.00 Fundo Municipal de Saúde – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços 

de Terceiros – Pessoa Jurídica - UNIDADE EXECUTORA: 02.06.01 Fundo Municipal de 

Saúde e Próprios – FUNCIONAL: 103020012 Assistência Hospitalar e Ambulatorial – 

PROJ/ATIVIDADE: 2013 Manutenção dos Serviços de Assistência Médica. 

Itirapuã / SP, 29 de Maio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

 

MODELO OFICIAL PROPOSTA 

 

 

OBEJTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM REGISTRO NA ANS – AGÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE - ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, 

AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, 

COMPREENDENDO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E LABORATORIAL, 

CONFORME ANEXO NO PRESENTE EDITAL. 

 

Razão Social:  

CNPJ Nº:  

Endereço: 

e-mail: 

Cidade:  

Telefone: 

Pessoa para contato: 

 

 

Faixa 

Etária 

 

 

Quant. 

Funcionários 

 

Valor Médio 

Individual 

 

Valor Mensal 

 

Valor P/ 12 Meses 

 

00 A 18 

 

 

00 

   

 

19 A 23 

 

 

2 

   

 

24 A 28 

 

 

13 

   

 

29 A 33 

 

 

16 

   

 

34 A 38 

 

 

12 

   

 

39 A 43 

 

 

13 

   

 

44 A 48 

 

 

17 

   

 

49 A 53 

 

 

18 

   

 

54 A 58 

 

08 
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59 OU 

MAIS 

 

 

24 

   

 

Total Mensal: R$ 

 

Total em 12 Meses: R$  

 

Co - Participação 

 

EVENTOS  VALOR MÁXIMO DA CO – PARTICIPAÇÃO  

Consultas (Plantão e Consultório) R$  

Exames de Alto Custo R$ 

Exames de Baixo Custo R$ 

 

Obs: Os valores estimados podem oscilar em conformidade com a adesão ou não de servidores e 

dependentes, servindo apenas como parâmetro da presente licitação. 

 

Nos termos do art.16 da Lei Federal nº 9.656/98, devem constar ainda nesta PROPOSTA:  

 

 As condições de admissão; 

 As faixas etárias e seus respectivos percentuais de reajuste (art.15); 

 As condições de perda da qualidade de beneficiário do Plano; 

 Os eventos cobertos e os eventos excluídos; 

 O tipo de contratação/segmentação assistencial; 

 A franquia e os limites financeiros; 

 A área geográfica de abrangência do Plano; 

 A revisão das contra-prestações pecuniárias. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA 
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ANEXO III 

 

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

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 27 / 2015  

 

 

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 N.º 27 / 2015 – P. M. I., Processo n.° 1385 / 2015 para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA, COM REGISTRO NA ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, COMPREENDENDO ASSISTÊNCIA 

MÉDICA, HOSPITALAR E LABORATORIAL, CONFORME ANEXO NO PRESENTE 

EDITAL, 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 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E QUE CUMPRE 

PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

 

(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 27 / 2015, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, 

COM REGISTRO NA ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E 

SEUS DEPENDENTES, COMPREENDENDO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 

LABORATORIAL, CONFORME ANEXO NO PRESENTE EDITAL, POR UM PERÍODO DE 

12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO NAS FORMAS DA LEI, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

 

________________________________. 

(nome e nº do RG do declarante) 
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ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

 

Para fins de participação no processo licitatório de Pregão nº 27 / 

2015,____________________ (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 

147 / 2014. 

 

 

 

Cidade, ______ de ___________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

________________________________. 

(nome RG e CPF do declarante) 
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ANEXO VI 

 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº XXX / 2015 

  

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITIRAPUÃ E A EMPRESA _________________________________________________. 

  

  

  

Por esse instrumento de Contrato que entre si fazem de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITRAPUÃ, Estado de São Paulo, com sede na Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – 

Centro – Itirapuã/SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.317.955/0001-05, neste ato representado pelo seu 

Prefeito Municipal, Rui Gonçalves, doravante denominada “CONTRATANTE”, a empresa 

___________________________, com sede à Rua/Pça/Av. ___________, n.º ___, 

CEP:_________,Bairro____________ Cidade ____________/Estado_____, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n.º __________________, Inscrição Estadual n.º _____________, doravante denominada 

simplesmente “CONTRATADA”, neste ato representada em conformidade com o Contrato Social, de 

comum acordo resolvem firmar o presente Termo, que em virtude do EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL DE N° 27 / 2015 do MUNICÍPIO, levado a efeito através do Processo Licitatório Nº 

1385 / 2015, visando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM REGISTRO NA ANS – 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES, 

COMPREENDENDO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E LABORATORIAL, 

conforme anexos do presente edital, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado/aditado nas formas da Lei, mutuamente obrigam às seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O regime de execução dos serviços será indireto. O número estimado de 

usuários está definido no Anexo II deste Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10° (décimo) dia útil do 

mês subsequente ao vencido, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura e boleto 

bancário para respectiva liquidação do mesmo, correspondente aos serviços efetivamente realizados, 

verificados e aceitos pela Secretaria da Administração. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor do presente importa em R$ _____________ 

(____________________________________) por mês, perfazendo um total de R$ _____________ 

(_________________________________). 

 

CLÁUSULA QUARTA - O início dos serviços será a partir da assinatura do contrato.   

 

CLÁUSULA QUINTA - O presente CONTRATO terá vigência de 12 meses podendo ser prorrogado 

por acordo entre as partes, nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA SEXTA - Os recursos orçamentários para cobrir as despesas decorrentes da aquisição 

dos medicamentos, objeto desta licitação será o seguinte:  

 

FICHA Nº 06 
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 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.01 – Gabinete do Prefeito – 

FUNCIONAL: 041210002 – Supervisão e Administração do Gabinete – PROJ/ATIVIDADE: 

2002 Manutenção dos Serviços do Gabinete;  

FICHA Nº 16 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.03 Departamento de Finanças 

– FUNCIONAL: 041230006 Coordenação Financeira – PROJ/ATIVIDADE: 2008 

Manutenção da Administração Financeira;   

FICHA Nº 24 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.04 Departamento de 

Assistência Social – FUNCIONAL: 041220066 Serviços Secretaria Assistência Social – 

PROJ/ATIVIDADE: 2010 Manutenção dos Serviços de Assistência Social;   

FICHA Nº 27 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.05 Departamento de Cultura – 

FUNCIONAL: 133920021 Programa de Difusão Cultural – PROJ/ATIVIDADE: 2026 

Manutenção dos Serviços da Cultura;   

FICHA Nº 32 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria do Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.06 Departamento de Esportes 

– FUNCIONAL: 278120031 Desporto e Lazer – PROJ/ATIVIDADE: 2041 Manutenção 

Esporte; 

FICHA Nº 37 

 UNIDADE: 02.01.00 Secretaria de Gabinete – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.01.07 Departamento de 

Agricultura – FUNCIONAL: 203060032 Apoio a Agropecuária – PROJ/ATIVIDADE: 2030 

Manutenção dos Serviços de Apoio a agricultura;  

FICHA Nº 48 

 UNIDADE: 02.02.00 Secretaria da Administração – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços 

de Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.02.01 Departamento de 

Administração – FUNCIONAL: 041220003 Administração de Recursos Humanos e Materiais 

– PROJ/ATIVIDADE: 2005 Manutenção de Serviços Administrativos; 

FICHA Nº 91 

 UNIDADE: 02.05.00 Secretaria de Engenharia e Obras – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.05.02 Serviços 

Urbanos - FUNCIONAL: 154520025 Praças e Jardins – PROJ/ATIVIDADE: 2039 

Manutenção de Parques, Praças e Jardins; 
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FICHA Nº 105 

 UNIDADE: 02.05.00 Secretaria de Engenharia e Obras – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.05.03 Serviços 

Rurais – FUNCIONAL: 267820030 Estradas Vicinais – PROJ/ATIVIDADE: 2031 

Manutenção dos serviços em estradas municipais; 

FICHA Nº 112 

 UNIDADE: 02.05.00 Secretaria de Engenharia e Obras – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros 

serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – UNIDADE EXECUTORA: 02.05.04 Limpeza 

Pública – FUNCIONAL: 154520027 Limpeza Pública – PROJ/ATIVIDADE: 2029 

Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública; 

FICHA Nº 122 

 UNIDADE: 02.06.00 Fundo Municipal de Saúde – NATUREZA: 3.3.90.39 Outros Serviços 

de Terceiros – Pessoa Jurídica - UNIDADE EXECUTORA: 02.06.01 Fundo Municipal de 

Saúde e Próprios – FUNCIONAL: 103020012 Assistência Hospitalar e Ambulatorial – 

PROJ/ATIVIDADE: 2013 Manutenção dos Serviços de Assistência Médica. 

CLÁUSULA SÉTIMA - O não cumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das condições 

avençadas no presente acarretar-lhe-á as sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 

8.666/93, poderão ser aplicadas aos inadimplentes, multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

sem prejuízo das sanções e multas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Caberá à Prefeitura do Município de Itirapuã: 

 

a) A Prefeitura disponibilizará no ato de assinatura do contrato, da lista de Servidores Públicos que 

poderão se beneficiar da presente prestação de serviços. 

 

b) Até o quinto dia útil de cada mês, a Prefeitura repassará à contratada a relação contendo o nome dos 

servidores demitidos, aposentados e contratados no mês imediatamente anterior, para efeito de 

benefício e retirada do Plano. 

 

E caberá à contratada: 

 

a) Arcar com todas as despesas com a administração, controle e execução da prestação de todos os 

serviços para a perfeita execução desta licitação. 

 

b) A empresa contratada deverá dispor, em até 10 dias da data de assinatura do contrato, de local 

adequado para receber os beneficiários que se interessarem em incluir-se na prestação deste serviço. 

 

c) A contratada se responsabilizará em cadastrar todos os beneficiários e seus dependentes, devendo 

repassar a Prefeitura, até o dia 20 de cada mês, a relação dos conveniados e serviços realizados, para 

efeito de recebimento dos recursos referentes às obrigações da Prefeitura e dos beneficiados e seus 

dependentes. 

 

d) Para tanto, após a assinatura do contrato a contratada deverá disponibilizar um funcionário para 

ficar em período diurno nas dependências do Paço Municipal a fim de realizar os trabalhos de 

informação e adesão quanto ao Plano junto aos servidores municipais, por um período de 03 (três) 

meses. Findo este prazo, cessará tal obrigação da contratada, e a partir daí os servidores interessados 
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em aderir ao Plano deverão procurar a própria contratada, em seu local de funcionamento no horário 

comercial. 

 

CLÁUSULA NONA - Adotam as partes as disposições legais aplicáveis nos termos abaixo: 

 

1 - Lei Federal 8.666/93, atualizada por legislações posteriores; 

 

2 – Lei Federal 10.520/02; 

 

3 – Lei Federal 9.656/98 e suas resoluções; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiros, ficando abaixo 

definidas as condições de prestação dos serviços, transcritas da proposta da licitante vencedora; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fazem parte integrante deste contrato o EDITAL, seus 

Anexos, e a proposta vencedora da licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, fica 

eleito o Foro da Comarca de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, renunciando a qualquer outro 

por mais privilegiado que seja.  

  

E, por estarem justos e acordados, assinam os representantes das partes contratantes o 

presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 

(duas) testemunhas abaixo assinadas.  

 

Itirapuã/SP, ..... de ............ de 2015. 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

Rui Gonçalves 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

NOME DA EMPRESA 

Nome do Representante Legal 

 RG: CPF: 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1)___________________________                                          2)___________________________ 

 

NOME:                                                                                                NOME: 

RG:                                                                                                      RG: 

CPF:                                                                                                    CPF: 


