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AVISO 

EDITAL Nº 024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 
 

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO, através do Setor de Licitações, sito à Rua 7 de 

SETEMBRO, 322- CEP 96.470-000 – Pinheiro Machado - RS - Fone: (53) 3248-3500 ramal 216, 

torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 024/2015, com a 

finalidade de selecionar propostas objetivando a contratação de Pessoa Jurídica na área da Saúde 

para prestação de serviços de Saúde e Pessoa Jurídica para prestar serviços de recepcionista. O edital 

e demais informações sobre a licitação podem ser obtidas na Prefeitura Municipal ou através do e-

mail licitacoes@pinheiromachado.rs.gov.br, ou pelo site www.pinheiromachado.rs.gov.br.  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

 

1.OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica na área da Saúde para prestação de serviços de Saúde e 

Pessoa Jurídica para prestar serviços de recepcionista, em conformidade com o Edital e seus Anexos. 

 

2. LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO, sito à Rua 7 de 

SETEMBRO, 322– Centro– Pinheiro Machado/RS. 

 

3. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Pregão tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”. 

 

4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Será usado como referência de tempo o horário de Brasília. 

 

5.RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: 31/07/2015 às 10:00 horas. 

 

6 – CREDENCIAMENTO: as 10:01 horas. 

 

7 – ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10:02 horas  

 

8 – INÍCIO DA DISPUTA: 10:05 horas. 

   

 

 

Pinheiro Machado, 15 de Julho de 2015. 

 

 

 

_________________________ 

José Felipe da Feira 

Prefeito Municipal 

 

 

________________________ 

Marcelo Mesko Rosa 

Pregoeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015 

 

PREÂMBULO 

 

Dia: 31/07/2015 - Hora: 10:00 horas 

Local: Sala do Setor de Licitações 

Endereço: Rua Sete de Setembro, 322, esquina Dutra de Andrade – Pinheiro Machado/RS 

Informações: Fones: (53) 3248-3500 – Ramal 206 

Horários: Dias úteis das 8:30h às 11:30h e das 13:30h às 16:30h 

E-mail: licitacoes@pinheiromachado.rs.gov.br Site: www.pinheiromachado.rs.gov.br 

 

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local acima indicado, será realizada a licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, que será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 

21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 que institui a 

modalidade Pregão, Decreto Municipal 185/2013, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 

147/2014, além das demais disposições legais aplicáveis, e pelas condições estabelecidas no presente 

edital e seus anexos, para o objeto descrito neste edital. 
 

DO OBJETO 
 

1. contratação de Pessoa Jurídica na área da Saúde para prestação de serviços de Saúde(itens 01 e 02) 

e Pessoa Jurídica para prestar serviços de recepcionista(item 03), conforme especificação contida no 

Edital e seus anexos. 

a) Os serviços deverão ser prestados com pessoal próprio nos termos e condições descritas no 

ANEXO I, sendo este, parte integrante do Edital. 
 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

2. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes 

neste edital e seus anexos, inclusive quanto às de documentação. 

3. Estarão impedidos de participar da presente licitação: 

a) Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de 

PINHEIRO MACHADO, 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 

instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento; 

b) Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Municipal, 

Estadual ou Federal, o que abrange a Administração direta e indireta, as entidades com 

personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída e 

mantida; 

c) Empresas em forma de consórcios e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 

si; 

d) Os enquadrados no artigo 9º da Lei nº. 8.666/93 e alterações: servidor ou dirigente de órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

e) Empresas em processo de falência ou de recuperação judicial, sob concurso de credores, em 

dissolução ou liquidação. 

4. A  participação  na  presente licitação implica,  tacitamente,  para  a  licitante:  a confirmação  de  

que  tem  as  informações  necessárias  ao  cumprimento do  objeto  licitado;  a aceitação plena e 

irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de   seus   anexos;   a   
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observância   dos   preceitos   legais   e   regulamentares   em   vigor   e   a responsabilidade pela 

fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

processo.  

5. A licitante assume todos  os  custos  de  elaboração  e  apresentação  das  Propostas  e Documentos 

de Habilitação exigidos nesta concorrência. 

6. Da participação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas: 

6.1 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no subitem 6.2 e do Critério de 

Desempate deste edital, deverão apresentar, no ato do credenciamento, declaração firmada por 

responsável técnico, devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, de que se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos 

nos item 51 deste edital. 

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

3.600.000, 00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 

da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no subitem 6.2 e do Critério de 

Desempate deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde 

que também apresentem, no ato do credenciamento, declaração firmada por responsável técnico, 

devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, de que se enquadram no limite de 

receita referido acima, além de todos os documentos previstos no item  51 deste edital; 

6.2 A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa que possuir restrição em qualquer 

dos documentos de regularidade fiscal, exigidos neste edital, terá sua habilitação condicionada à 

apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

6.3 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a  microempresa, a empresa de pequeno 

porte e a cooperativa da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

6.4 O prazo de que trata o item 6.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério 

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

transcurso do respectivo prazo. 

6.5 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.2, implicará na decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item VII – Dos prazos deste edital, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

6.6 Consideram-se microempresas e empresas de pequeno porte, conforme art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006: 

Art.3º- Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas 

de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere 

o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de 

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

aufira, em cada ano - calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais); 

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 

equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 
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(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais). 
 

DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 

7. A documentação referente ao Credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes, 

acompanhada de documento de identidade. 

8. O interessado, ou seu procurador, deverá apresentar-se perante o pregoeiro para proceder ao 

respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste 

procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais. 

9. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas fases 

do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 

representada. 

10. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa do pregoeiro. 

11. Para o Credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento 

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

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura (cópias 

autenticadas ou apresentar os originais para conferência); 

b) tratando-se de procurador, a Procuração, por instrumento público ou particular, com 

reconhecimento de firma do outorgante, na qual constem poderes específicos para formular 

lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento que comprove 

os poderes do mandante para a outorga (cópias autenticadas ou apresentar os originais para 

conferência); 

c) o representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto; 

d) Sendo Procuração Particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada do 

documento comprobatório dos poderes do outorgante (ato constitutivo/deliberativo da pessoa 

jurídica - contrato social onde se possa identificar o Administrador), que deverá ser 

apresentado no momento do credenciamento; 

e) Declaração da licitante de concordância e aceitação das condições gerais do edital e seus 

anexos, (conforme modelo do ANEXO V), e de que compre os requisitos de habilitação, 

assinada por representante(s) legal(is) da empresa; 

f) documento de identidade. 

g) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei Complementar no 147, de 07 de 

agosto de 2014 deverá apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 

declaração de que se enquadra como ME – microempresa ou EPP - empresa de pequeno porte. 

A declaração deverá ser firmada por responsável técnico, devidamente inscrito no Conselho 

Regional de Contabilidade.  

h) Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do 

pregão. No caso de cópias, as mesmas devem estar autenticadas por tabelião ou serem 

autenticadas pelo pregoeiro ou membro da sua equipe de apoio. 

12. O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente credenciado. 

13. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 
 

DA PARTICIPAÇÃO 
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14. As empresas poderão efetuar a entrega de envelopes através de via postal ou similares. A 

empresa que não enviar representante, automaticamente está impossibilitada de participar dos lances. 

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

habilitação previstas no edital. 

16. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

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

pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes, 

devidamente lacrados (colados), referentes a Propostas de Preço (Envelope “A”) e Documentação 

(Envelope “B”), contendo na sua parte externa fronteira, a seguinte inscrição: 
 

 

AO MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2015 – SERVIÇOS DE SAÚDE 

ENVELOPE “A” – PROPOSTA FINANCEIRA 

PROPONENTE: (Razão Social e CNPJ da Empresa). 

 

 

 

AO MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2015 – SERVIÇOS DE SAÚDE 

ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: (Razão Social e CNPJ da Empresa). 

 

 

18. O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio 

de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos 

demais atos do certame. 

19. O Pregoeiro poderá, no curso da sessão pública do Pregão, consultar o Cadastro da licitante, para 

comprovar os poderes do Credenciamento e/ou Procuração caso necessário. 
 

DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

20. A proposta comercial deverá ser apresentada no ENVELOPE “A”, em uma via, preenchida, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada e identificada com a razão social da licitante. 

21. A proposta deverá conter: 

a) Preço unitário e total , com valores expressos em reais, com 02 (duas) casas após a vírgula, 

assinada em sua última folha e rubricada nas demais (se houver), pelos proponentes ou seus 

procuradores constituídos. No preço deverão estar incluídas todas as despesas para o 

cumprimento do objeto, tributos e outros. A proposta deverá conter uma planilha 

demonstrando, de forma clara, todos os custos por profissional, assim como a taxa de 

administração e demais custos. Deverá também discriminar a forma/regime de contratação dos 

profissionais. 

b) O prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. Não havendo a 

informação deste prazo, será considerado o citado acima. 

c) número da conta corrente, agência e banco correspondente, para depósito bancário quando 

do pagamento; 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO 

Setor de Licitações 
 

 

6 
 

d) n.º do CNPJ, que deverá ser o mesmo para participação na licitação e emissão do documento 

fiscal (Nota Fiscal ou Fatura) para efeitos de cobrança. 

e) nome da pessoa indicada para contatos com o respectivo nº do telefone convencional e 

celular (se tiver). 

f) Valor de referência Item 01 - R$ 23.469,70(Vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e nove 

Reais e setenta centavos), Item 02 – R$ 33.138,05(trinta e três mil, cento e trinta e oito Reais e 

e cinco centavos), Item 03 – R$ 17.583,29 (dezessete mil e quinhentos e oitenta e três Reais e 

vinte e nove centavos). 

g) No caso de cooperativas de trabalho, as propostas serão classificadas considerando o 

acréscimo de 15% (quinze por cento) no valor bruto da proposta, correspondente ao encargo 

previdenciário a ser suportado pelo Município, a título de recolhimento de INSS, conforme 

prevê o art. 22, IV, da Lei nº 8.212/91. 

 

22. A proposta deverá obedecer os seguintes critérios: 

23. Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais (ICMS e 

outros), comerciais, trabalhistas, tributárias, material, taxas, seguros, tarifas, responsabilidade civil e 

demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços, objeto desta Licitação. 

24. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta licitação, 

sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má 

interpretação de parte da licitante. 

25. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital. 
 

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

26. O julgamento da Proposta será por item. No julgamento observar-se-á o disposto no artigo 4º, 

Inciso X da Lei Federal nº 10.520/2002, que rege a modalidade Pregão (menor preço e condições 

definidas neste edital). 

27. Será considerado como item os serviços descritos no ANEXO I. 

28. No caso de diferença entre os valores unitários e o valor total, na Proposta Comercial (ANEXO 

IV), será considerado o valor unitário para cada um dos itens. 

29. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor 

mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer 

novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor. 

30. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os 

autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 

sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

31. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 

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

distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação 

do vencedor. 

32. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

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

na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda ordem de classificação 

decrescente dos preços. 

34. É vedada a oferta de lance com empate. 

35. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades previstas neste Edital. 
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36. 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 apresentado pelo 

licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

37. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

38. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

39. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o Menor preço, o Pregoeiro 

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

consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

40. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado 

vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o 

preço de mercado e ofertar o menor preço por item. 

41. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem as exigências do presente edital e da lei pertinente às licitações, no todo ou 

em parte. 

b) apresentarem preços manifestadamente inexequíveis ou superiores aos praticados no 

mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

c) sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a 

perfeita identificação do objeto licitado. 

d) que contiverem opções de preços alternativos, que forem omissas em pontos essenciais, de 

modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as 

que não atenderem aos requisitos deste edital. 

42. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 

o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 

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

43. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação 

dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
 

CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

44. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, 

as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 6, deste edital. Entende-se 

como empate aquelas situações em que a proposta apresentada pela microempresa, empresa de 

pequeno porte e pela cooperativa sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta 

de menor valor. 

45. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja 

pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso 

interposto. 

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

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

menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, 

inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada 

vencedora do certame. 

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

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
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cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do empate, a apresentação de 

nova proposta, no prazo e na forma prevista na letra “a”. 

c) Se houver duas ou mais microempresas, e/ou empresas de pequeno porte e/ou 

cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que 

serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das letras anteriores. 

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

deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de 

menor valor. 

48. O disposto nos parágrafos anteriores, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 

valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que 

satisfaça as exigências do item 6.1, deste edital). 

49. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a 

convocação prévia de todos os licitantes. 

 

DA HABILITAÇÃO 
 

50. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro efetuará a habilitação da(s) licitante(s) 

vencedora(s) do certame, para comprovar a regularidade da situação do(s) autor (es) da(s) 

proposta(s), avaliada na forma da Lei nº 8.666/93. 

51. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no Envelope “B” e serão os seguintes: 

Habilitação Jurídica: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por 

ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo no 

caso de sociedade civil, acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou decreto de 

autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em 

vigor(fica dispensada apresentação deste documento no caso de ter sido apresentado no ato do 

credenciamento); 

b) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal 

(conforme modelo do ANEXO II), assinada por representante(s) legal(is) da empresa; 

c) Declaração da licitante, sob as penas da lei, de que não foi declarada Inidônea para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, (conforme modelo do ANEXO III), assinada por 

representante(s) legal(is) da empresa; 

d) Caso as Declarações citadas não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da 

empresa, ou no Ato Constitutivo, as mesmas deverão vir acompanhadas de “Procuração” que 

conceda poderes ao signatário das Declarações. 

Habilitação Fiscal: 

a) Certidão Conjunta Federal: Regularidade com os Tributos Federais e quanto à Dívida Ativa 

da União, em vigor; 

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação tributária do 

Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. 

d) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em vigor, 

demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

e) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, INSS, em vigor, demonstrando a situação 

regular relativa aos encargos sociais instituídos por lei. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

g) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica(CNPJ). A situação das 

licitantes perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), 
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conforme Instrução Normativa da SRF nº 200, de 13 de setembro de 2002, será consultada on-

line, pelo Pregoeiro. 

Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, em vigor, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. 

Qualificação Técnica: 

a) Dois atestados, fornecidos por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, comprovando a 

execução dos serviços similares e compatíveis com o objeto da licitação. Nos termos do Art. 30 

da Lei 8.666/93, os atestados deverão conter características, quantidades e prazos compatíveis 

com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 

cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

52. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou, 

cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade 

através de consulta realizada pelo Pregoeiro. 

53. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou filial da 

empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma 

única empresa (razão social).  

54. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedição não 

superior a 90 (noventa) dias úteis da data da realização deste certame. 

55. Para liberação do primeiro pagamento a Contratada deverá apresentar o LTCAT e PPRA  

dos serviços contratados, , documentos estes indispensáveis para a efetivação do pagamento , 

assim como para a assinatura do contrato será exigida a  apresentação de garantia de 

5%(cinco por cento) do valor do contrato , no termos do art. 56 da Lei Federal 8.666/93. 

Nota Importante: 

a) Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e 

Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a 

expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do 

documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05 

(cinco) dias úteis após encerramento da greve. 

b) No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está 

irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de 

acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93. 

c) Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), vindo o 

contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular 

perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do 

contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I, da Lei nº. 8.666/93. 

d) Conforme art. 78, XV, da Lei 8.666/93, a contratada somente poderá suspender os serviços, 

objeto do contrato, após 90(noventa) dias de inadimplemento por parte da administração 

municipal, até que a situação se normalize. 

 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

56. Constatando o atendimento das exigências previstas no edital, a(s) licitante(s) será(ão) 

declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado(s) o(s) item(ns) da licitação e homologado o 

procedimento. 
 

DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
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57. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do Pregão, 

a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, 

inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3(três) dias úteis, a contar da 

ocorrência. 

58. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará o(s) item(ns) ao(s) vencedor(es), podendo revogar a licitação nos termos do 

artigo 49 da Lei Federal n º 8.666/93. 

59. Como condição para a sua contratação a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) manter as 

mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pelo Município, dentro dos 

prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes desta Licitação. 
 

DO AMPARO FINANCEIRO 
 

60. As despesas decorrentes para a realização dos serviços correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

             

0800 Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social  

2153 Atenção Domiciliar - EMAD  

3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso – 4520 - ESF Saúde da Família 

 

0800 Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social 

2141 Qualificação do Serviço Urgência e Emergência 

3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de  Terceiros Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso – 4170 – SAMU Estado 

Fonte de Recurso – 4620 – SAMU Federal 

Fonte de Recurso – 0040 – ASPS 

 

0800 Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social 

2035 Qualificação da Saúde da Família 

3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso – ESF Saúde da Família 

 

0800 Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social 

2025 Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde 

3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso – 0040- ASPS 

 

0800 Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social 

1217 – Centro de Apoio Psicossocial 

3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso – 4841 Incentivo ao custeio do CAPS 
 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

61. Os pagamentos serão efetuados até 15 (quinze) dias após apresentação da nota fiscal emitida pela 

contratada, depois de verificada a conformidade com os serviços realizados. 
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I. Ao emitir a nota fiscal, a empresa deverá fazer constar, além do nº do edital (Pregão Presencial nº 

024/2015), a especificação do(s) item(s), n° do(s) item(s), nº do(s) empenho(s) correspondente(s), 

sob pena de ter de refazê-la.  

II. Para fins de pagamento, a licitante vencedora, deverá informar na Nota Fiscal a Instituição 

Bancária, Agência e Conta para os créditos oriundos do fornecimento do material.  

Qualquer dúvida, entrar em contato com o Setor de Pagamentos pelo fone nº. (53) 3248-3500 ou, 

transmiti-los via e-mail para o endereço eletrônico licitacoes@pinheiromachado.rs.gov.br.  

  

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

62. O serviço deverá ser iniciado de acordo com a ordem de execução de serviços que será emitida 

pela Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social. 
 

DAS SANÇÕES 

 

63. Advertência  

A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:  

64. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarrete prejuízos para a entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.  

65. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

da entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.  

66.  Multa  

A entidade poderá aplicar à licitante ou contratada, multa moratória e multa por inexecução 

contratual:  

67.  Multa Moratória  

A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado, entrega em desacordo com o 

solicitado no objeto ou de prazos estipulados no Edital para os compromissos assumidos.  

I - A multa moratória será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) por dia corrido de prestação de 

serviço em desacordo com o contrato, sobre o valor da NOTA DE EMPENHO, até o máximo de 05 

(cinco) dias. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante 

vencedora a pena prevista no item 59, pelo prazo de até 60 (sessenta meses).  

II - A multa moratória será de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) pela prestação de serviço em 

desacordo com as exigências do edital, sobre o valor total da NOTA DE EMPENHO, por infração, 

com prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos para a efetiva adequação. Após (duas) infrações e/ou 

após o prazo para adequação, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante 

vencedora a pena prevista no item 59, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.  

III - A multa moratória será de 10% (dez por cento), pela não regularização da documentação 

referente à regularidade fiscal, no prazo previsto neste edital, por parte da licitante detentora da 

melhor proposta, e poderá, também, ser imputada à licitante vencedora a pena prevista no item 59, 

pelo prazo de até 60 (sessenta meses).  

68. Multa por inexecução contratual  

I - A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) ao 

mês, pró-rata-dia, sobre a respectiva fatura, acrescida de correção monetária e juros de 12 (doze por 

cento) ao ano.  
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II - O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por culpa da contratada 

implicará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, até o máximo de 05 

(cinco) dias de atraso. Após esse prazo, poderá, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à 

licitante vencedora a pena prevista no item 59, pelo prazo de até 60 (sessenta meses).  

69. Impedimento de Licitar  

70. Nos termos do Art. 7º da Lei nº. 10.520/02, a licitante, sem prejuízo das demais cominações 

legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e 

contratar com a Administração Pública e ter cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores do 

Município de Pinheiro Machado, nos casos de:  

a) apresentação de documentação falsa;  

b) retardamento na execução do objeto;  

c) não-manutenção da proposta ou lance verbal;  

d) fraude ou falha na execução do contrato.  

e) comportamento inidôneo;  

71. As penalidades previstas neste Edital poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, sem 

prejuízos de outras sanções cabíveis, sendo facultado a licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 

apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas no item 10 deste 

edital.  

 

DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

72. Esgotados todos os prazos recursais, o Município, no prazo de até 05 (cinco) dias contados da 

data de Homologação do certame, convocará a vencedora para assinar o contrato, que deverá firmar 

a contratação no prazo instituído no item 57 deste edital, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas nos itens 53 a 55 deste edital.  

73. A licitante vencedora terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para assinatura do contrato, contados 

da data de convocação feita, por escrito, pelo Município.  

74. O contrato advindo desta licitação entrará em vigor na data da assinatura e vigerá até o prazo 

estipulado no mesmo.  

75. Caso a licitante vencedora se recuse a assinar o contrato (não se eximindo das sanções do edital), 

será convocada a segunda classificada, intimando-se as demais participantes da fase de lances para 

que, em sessão pública, seja examinada a última oferta válida e verificada a aceitabilidade da 

proposta, sem prejuízo das sanções cabíveis, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao edital. O Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido preço melhor, e, 

após, procederá à habilitação da licitante detentora da melhor oferta. 
 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

76. O contratado poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas 

responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte do serviço, até o limite estabelecido de 

30%, desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas.  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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77. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 

e a segurança da contratação. 

78. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas 

legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de 

todas as disposições contidas nesta licitação. 

79. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

pregão. 

80. Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados, 

podendo ser autenticados pelo Pregoeiro ou pelos membros da Equipe de Apoio. 

81. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º da Lei nº. 

8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da 

empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º, inciso III, da Lei 

nº. 8.666/93. 

82. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4. 

83. O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria da Fazenda, Setor 

de Licitações, localizada junto ao prédio localizado na rua Sete de Setembro, 322, no horário de 

atendimento das 8:30h as 11:30 h e das 13:30 as 16:30h. 

84. Fazem parte integrante deste edital: 

 

Anexo I – Descrição do objeto 

Anexo II - Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF). 

Anexo III - Declaração de Idoneidade. 

Anexo IV - Modelo de Proposta Comercial. 

Anexo V - Minuta de Contrato 

         Anexo VI – Declaração de atendimento ao inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/2002 

        Anexo VII – Planilha de Custos 

        Anexo VIII – Modelo de carta de credenciamento  

Para maiores informações: 

a) Informações Editais: Fone/fax (053) 3248-3500, ramal 216, Setor de Licitações 

b) O edital poderá ser consultado por qualquer interessado no Setor de Licitações, localizado na Rua 

Sete de Setembro, 322, durante o expediente normal. 

c) Informações por telefone, somente no horário de atendimento ou por e-mail: 

licitacoes@pinheiromachado.rs.gov.br 

d) A presente licitação reger-se-á pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/02, Leis 

Complementares e Decretos Municipais, as quais, juntamente com as normas de direito público, 

resolverão os casos omissos. 

 

 

Pinheiro Machado, 15 de Julho de 2015. 
 
 
 

Com exceção do objeto, sobre o qual o 

Procurador jurídico não possui 

conhecimento técnico para se 

manifestar, este edital e seus anexos 
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encontram-se examinados e aprovados 

pela assessoria jurídica. 
 

 

_____________________________ 

Procuradoria Geral do Município 
 
 
 

 

 

 

______________________________ 

José Felipe da Feira 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

___________________________________ 

Pregoeiro 
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DA SAÚDE PARA EXECUTAR OS 

SEGUINTES SERVIÇOS :  

Item 01 -  para o Serviço Atendimento Móvel de Urgência, com atendimento 24h de segunda-feira a 

domingo, composta de no mínimo os seguintes profissionais: 03 técnicos em enfermagem, 03 

motoristas e 01 enfermeiro coordenador com carga horária de 20h/ semanais de segunda a sexta-feira 

das 8h as 12h. Caberá a empresa contrata responsabilizar-se pela formação dos recursos humanos, 

propondo prioridades, métodos e estratégias para a formação e ensino dos trabalhadores que prestam 

assistência na área de urgência e emergência, incluindo cursos de aperfeiçoamentos com 

periodicidade de mínimo seis meses, bem como o introdutório ministrado pela Coordenação de 

Urgência e Emergência do Estado, na cidade de Porto Alegre, bem como todo e qualquer custo em 

educação permanente, deverá ainda custear todas as despesas de alimentação e diárias necessárias ao 

desempenho das atividades, cujos serviços serão prestados na zona urbana e rural deste Município, 

em imóvel disponibilizado pelo Contratado(valor estimado de aluguel de R$1.250,00 (um mil 

duzentos e cinquenta Reais)), o material e equipamentos para o atendimento serão fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, tais como, fichas de atendimento, receituários, 

medicamentos, laudos para exames, veículo, combustível e manutenção do mesmo. 

Item 02 -  Para o programa Equipe Multiprofissional da Atenção Domiciliar, com carga horária de 

40h/semanais, de segunda a sexta-feira, das 8h as 12h e das 13:30h as 17:30h, cujo serviços serão 

prestados na zona urbana e rural deste Município, em imóvel disponibilizado pelo Contratante, 

devendo a equipe ser composta dos seguintes profissionais: 02 fisioterapeuta(30 horas cada), 01 

enfermeiro, 02 recepcionistas e 03 técnicos em enfermagem e 01(um) médico, o qual terá carga 

horário de 20h/ semanais devendo os serviços serem prestados de segunda a sexta-feira das 8h as 

12h, o material e equipamentos para o atendimento serão fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde e Ação Social, tais como, fichas de atendimento, receituários, medicamentos, laudos para 

exames, etc. 

Item 03 – 11 recepcionistas para prestar os seguintes serviços nos prédios da Secretaria municipal da 

saúde: Recepcionar, orientar e encaminhar o público em geral, inclusive autoridades; Identificar as 

pessoas que ingressam e circulam nas dependências do CONTRATANTE, efetuando os respectivos 

credenciamentos e registrando os dados correspondentes no Sistema;• Atender ligações telefônicas; 

Receber, anotar e transmitir recados; Receber, protocolar, digitalizar, cadastrar e arquivar em pastas 

eletrônicas e/ou físicas documentos; Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade 

verificada; Observar as normas de comportamento profissional e as técnicas de atendimento ao 

público, bem assim cumprir as normas internas do órgão; Zelar pela preservação do patrimônio do 

CONTRATANTE sob sua responsabilidade, mantendo a higiene, a organização e a aparência do 

local de trabalho, solicitando a devida manutenção, quando necessário; Guardar sigilo de assunto 

pertinente ao serviço; Operar, sempre que necessário e de forma adequada, sistemas disponíveis para 

a execução dos serviços; Conhecer as missões do(s) posto(s) que ocupa, assim como a perfeita 
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utilização dos equipamentos (telefone, computador, etc.) colocados à sua disposição para o serviço; 

Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em casos 

emergenciais; Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de serviço 

ou atinentes ao contrato, exceto se for FISCAL do contrato; Manter atualizada a documentação 

utilizada no posto; Conferir e passar para o substituto a relação de objetos sob sua guarda; Ocorrendo 

desaparecimento de material, comunicar o fato imediatamente à Segurança; Dar atendimento 

adequado e prioritário a pessoas portadoras de necessidades especiais; A 

A contratada deverá fornecer uniforme para os funcionários, de maneira que possibilite a 

identificação dos mesmos. 

A contratada deverá apresentar comprovação de formação dos profissionais, assim como o registro 

nos conselhos de classe, quando este for obrigatório e, no caso de recepcionistas formação mínima 

de ensino fundamental. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS 

 

 

Ref: Pregão Presencial 024/2015 

Ao Pregoeiro 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Razão Social da licitante e CNPJ) ____________________________________________ 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante neste procedimento licitatório, em 

cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal combinado ao inciso V do 

artigo 27 da Lei 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional, pessoas menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

PINHEIRO MACHADO, ........... de .......................de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

(documento obrigatório em papel timbrado da empresa ou com carimbo) 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

FONE/FAX: 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 

sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº. 024/2015, que não fomos declarados inidôneos 

para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

............................., ............. de ............................. de 2015. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

NOME: 

CARGO: 

RG / CPF: 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Ref: Pregão Presencial 024/2015 

AO PREGOEIRO 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

(Razão Social da licitante e CNPJ) ____________________________________________ 

através de seu Diretor ou Responsável Legal, encaminha pela presente, proposta comercial para o 

objeto deste certame. Declaramos que, no preço abaixo ofertado, estão incluídos todos os custos 

referentes ao cumprimento do objeto, assim como tributos e outros. 

Estamos cientes também que, para liberação do primeiro pagamento deveremos apresentar o 

LTCAT, PPRA dos serviços contratados, documentos estes indispensáveis para a efetivação do 

pagamento. 

*Deverá ser apresentada juntamente com planilha que deverá apresentar de forma clara todos 

os custos por profissional, assim como a taxa de administração e demais custos. 

 

Item  Descrição R$ 

01 SAMU  

02 EMAD  

03 RECEPCIONISTAS  

 

Validade da Proposta: ____________________________________ 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a realizar os serviços de 

acordo com o determinado. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 

causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

 

 

PINHEIRO MACHADO,............ de .......................................... de  2015. 

 

__________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Termo de contrato celebrado entre a Prefeitura 

Municipal de Pinheiro Machado e 

................................... para prestação de serviços 

de Saúde/Serviços de Recepcionista. 

 

 

Pregão Presencial 024/2015 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO, doravante denominada 

CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público, com sede a rua Nico de Oliveira, nº 763 na 

cidade de PINHEIRO MACHADO-RS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 

88.084.942/0001-46, neste ato representada por José Felipe da Feira, Prefeito Municipal e a empresa 

_________________________________________________________________, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º________________-

______, com sede à rua___________________________, neste ato representada por 

____________________________________________________, inscrito no CPF/MF sob o n.º 

___________________, têm entre si justo e acertado o que contém nas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos e obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os 

dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e leis subsequentes. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1. O objeto desta contratação é a prestação de serviços na área da saúde e serviços de recepcionista, 

com as especificações constantes do Edital de Pregão Presencial nº 024/2015 que passa a fazer parte 

deste instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Todos os serviços prestados, deverão obrigatoriamente atender às normas legais e de qualidade 

estabelecidos pelo edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São responsabilidades e obrigações da CONTRATADA, além das obrigações adicionais elencadas 

nas demais cláusulas desse contrato: 

2.1. Cumprir os horários fixados pela "CONTRATANTE"; 

2.2. Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações da 

“CONTRATANTE"; 

2.3. Tratar com cortesia os servidores ou agentes de fiscalização da "CONTRATANTE"; 

2.4. Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados à "CONTRATANTE", ou a 

terceiros, por dolo ou culpa; 

2.5. Cumprir as determinações da "CONTRATANTE"; 

2.6. Prestar contas do serviço, mensalmente, à "CONTRATANTE", através de relatório 

circunstanciado; 

2.7. Manter o andamento dos serviços, substituindo os profissionais por outros sempre que se fizer 

necessário; 

2.8. Manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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2.9. Fazer prova junto à "CONTRATANTE", de acordo com os critérios estabelecidos por sua 

fiscalização, e sempre que solicitado, do fiel cumprimento de todas as obrigações aqui mencionadas 

e aquelas exigidas quando da habilitação. 

2.10. Regularizar às suas expensas, todos os serviços comprovadamente realizados de forma 

inadequada, a critério da fiscalização da "CONTRATANTE"; 

2.11. Suportar todas as despesas referentes aos serviços; 

2.12. Contratar o pessoal necessário, nas formas e exigências previstas no Contrato e Legislação, 

responsabilizando-se pelos recolhimentos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como manter 

durante todo o período do contrato todas as condições de habilitação; 

2.13. Recolher os tributos municipais, estaduais e federais incidentes sobre a atividade; 

2.14. Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes 

do inadimplemento relativos às obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo, 

exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer. 

2.15. Recolher 11% (onze por cento) do valor bruto da prestação de serviço a título de contribuição 

previdenciária; 

2.16. Juntamente com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá encaminhar, comprovação, por meio 

idôneo, de regularidade com a previdência social(CND), com o FGTS(CFR), com a receita federal, 

apresentação de guia de previdência social(GPS) e da guia de recolhimento do FGTS e informações 

a previdência social(GFIP), com autenticação do banco recebedor, constando o nome dos 

empregados alocados para o serviço, sendo que tais documentos deverão corresponder ao mês 

imediatamente anterior aos da fatura apresentada. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

3.1. À "CONTRATANTE", caberão as seguintes atribuições: 

3.1.1. Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros de sua responsabilidade; 

3.1.2. Notificar, formal e tempestivamente a “CONTRATADA” sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento deste Contrato; 

3.1.3. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da “CONTRATADA”, 

informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; 

3.1.4. Fiscalizar rigorosamente a prestação dos serviços, quanto a sua regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestação dos serviços, recebendo, 

apurando e solucionando queixas e reclamações, além de verificar o cumprimento dos requisitos e 

obrigatoriedades legais ou contratuais determinadas à “CONTRATADA”. 

3.1.5. Reter 11% (onze por cento) do valor bruto da prestação de serviço a título de contribuição 

previdenciária; 

3.2. A "CONTRATANTE", não assumirá em nenhuma hipótese, a responsabilidade, presente ou 

futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento da "CONTRATADA" 

relativos às obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo, exclusivamente, em qualquer 

momento que vierem a ocorrer. 

 

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA E PRAZOS 

 

4.1. O presente contrato vigerá da data de sua assinatura até os próximos 12(doze) meses, podendo 

ser prorrogado por termo aditivo, nas formas e condições estipuladas na Lei nº 8.666/93, por iguais 

períodos e mediante as respectivas justificativas do ato, até o limite de 60(sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E COBRANÇA: 

5.1. O preço: 
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5.1.1 Pelo serviço na área da Saúde/Serviço de recepcionista 

______________________________________________ será de R$ _________ 

(_______________________________________), totalizando assim o valor de R$ 

________________ (___________________________________________________). 

5.2. O pagamento será feito mensalmente após verificação pelo Setor competente da Secretaria 

Saúde e Ação Social do cumprimento da objeto referente aos serviços contratados e a 

correspondência com o total constante da Nota Fiscal de Prestação de Serviços. Em até 15(quinze) 

dias. 

5.3. Os preços referidos nos itens anteriores incluem todos os custos diretos e indiretos da 

"CONTRATADA", bem como seus imprevistos, lucros, taxas e impostos. 

5.4. Fica estabelecido que todo e qualquer serviço não executado ou executado com imperfeição não 

será pago pela “CONTRATANTE”. Caso conste em documento de cobrança já liquidado, será 

descontado no pagamento seguinte ou em quaisquer créditos da “CONTRATADA” junto à 

“CONTRATANTE”. 

5.5. Os documentos de cobrança deverão estar em situação regular e corretamente emitidos, em, no 

mínimo, 02 (duas) vias, sendo que o vencimento dar-se-á até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao da 

data da apresentação ou reapresentação, se devolvidos para correção. 

5.6. Vencido o prazo para pagamento estabelecido no item 5.5 sem que o mesmo tenha sido efetuado 

pela "CONTRATANTE", esta pagará encargos de mora no valor de 1% (um por cento) ao mês, 

calculado Pró-rata-die, os quais serão pagos juntamente com a quitação do principal. 

5.7. O pagamento será efetuado na tesouraria da Secretaria de Finanças, devendo a 

"CONTRATADA" comparecer diretamente, ou pelo seu representante devidamente autorizado, 

 

CLÁUSULA SEXTA - CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO 

O contrato ou qualquer parte dele, ou qualquer importância devida ou que venha a sê-lo, não poderá 

ser subcontratado, cedido, caucionado, transferido ou de outra forma comprometido, sem o prévio 

consentimento, por escrito, da "CONTRATANTE". 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES PELO INADIMPLEMENTO 

A inexecução parcial ou total deste contrato ensejará à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

7.1. Quando por descumprimento total ou parcial das obrigações estipuladas neste Contrato ou 

quando incorrer em desídia, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, 

assegurada prévia defesa, será imposto à “CONTRATADA” serão aplicadas as sanções previstas na 

Lei nº 8.666/93, fixando-se a multa no percentual de 0.3 % ao dia até o limite máximo de 10% (dez 

por cento) do valor total do Contrato, além da cumulação com as demais sanções previstas no Artigo 

87 da Lei 8.666/93. 

7.2. Ocorrendo prejuízo à "CONTRATANTE", por descumprimento das obrigações da 

“CONTRATADA”, as indenizações correspondentes serão devidas à Prefeitura, independentemente 

de cobrança judicial ou extrajudicial, reservando-se a esta o direito de aplicação das demais sanções 

previstas neste Contrato e de conformidade com a respectiva legislação. 

7.3. O valor das multas, eventualmente aplicadas, em hipótese alguma será devolvido à 

“CONTRATADA”, mesmo que o evento causador venha a ser recuperado. 

 

CLAUSULA OITAVA - RESCISÃO 

A "CONTRATANTE", poderá rescindir o presente Contrato, nos seguintes casos: 

8.1. Por ato unilateral da "CONTRATANTE", nos casos dos incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da 

Lei no 8.666/93; 
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8.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para a "CONTRATANTE", mediante comunicação escrita com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias; 

8.3. Judicialmente, nos termos da legislação; 

8.4. A eventual tolerância da "CONTRATANTE", na hipótese de descumprimento de qualquer 

Cláusula ou dispositivo contratual, por parte da "CONTRATADA" não importará em novação, 

desistência ou alteração do Contrato, nem impedirá ação contra a mesma dos direitos ou 

prerrogativas que, contratualmente e legalmente lhe são assegurados. 

 

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Municipal de Saúde e Ação Social : 
 

         0800 Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social  

2153 Atenção Domiciliar - EMAD  

3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso – 4520 - ESF Saúde da Família 

 

0800 Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social 

2141 Qualificação do Serviço Urgência e Emergência 

3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de  Terceiros Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso – 4170 – SAMU Estado 

Fonte de Recurso – 4620 – SAMU Federal 

Fonte de Recurso – 0040 – ASPS 

 

0800 Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social 

2035 Qualificação da Saúde da Família 

3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso – ESF Saúde da Família 

 

0800 Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social 

2025 Manutenção das atividades da Secretaria da Saúdea 

3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso – 0040- ASPS 

 

0800 Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social 

1217 – Centro de Apoio Psicossocial 

3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso – 4841 Incentivo ao custeio do CAPS 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. Fica a "CONTRATANTE" autorizada a descontar de quaisquer créditos da "CONTRATADA" 

as importâncias referentes a multas ou prejuízos causados à "CONTRATANTE" ou a terceiros. 

10.2. Os casos omissos ou duvidosos serão dirimidos em comum acordo entre as partes. 

10.3. Quaisquer cláusulas do presente contrato que venham a ser consideradas conflitantes com as 

disposições da Lei n.º 8.666/93 serão consideradas nulas de pleno direito, adotando-se dessa forma a 

solução e determinações que da lei emanarem. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VALOR DO CONTRATO 
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Para efeitos legais é dado ao presente Contrato, o valor de R$ 

........................(.........................................). 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Pinheiro Machado/RS, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para a solução de qualquer litígio decorrente deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e 

forma, ambas assinadas pelas partes contratantes e testemunhas, depois de lidas, conferidas e achadas 

conforme em todos os seus termos. 

 

PINHEIRO MACHADO, ............de ..........................de 2015. 

 

Pela “CONTRATADA” PELA “CONTRATANTE” 

 

__________________________________        ____________________________________ 

               CONTRATADA                                         JOSÉ FELIPE DA FEIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

TESTEMUNHAS 

 

ASS.:______________________________                           

ASS.:_______________________________ 

 

 

NOME:____________________________                          

NOME:_____________________________ 

 

CPF:_______________________________                         

CPF.:_______________________________ 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 
10.520/2002 (*) 

 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL 
 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 024/2015 
 

........................................... (nome da empresa), inscrita (o) no CNPJ sob o nº. 

............................................................, com sede ............................ (endereço 
completo), interessada (o) em participar do Pregão Presencial Nº. 024/2015, instaurado 
pelo Município de Pinheiro Machado, em conformidade com o disposto no art. 4º, inc. 
VII, da Lei nº. 10.520/02, DECLARA, sob as penas da Lei, que:  
 
Obs.: Deverá ser assinalado UM dos campos abaixo, conforme se enquadre:  
 

(  ) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação, referentes à licitação em epígrafe;  
 
(  ) Na condição de microempresa/empresa de pequeno porte, cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação referentes à licitação em epígrafe;  
 
(  ) Na condição de microempresa/empresa de pequeno porte, encontra-se em situação  
regular de habilitação referente à licitação em epígrafe, ressalvada a existência de 
restrição na comprovação da regularidade fiscal, comprometendo-se a promover a sua  
regularização caso se sagre vencedora do certame (Art. 43, §2º da Lei nº. 123/2006), e  
por isso requer a concessão do prazo de 02 (dois) dias úteis (Art. 43, §1º da Lei nº. 
123/2006) para tal regularização, pelas razões descritas abaixo :  
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
LOCAL E DATA  
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015 

ANEXO VIII 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

A empresa__________________________________________________________________ inscrita 

no CNPJ nº ___________________________________________________________ e Inscrição 

Estadual nº __________________________________________,estabelecida à 

__________________________________________________________nº_______________ 

complemento_________________________________Bairro__________________________ cidade, 

_____________________________________________________ 

UF_________________________________ Telefone/Fax____________________________, e-

mail_____________________________________________por seu(a) representante (nome 

completo)_________________________________________________________________________

____________________ estado civil,___________________nacionalidade, 

_____________________, profissão ___________________, portador (a) da  Cédula de Identidade 

nº ___________________________, emitida por________________________CPF nº 

_________________________. 

 

Por intermédio deste instrumento particular  de procuração, nomeia  e constitui como seu(a) bastante 

procurador(a) o(a) Sr(a) ________________________________________________, 

(nome completo), portador (a) da Célula de Identidade nº ___________________emitida pelo 

_______________, CPF n.º____________________, conferindo-lhe poder para representar a 

OUTORGANTE junto ao MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO, em especial com referência 

ao Pregão Presencial  nº 024/2015, podendo interpor e desistir da interposição de recursos, oferecer 

lances de preços durante o certame, requer,  transigir e acordar, e tudo quanto for  reclamado pelo 

bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

 

__________________________________ 

(Localidade e Data) 

 

_________________________________ 

(Responsável pela empresa) 


