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EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 - PROCESSO PMM-SL Nº 124/2022 

R E A L I Z A Ç Ã O 
A sessão pública de processamento do pregão será realizada na Sala de Reunião da Prefeitura 
Municipal de Macedônia - na Praça José Princi, nº 449 – centro - onde estará presente a Comissão 
Permanente de Licitação, Macedônia, CEP 15.620-000, com início às  

09:00 horas, do dia 19 de setembro de 2022.  
A sessão será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos 
autos do processo em epígrafe, através de Portaria específica. 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
mencionado, na sessão de processamento do Pregão, logo após o credenciamento das interessadas. 

 

E S C L A R E C I M E N T O S 
Setor de Licitações – (Secretaria de Administração) – localizada no Paço Municipal, Praça José 
Princi, nº 449- Centro - Setor de Licitações junto à Secretaria Administrativa, Telefax: (017) 
3849.1162 - e-mails: licitacao@macedonia.sp.gov.br 
Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet: www.macedonia.sp.gov.br 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE 

ENFERMAGEM – ENFERMEIRO (A), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS DO MUNICÍPIO DE 

MACEDÔNIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO ANEXO II.     

O Município de Macedônia, Estado de São Paulo, CNPJ nº 45.115.912/0001-47, com sede na Praça 
José Princi, nº 449 - Centro, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa interessar a 
abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
UNITÁRIO Este certame será regido 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 21 de junho de 
1993 e suas alterações, Lei complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 147/2014 assim como o 
Decreto Municipal nº 067/2022 e 004/2.013, a ser regido pelos mencionados diplomas legais e pelas 
cláusulas e condições que seguem: 

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento con-
vocatório, bem como do Anexo II - Memorial Descritivo. 

INTEGRAM ESTE EDITAL OS ANEXOS: 
I. Recibo de Retirada  

II. Memorial Descritivo Anexo II;  
III. Proposta Comercial;  
IV. Modelo de Declaração de Habilitação;  
V. Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho; 

VI. Decreto Municipal nº 067/2022; 
VII. Minuta de Contrato;  

VIII. Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
IX. Modelo Referencial de declaração de que a empresa não possui servidor público. 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
1.1-1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENFERMAGEM – ENFERMEIRO (A), PARA ATENDER AS DE-
MANDAS DA UBS DO MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
NO ANEXO II. 
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1.1-2. Conforme comunicado do Tribunal de Contas SDG nº 028/2.017, os recursos para a con-
tratação são de origem MUNICIPAL. 

2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar deste pregão às empresas e pessoas físicas interessadas, do ramo de 

atividade pertinente ao objeto, que atenderem as exigências para habilitação. 
2.2. Não poderão participar deste Pregão: - 

2.2.1. Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.2. Empresas reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.2.3. Empresas que tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com esta 

Prefeitura, ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou es-
tejam impedidos de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

3. DO CREDENCIAMENTO  
3.1. Para o credenciamento, além dos documentos constantes nos itens subsequentes, os in-

teressados a participar do certame licitatório deverão comparecer no local, dia e hora in-
dicado no preambulo impreterivelmente. 

3.1.1. Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social e/ou outro instru-
mento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial ou, tratando-se 
de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obri-
gações em decorrência de tal investidura; 

3.1.2. Tratando-se de Procurador: o instrumento de procuração público e/ou particular, no qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e/ou 
desistir de sua interposição e, ainda, para praticar todos os demais atos pertinentes ao cer-
tame, inclusive para assinar o contrato. No caso de instrumento particular, o procurador 
deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no item 3.1.1; 

3.1.3. Tratando-se de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP): Declaração da 
empresa que se trata de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), com a 
assinatura do administrador, proprietário ou ainda do procurador; 

3.1.4. Tratando-se de Pessoa Física, apresentar cópia do Documento de Identidade e CPF ou CNH, 
Comprovante de Endereço e Registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN-SP 

3.2. O Representante (Legal ou Procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exi-
bindo documento oficial de identificação que contenha FOTO. 

3.3. Na hipótese da licitante não apresentar Representante (Legal ou Procurador) presente na 
sessão ou, ainda que presente esse não se credenciar, não puder praticar atos em seu no-
me por conta da apresentação de documentação defeituosa, a Licitante ficará impedida de 
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de in-
terpor recurso, ou mesmo de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido o 
preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordena-
ção das propostas e apuração do menor preço. 

3.4. O credenciamento se encerra impreterivelmente no horário constante no item 3.1 deste 
edital, não sendo admitidos ao credenciamento os interessados que chegarem ao recinto 
dos trabalhos após esse horário. 

3.5. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma empresa. 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS RE-
QUISITOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qual-
quer fato impeditivo à participação deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido 
no Anexo IV deste Edital. 

4.2. Referida declaração deverá ser apresentada FORA dos Envelopes nos 1 e 2. 
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4.3. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com 
o modelo estabelecido no Anexo VIII deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 
1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). 

4.4. A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 
dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 ‘Denominação da empresa’ 
Envelope nº 1 - Proposta 

Pregão nº 051/2022 
Processo PMM-SL - nº 124/2022 

 

‘Denominação da empresa’ 
Envelope nº 2 - Habilitação 

Pregão nº 051/2022 
Processo PMM-SL - nº 124/2022 

5. DA PROPOSTA  
5.1. O Anexo III deverá ser utilizado como modelo, para a apresentação da Proposta comerci-

al, datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal da lici-
tante ou pelo procurador, acompanhada da respectiva prova de credenciamento, nos 
termos do item 3.1. 

5.2. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apre-
sentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solici-
tações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. Da mesma forma não se ad-
mite proposta com oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes, considerando-se nulas e sem quaisquer efeitos 
legais inserções as propostas não exigidas por este Edital. 

5.3. Deverão estar consignados na proposta: 
5.3.1. A denominação, CNPJ ou CPF, endereço/cep, telefone/fax, e-mail da proponente e data; 
5.3.2. Preços unitário e total em algarismo, expressos em moeda corrente nacional, apurados à 

data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão infla-
cionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tribu-
tos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacio-
nadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação; 

5.3.2.1. O preço ofertado é fixo e irreajustável; 
5.3.2.2. Para as licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado, e a redução 

alcança todos os valores apresentados na proposta; 
5.3.3. Marca que identifique o(s) serviço(s) cotado (conforme o caso); 
5.3.4. Declaração impressa na proposta de que o serviço ofertado atende todas as especifica-

ções exigidas no Anexo II - Memorial Descritivo. 
5.3.5. Declaração impressa na proposta de que o preço apresentado, com precisão de até duas 

casas decimais contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado. 
5.4. Prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data para abertura dos envelopes, podendo ser prorrogado por acordo das partes.  

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 

6.1.1. Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 
6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, no caso de sociedades mercantis e, no caso de sociedades por ações, acompa-
nhado de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contem-
plado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividade da mesma natureza ou compa-
tíveis com o objeto da licitação; 
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6.1.3. Inscrição do ato constitutivo no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas acompa-
nhada, no caso de sociedades civis, de prova da diretoria em exercício; 

6.1.4. Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e, conforme o caso.  

6.1.5. Em todos os casos os documentos descritos nos itens anteriores deverão estar acompanha-
dos de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 

6.2. OS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS ITENS ACIMA, NÃO PRECISARÃO CONSTAR DO 
ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO SE TIVEREM SIDO APRESENTADOS PARA CREDENCIA-
MENTO NESTE PREGÃO. 

6.3. REGULARIDADE FISCAL 
6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.3.2. Prova de regularidade para com os Tributos do Município na qual se encontra sediada a 

empresa licitante; 
6.3.3. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
6.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante, ou outra prova 

equivalente na forma da Lei, devendo abranger os débitos inscritos em dívida ativa; 
6.3.5. Certidão de regularidade perante a Fazenda Nacional, dentro do prazo de validade, com-

preendendo a Certidão da Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais (podendo ser apresentada na forma estabelecida na Portaria Con-
junta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005). 

6.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do inciso V, do art. 29 da 
Lei Federal nº 8.666/93; 

6.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
6.4.1. Certidão negativa de recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica ou plano de recuperação judicial já homologado pelo Juízo competente e em ple-
no vigor (que será aceita no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por publicação em órgão de imprensa oficial), expedida a menos 
de 90 (noventa) dias da data designada para abertura dos envelopes. 

6.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Pessoa Física e Jurídica) 
6.5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em ca-

racterísticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação mediante apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. 

6.5.2. Obs: Os Atestados serão objetos de diligências junto às entidades emitentes, conforme 
autoriza o artigo 43, § 3º da Lei 8.666/93. 

6.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
6.6.1. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 

de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo 
anexo ao Decreto Estadual nº 42.911, de 06.03.98, aqui ora adotado (Anexo V deste Edital); 

6.6.2. Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 
de que a Empresa não possui Servidor Público (Anexo IX deste Edital);   

6.7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PESSOA FISICA  
6.7.1. Cópia do Documento de Identidade e CPF ou CNH,  
6.7.2. Comprovante de Endereço, 
6.7.3. Comprovação de Situação Cadastral no CPF 
6.7.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
6.7.5. Registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN-SP 
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6.8. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:  
6.8.1. Para todos os efeitos, será aceito certidões positivas com efeitos de negativa expedidas 

com fundamento no art. 206, do Código Tributário Nacional. 
6.8.2. Em havendo participação de microempresas e as empresas de pequeno porte, estas deve-

rão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, porém, somente quando 
da assinatura do Contrato que se exigirá a regularidade destes (arts. 42 e 43, da Lei Com-
plementar nº 123/2006). 

6.8.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o pra-
zo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Macedônia, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certi-
dões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

6.8.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará deca-
dência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescen-
tes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 

6.8.5. Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada 
do original para que seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe 
de Apoio no ato de sua apresentação; 

6.8.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substitui-
ção aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

6.8.7. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administra-
ção aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à 
data de apresentação das propostas. 

6.8.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

6.8.9. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação da 
proponente; 

6.8.10. O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos “sites” dos ór-
gãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este 
meio eletrônico. 

7. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1. No dia, horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 

do Pregão, iniciando-se o credenciamento das interessadas em participar do certame. 
7.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno 

Atendimento aos Requisitos de Habilitação, nos termos do Modelo indicado no Anexo IV 
deste Edital e, em envelopes separados, a Proposta de Preços (Envelope Proposta) e a Do-
cumentação de Habilitação (Envelope documentação). 

7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas, por itens, as propostas: 

7.3.1. que não atenderem as especificações, prazos e condições, inclusive no que tange à descri-
ção dos itens e de seus elementos fixados neste Edital; 

7.3.2. cujos serviços não forem de boa qualidade ou não forem condizentes com as característi-
cas dos itens do objeto desta licitação; 

7.3.3. que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
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7.3.4. cujo preço apresentar-se manifestamente inexequível, salvo hipóteses de erro gráfico; 
7.3.5. que cotarem os itens com elementos faltantes ou incompletos. 

7.4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros, sendo que as correções efetuadas consideradas para a apuração do valor 
da proposta. 

7.5. Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro dará por encerrado 
o certame, lavrando-se ata a respeito; 

7.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 

7.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 

7.6.2. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). 
No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do nú-
mero de licitantes.  

7.6.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os 
demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços; 

7.6.3.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 
de lances. 

7.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à pro-
posta de menor preço de cada item, observada a redução mínima entre os lances, aplicá-
vel, inclusive, em relação ao primeiro, que será de: ITEM 01 = 1% 

7.7.1. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apre-
sentado pelo licitante, para efeito da ordenação das propostas. 

7.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes dessa etapa de-
clinarem da formulação de lances. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a con-
formidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.  

7.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempre-
sas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

7.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas mi-
croempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) su-
periores à proposta mais bem classificada;  

7.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de 
lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

7.9.2.1. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a con-
tar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 

7.9.2.2. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
7.9.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
exercer a preferência e apresentar nova proposta; 

7.9.2.2.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 
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7.9.2.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 
fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pe-
queno porte; 

7.9.2.4. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-
se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do disposto 
no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de prefe-
rência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pe-
queno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1; 

7.9.2.5. Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no subitem 7.9.4, será declarada a melhor oferta àquela 
proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

7.10. Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores unitários, con-
siderado cada item as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 
7.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último 
preço ofertado. 

7.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desisten-
te às penalidades constantes deste Edital. 

7.12. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de me-
nor valor com vistas à redução do preço. 

7.13. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço ofertado pela primeira classificada, deci-
dindo motivadamente a respeito; 

7.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Prego-
eiro, será verificada o atendimento da proponente às condições habilitatórias estipuladas 
neste Edital; 

7.14.1. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação; 

7.14.2. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis 
de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

7.14.3. Esta Prefeitura Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponi-
bilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante 
será inabilitada.  

7.15. Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a li-
citante será considerada habilitada e declarada vencedora do certame; 

7.15.1. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a proponente não atender às exigên-
cias de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classifi-
cação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta 
que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação da proponente, será declarada vencedora. 

7.16. Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências rele-
vantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelas proponentes. 

7.17. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas ne-
cessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atender às so-
licitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 

8. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
8.1. Até 02 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
8.2. As impugnações devem ser protocoladas diretamente no Setor de Licitações, junto à Se-

cretaria Administrativa, dirigidas ao subscritor deste Edital. 
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8.2.1- Admite-se impugnação por intermédio de “email” ficando a validade do procedimento 
condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas; 
8.2.2- Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada 
nova data para a realização deste certame. 
8.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implica-
rá na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 
8.4- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria 
sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se 
então o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões, por meio de memoriais, 
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra razões, em igual núme-
ro de dias, que começarão a correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
8.4.1- A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará 
na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e 
no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação; 
8.4.2- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;  
8.4.3- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à 
licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório;  
8.4.4- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará 
na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
8.4.5- Os recursos devem ser protocolados na Secretaria Administrativa da Prefeitura Municipal, 
Comissão Permanente de Licitações, endereço já declinado no preambulo.  

9- CONTRATAÇÃO 
9.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura do Contrato, 
cuja minuta integra este Edital como Anexo VII. 
9.1.1- Se, por ocasião da formalização, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) e a Fazenda Nacional estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Prefeitura verifi-
cará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibili-
dade devidamente justificada; 
9.1.1.1- Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário 
será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que 
trata o subitem 9.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade 
em vigência, sob pena de a contratação não se realizar; 
9.1.2- O adjudicatário deverá assinar do Contrato, no prazo de cinco dias corridos contados da 
data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério deste 
Tribunal de Contas, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital; 
9.1.3- Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regu-
laridade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previ-
amente à assinatura do Contrato, a regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis, a contar da 
publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério desta Prefeitura, 
sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste edital; 
9.1.3.1- Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão 
pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de 
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preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno 
porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1; 
9.2- A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, compatibili-
dade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, 
exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do Contrato, algum 
documento perder a validade. 
9.3- O Contrato terá duração até a efetivação dos profissionais aprovados em concurso, não ul-
trapassando o período de 6 (seis) meses, contados da data de sua assinatura.  

10- DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
10.1- O serviço, objeto desta licitação deverá ser entregue conforme as condições estabelecidas 
no Anexo II deste Edital e Proposta. 
10.2- Após a homologação do resultado desta licitação, serão emitidas a Autorização de Compra e 
a respectiva Nota de Empenho. 
10.3- A empresa adjudicatária obrigar-se-á a fornecer o objeto a ele adjudicado, conforme especi-
ficações e condições estabelecidos neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, pre-
valecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no Edital. 
10.4- Correrá por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, 
tais como tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 
10.5- Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal poderá: 
10.5.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo II ou apre-
sentar baixa qualidade, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuí-
zo das penalidades cabíveis; 
10.5.2- Determinar sua complementação ou rescindir a contratação se houver diferença de quan-
tidades ou de partes, sem prejuízo das penalidades cabíveis, quando for o caso;  
10.5.3- As irregularidades deverão ser sanadas pela Contratada, no prazo máximo de 24:00 horas, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
10.6- O recebimento será realizado por cada setor desta Municipalidade, que expedirá o Atestado 
de Recebimento. 
10.7- Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas as determinações deste Edital e seus anexos. 

11- DA FORMA DE PAGAMENTO 
11.1 O pagamento será efetuado por esta Prefeitura Municipal, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados da efetiva entrega do serviço, sem qualquer correção monetária, de preferência direta-
mente no Banco indicado pela Licitante vencedora em conta corrente da mesma e/ou através de 
pagamento direto no Caixa, com a devida quitação na nota de emprenho da despesa pelo repre-
sentante legal da contratada.   
11.2 - Para fins de pagamento, observado o ‘item anterior’ a LICITANTE deverá encaminhar a PRE-
FEITURA, expediente - Nota Fiscal - solicitando a quitação do seu fornecimento o que será feito 
uma vez constatada a sua regularidade e exigibilidade. 
11.3 - À LICITANTE fica vedado negociar com terceiros, seja a que título for, o crédito decorrente 
desta ata de Registro de Preços, ainda que com instituição bancária, permitindo-se, tão-somente, 
cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na PREFEITURA. 
11.4 - A PREFEITURA poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes 
sejam devidas pelo LICITANTE. 
11.5- No caso do serviço, não estiver de acordo com as especificações técnicas e demais exigên-
cias fixadas do Contrato, o Contratante fica desde já autorizado a reter o pagamento em sua inte-
gralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à 
Contratada a multa prevista. 
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11.6- Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de natureza 
qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas e que serão aplicadas. 
 11.7- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramen-
to em dias de expediente na Prefeitura Municipal. 
11.8- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros 
necessários à contratação contenham incorreções. 
11.9- Os documentos de cobrança da Contratada deverão ser entregues no Setor de Contabilida-
de para as providências junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal. 
11.10- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerra-
mento em dias de expediente nesta Prefeitura Municipal. 
11.11- Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 
solicitada à contratada carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que 
deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;  
11.12- Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pa-
gamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

12- DAS SANÇÕES 
12.1- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apre-
sentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520/02, sem prejuízo das multas previstas no 
instrumento convocatório e demais penalidades legais.  
12.2- Aplicam-se à presente licitação as sanções estipuladas nas Leis nos 10.520/02, 8.666/93 e no 
Decreto Nº 067/2022 de 30 de junho de 2.022 (Anexo VI deste Edital), deste Município de Macedô-
nia- SP, que a Contratada declara conhecer integralmente. 

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam 
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
13.2- O resultado do presente certame será divulgado no endereço eletrônico, na conformidade do valor 
estimado do certame e, conforme a previsão do Decreto Nº 067/2022 de 30 de junho de 2.022.  
13.3- Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados nos 
termos do Decreto mencionado, conforme o valor estimado para o certame. 
13.4 - Após a celebração do Contrato, os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais 
licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão inutilizados. 
13.5- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
13.6- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera admi-
nistrativa, será competente o foro da Comarca de Fernandópolis, deste Estado, dado a prerrogati-
va de foro do Município. 
 

Macedônia, em 5 de setembro de 2022. 
 
 

REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS  
Prefeito Municipal
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ANEXO I 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 
PROCESSO PMM-SL Nº 124/2022 

 Denominação: 

  

 CNPJ nº: 

  

 Endereço: 

  

  e-mail: 

  

 Representante: 

  

 RG: 

  

 CPF: 

  

 Cidade: 

 

Estado: 

  

 Telefone: 

 

Fax: 

  

      
 Obtivemos através do acesso à página www.macedonia.sp.gov.br nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

 Local:  ,  de  de 2022.  

      
   

 

  

   Assinatura   

Senhor Licitante, Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal de Macedônia e sua 
empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter ao 
Setor de Licitações desta, preferencialmente pelo e-mail: licitacao@macedonia.sp.gov.br ou 
alternativamente pelo fax: (17) 3849.1162 – A/C. Secretaria – Setor de Licitações. A não remessa 
do recibo exime a Prefeitura Municipal de Macedônia-SP da responsabilidade da comunicação por 
meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente 
qualquer reclamação. 

 
 
 
 
 

http://www.macedonia.sp.gov.br/
mailto:licitacao@macedonia.sp.gov.br
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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 - PROCESSO PMM-SL Nº 124/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA 

ÁREA DE ENFERMAGEM – ENFERMEIRO (A), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS DO 

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA, CONFORME ESTE TERMO DE REFERÊNCIA, considerando a 

necessidade do Município de Macedônia. 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. 

1 008.001.915 
ENFERMEIRO (A) PADRÃO 
Escala de Trabalho 12/36 
DIURNO/NOTURNO 

SV 6 

 

1 – ESPECIFICAÇÕES DOS  SERVIÇOS: 
 

a) Os serviços a serem contratados serão prestados por profissional que deverá estar 

devidamente registrado no COREN-SP. 

b) A Administração Pública Municipal, por meio de sua Coordenação Municipal da 

Saúde, requisitará os serviços, indicando os locais de sua prestação; 

c) A Administração Pública Municipal não se responsabilizará pelo custo do deslocamen-

to do profissional ao seu respectivo local de trabalho, sendo certo que o valor da pro-

posta vencedora será a única e completa remuneração pelos serviços prestados; 

d) Os serviços contratados serão remunerados mensalmente, mediante a apresenta-

ção pela CONTRATADA de planilha circunstanciada dos serviços prestados no mês 

subsequente; esta planilha, que acompanhará as notas fiscais, deverá ser subme-

tida à aprovação da Coordenação Municipal de Saúde; 

e) Os serviços efetivamente prestados serão pagos até o 10° dia útil do mês subse-

quente ao de sua prestação. 

 

 
 

MARIANGELA GIACOMINI BELATI  
Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO III 
 PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 - PROCESSO PMM-SL Nº 124/2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA DE ÁREA DE 
ENFERMAGEM – ENFERMEIRO (A), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS DO MUNICÍPIO DE 
MACEDÔNIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO ANEXO II. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE 

Razão Social:  

CNPJ:                                                   Inscrição Estadual: 

Endereço:                                                                             Bairro:  

CEP:                    Cidade:                            Estado:              Telefone:               Fax:  

E-mail: 

Dados bancário para depósito:        Banco:         Conta Corrente:             Agência: 

 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. VALOR UNIT. 
VALOR TO-

TAL 

1 008.001.915 
ENFERMEIRO (A) PADRÃO 
Escala de Trabalho 12/36 
DIURNO/NOTURNO 

SV 6 

  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA __________________________ (____________________________ 

_________________________________________________________) 

Dados do representante que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social ou 
procuração: 

Nome:  

Identidade nº/órgão expedidor:  

CPF nº:  
1. Prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 90 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data para 

abertura dos envelopes, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, §3º, da Lei Federal 
8.666/93), podendo ser prorrogado por acordo das partes 

2. Pagamento: Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão da fatura. 
OBS: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de 

que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame, ou de que a mesma não foi 

declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no Anexo 

II (Edital), e que esta empresa cumprirá o prazo de entrega dos serviços na conformidade do edital.  

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela pro-

ponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, mate-

rial, despesas administrativas, seguro, frete e lucro e tudo o mais. 

 

Local e data:  

Assinatura do representante legal:  

Carimbo do CNPJ:  
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 - PROCESSO PMM-SL Nº 124/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Eu _____________________________(nome completo), RG nº 

___________________,representante credenciado da 

_________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 

____________________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plena-

mente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pre-

gão nº 051/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Macedônia - SP, inexistindo qualquer fato 

impeditivo de sua participação neste certame.  

 

 

 

 

 

 

Data e assinatura do credenciado 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 - PROCESSO PMM-SL Nº 124/2022 

 

 

Eu ___________________________________(nome completo), representante legal da 

empresa __________________________________(nome da pessoa jurídica), interessada em 

participar do Pregão Presencial nº 051/2022, da Prefeitura Municipal de Macedônia, do Estado 

de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, em atendimento ao previsto no certame, que não 

possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 16 (dezesseis) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, (Lei nº 9.854/99) encontrando-se em situação regular perante o Ministé-

rio do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal.  

 

 

 

Local, Data e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 - PROCESSO PMM-SL Nº 124/2022 
 

DECRETO Nº 067/2022 -  DE 30 DE JUNHO DE 2.022 
Dispõe de normas para realização de procedimentos licitatórios, art 115 da Lei 8666/93 e dá outras providências 
 

REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS, PREFEITO MUNICIPAL DE MACEDÔNIA-SP, NOS TERMOS DA LEI E NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e, tendo como fundamento a regra do artigo 115 da Lei nº 8.666/93, 
Considerando a faculdade de expedir normas para a realização de seus procedimentos licitatórios; 
Considerando que a Lei nº 8.666/93, ao se referir à multa o faz genericamente; 
Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da sanção. 
RESOLVE baixar o presente DECRETO, na conformidade seguinte: 
 

Artigo 1º - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, no âmbito do 
Município de Macedônia, obedecerá ao disposto neste DECRETO. 

Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 
II - pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 
§ 1º – A assinatura do contrato deverá ser realizada em no máximo 10 (dez) dias após a realização do certame; 
§ 2º - Caso o contrato seja enviado pelo Correio, a empresa deverá comprovar o envio no prazo máximo de 2 (dois) 

dias úteis após o recebimento. 
§ 3º - Em caso de descumprimento dos prazos previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, a conduta estará sujeita a 

aplicação das penalidades impostas nos incisos I e II do mesmo artigo. 
Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º 

do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida 
na seguinte proporção: 

I - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e 
II - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia. 
Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as se-

guintes penalidades: 
I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou 
II - multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 
Artigo 5º - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pelo Município, que não excederá a 15 

(quinze) dias, contados da realização da intimação. 
Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa prevista 

no artigo 4º deste Decreto, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo 
estabelecido no "caput" deste artigo. 

Artigo 6º - A prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material somente será apreciado se efe-
tuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente. 

Artigo 7º - As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 
Artigo 8º - As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos os procedimentos licitatórios e de dis-

pensa ou inexigibilidade de licitação. 
Artigo 9º - Fica revogado o Decreto Municipal 005/2002. 
Artigo 10º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Macedônia, 30 de junho de 2022 

  
REGINALDO ELOY MARCOMINI DOS REIS 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
Registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Macedônia, e publicado em 30 de junho de 2022 no Diário Oficial do Muni-
cípio na forma da Lei nº 1.267/2019 regulamentado pelo Decreto nº 068/2.019. 
 

CARLOS DANILO RIBEIRO 
ASSESSOR DE GABINETE I 
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ANEXO VII  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 - PROCESSO PMM-SL Nº 124/2022 

 

MINUTA CONTRATO Nº ../2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECI-
ALIZADOS NA ÁREA DE ENFERMAGEM – ENFERMEIRO (A), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS 
DO MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO ANEXO II.. 
 

O MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA e a empresa ...........................................  

R$  

O MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA (Prefeitura Municipal), pessoa jurídica de direito público interno, 
CNPJ 45.115.912/0001-47, com domicílio no distrito do mesmo nome, Praça José Princi, 449, CEP 
15620-000, Telefax (x) 17 3849-1162, representado pelo seu Prefeito REGINALDO ELOY MARCO-
MINI DOS REIS, RG.................SSP/SP CPF .................., solteiro, brasileiro, domiciliado e residente 
no mesmo distrito, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a em-
presa _________________________________ pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
cidade de ......................., Rua (AV.) ..........................., nº, CNPJ.............., por seu representante 
legal, na forma de seus Estatutos/contrato social, o Dr. ...................................(qualificar) , 
RG............../SP e CPF......................residente e domiciliado na cidade de _________________, 
Estado ________________ , na Rua ____________________________, nº______, Bairro 
________________, na qualidade de vencedora do Pregão 051/2022, nos termos do artigo 23, 
inciso II, letra "a", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 
8.883, de 8 de junho de 1994, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o 
presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA –  
A CONTRATADA, como vencedora da Licitação na modalidade Pregão nº 051/2022 PRESTARÁ 
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENFERMAGEM – ENFERMEIRO 
(A), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS DO MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA NO ANEXO II, contidas no edital respectivo, o qual, juntamente com seus anexos, 
descritivo técnico, proposta da empresa, que ficam fazendo parte integrante do presente instru-
mento. 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD. 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO TOTAL 

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  
Prazo de garantia: ________________ 
PARÁGRAFO SEGUNDO –  
O referido contrato vigorará pelo período de 06 (seis) meses, ou até o final dos trabalhos, a contar 
da data de sua assinatura. 
CLÁUSULA SEGUNDA – 
As despesas de transporte, seguro e demais encargos (multas) anterior à data da entrega, previstos 
em Lei, para execução do objeto deste Contrato, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 
CLÁUSULA TERCEIRA –  
O pagamento será efetuado por esta Prefeitura Municipal, no prazo de até 30 (trinta) dias, conta-
dos da efetiva entrega do serviço, sem qualquer correção monetária, de preferência diretamente 
no Banco indicado pela Licitante vencedora em conta corrente da mesma e/ou através de paga-
mento direto no Caixa, com a devida quitação na nota de emprenho da despesa pelo represen-
tante legal da contratada. 



 

 
EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 - PROCESSO PMM-SL Nº 124/2022 - PG 18 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA 
Praça José Princi, nº 449 – Fone: (17) 3849-1162 – CEP 15620-000 – Macedônia-SP 

CNPJ 45.115.912/0001-47 - Email: pmmacedonia@macedonia.sp.gov.br 

 

PARAGRAFO ÚNICO - 
O prazo para entrega será de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado por igual período desde que justificado e aceito pela adminis-
tração. 

CLÁUSULA QUARTA –  
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte Dota-
ção Orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CLAUSULA QUINTA – 
O objeto do presente contrato deverá ser entregue nas condições e prazos estabelecidos no Edi-
tal, obrigando-se ainda, a CONTRATADA, a assumir integral responsabilidade pela qualidade do 
objeto fornecido. 
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos, obrigações ou compromissos as-
sumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, 
bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato praticado pela CON-
TRATADA, seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA SEXTA –  
Constituirá ônus exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos Federais, Estaduais e Muni-
cipais, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execu-
ção de seu objeto. 

CLÁUSULA SÉTIMA –  
O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas neste contrato sujeita-
rá a CONTRATADA às sanções previstas tanto na Lei de Licitações como no Edital de Convocação. 

CLÁUSULA OITAVA –  
A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do preço avençado o valor de qualquer multa 
imposta à CONTRATADA, em virtude do não cumprimento das condições estipuladas neste con-
trato e que não sejam determinantes de rescisão contratual. 

CLÁUSULA NONA –  
As multas mencionadas neste contrato corresponderão à gravidade da infração, até o máximo de 
20% do valor do preço da aquisição, em cada caso, ficando resguardado o direito de ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA –  
A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o presente contrato nas 
hipóteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito 
à indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, salvo em caso de inadimplência ou atra-
so nos pagamentos pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  
O preço do objeto deste Contrato não poderá ser reajustado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  
O preço total do objeto decorrente do presente Contrato é de R$ xxxxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  

Para a Gerência deste Contrato, fica designado pela CONTRATANTE o ANA PAULA MARTINS, 
Secretária Municipal da Assistência Social, portador do RG. ............ e do CPF. ..............., e pela 
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CONTRATADA o(a) Sr(a) .............; a troca de correspondências entre as partes deverá ser feita 
utilizando - se os endereços constantes neste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  

Para todas as questões divergentes oriundas do presente contrato não resolvidas administrativa-
mente será competente o foro da Comarca de Fernandópolis, SP, renunciando as partes a qual-
quer outro por mais especial que possa ser. 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Contrato, 
aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 03 
(três) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas. 

E assim, por estarem justos e combinados, assinam o presente em três vias de igual teor para um 
só fim, na presença de duas testemunhas que a tudo presenciaram, para que surta seus regulares 
efeitos de direito. 

 
 

Macedônia, .................de ..........................de 2022. 
 
 

CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA 

 
 
 
CONTRATADA  
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
 
 
_______________________________________     ______________________________________ 
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ANEXO VIII 
  
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 - PROCESSO PMM-SL Nº 124/2022 

 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocató-

rio, que a empresa__________________________________________ (denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº 051/2022 reali-

zada pela Prefeitura Municipal de Macedônia, do Estado de São Paulo. 

 

Macedônia, ................de..............de 2022. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
Nome do representante legal 

RG nº........................... 
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ANEXO IX 
 
 
 
 
 
 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI 
SERVIDOR PÚBLICO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 - PROCESSO PMM-SL Nº 124/2022 

 
 
 
 
 

Eu, _________________________(nome completo), representan-

te legal da empresa ___________________________(razão social da proponente), inte-

ressada em participar da abertura PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2022 – PROCESSO PMM-SL 

Nº 124/2022, promovido pela Prefeitura Municipal de Macedônia, declaro, sob as penas 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores que a empresa não possui em 

seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista.  

 

 

__________, ____ de ____________ de ________.  

 

________________________________ 
Representante legal da empresa 

(Assinatura/Nome/RG/CPF 


