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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL nº.  061/2017. 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTAS. 

 

 

 

 

O Município de ALTINÓPOLIS, Estado de São Paulo, torna 

público que, no dia 20/09/2017, às 14:00 horas, na sede deste Paço 

Municipal, situado na rua Major Garcia, n. 144 - Centro será realizada 

licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL MENSAL, que visa escolha da melhor proposta, bem como 

contratação de empresa para prestação de serviços médicos (CONTRATAÇÃO 

DE MÉDICOS ESPECIALISTAS). A validade será de 12 meses, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, em conformidade com o artigo 

57, inciso II da Lei 8.666/93, limitado a 60 (sessenta) meses, a serem 

prestados nas unidades de saúde do munícipio de Altinópolis, conforme as 

disposições e as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência e 

demais anexos deste Edital, sendo que esta licitação será regida pela Lei 

Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, 

no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações, pela Lei Complementar nº. 123 / 2006, Lei Complementar nº 

147 / 2014 e pelo Decreto Municipal nº. 606 de 10 de fevereiro de 2005, e 

por outras normas aplicáveis à espécie. 
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1. DO OBJETO 

 
1.1 O OBJETO deste pregão presencial é a contratação de empresa para 

prestação complementar de serviços MÉDICOS ESPECIALISTAS, conforme 

as disposições e as especificações contidas no Anexo I – Termo de 

Referência e demais anexos deste Edital. 

 

 

Plantões de Especialidades 
 

          Estimativa 
Item Especialidade Dias por mês 

(até) 
Consultas por 
mês (até) 

Valor por 
consulta R$ 

Valor por mês 
R$ 

01 Cardiologia 4 80   

02 Neurologia 4 80   

03 Otorrinolaringologia 1 25   

04 Ginecologia e Obst. 20 200   

05 Ortopedia 4 80   

06 Urologia 1 25   

07 Psiquiatria Adulta 8 200   

08 Psiquiatria Infantil 2 40   

09 Dermatologia 1 25   

10 Endocrinologia 1 25   

11 Ultrassonografia –  

Radiologia Geral* 

8 120   

12 Ultrassonografia – 

Cardiologia* 

4 40   

  

 
1.1.1. Cessão de equipamento de ultrassonografia (para utilização nos itens 11 e 12, descrito 

no subitem 2.3 do Termo de Referência), com o objetivo de auxiliar no diagnóstico de 

doenças  vasculares (periférica, doppler transcraniano temporal e abdominal); 

diagnosticar a gravidez ou avaliar o desenvolvimento do feto; diagnosticar doenças do 

útero, trompas, ovários; diagnosticar doenças de próstata; visualizar as estruturas dos 

músculos, articulações, tendões ou para visualizar qualquer outra estrutura do corpo 

humano; realizar ecocardiografia; fornecimento de mesa elétrica; computador; 

impressora colorida; software para cadastro e emissão de laudos; material gráfico; ar 

condicionado para climatização do ambiente, bem como funcionário(a) para 

acompanhamento durante os exames (circulante), enfim todo o aparato necessário para 

a montagem da sala.  

1.1.1.1. Não serão aceitos equipamentos portáteis, bem como equipamentos em mal 

estado de conservação, estipulando-se a apresentação de Nota Fiscal de 
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aquisição do aparelho, com a finalidade de conhecimento da procedência do 

equipamento, para a boa qualidade do exame, com as especificações mínimas:    

a) TRANSDUTOR LINEAR: 3 - 12 MHz 

b) TRANSDUTOR CONVEXO: 3 - 10 MHz 

c) TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO: 5 - 10 MHz 

d) TRANSDUTOR CARDIOLÓGICO: 4 - 10 MHz 

 

1.2. A prestação dos serviços acima ocorrerá nas Unidades de Saúde deste 
Município de Altinópolis, ou em local por ela indicado, conforme estabelecido 

pela Secretaria Municipal de Saúde.  
 

1.2.1. Será de responsabilidade da licitante o preenchimento de uma escala 
fixa mensal de plantões médicos, em todas as especialidades, devendo ser 

apresentada na Secretaria Municipal de Saúde antecipadamente ao início de 
cada mês, bem como prover meios que garantam o cumprimento da mesma 

sem faltas injustificadas e caberá à licitante fornecer profissional para cobrir 

a escala no caso de ausências, sejam estas justificadas ou não. 
 

1.2.2. Será de responsabilidade da empresa licitante a coordenação médica 
responsável pela escala médica e por toda parte técnica dos atendimentos 

prestados pelos médicos especialistas. 
 

1.2.3. A licitante será obrigada a organizar a assistência a ser prestada em 
conformidade com os fluxos e protocolos estabelecidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 
 

1.2.4. Mediante situação devidamente justificada, poderá a contratante 
através do Secretário Municipal de Saúde, solicitar substituição do 

profissional médico, quando este não estiver correspondendo às 
expectativas do serviço ora contratado. 

 

1.2.5. Será de responsabilidade da CONTRATADA  a cessão de equipamento 
de ultrassonografia (para utilização nos itens 11 e 12, descrito no subitem 

1.1 deste Edital), com o objetivo de auxiliar no diagnóstico de doenças  
vasculares (periférica, doppler transcraniano temporal e abdominal); 

diagnosticar a gravidez ou avaliar o desenvolvimento do feto; diagnosticar 
doenças do útero, trompas, ovários; diagnosticar doenças de próstata; 

visualizar as estruturas dos músculos, articulações, tendões ou para 
visualizar qualquer outra estrutura do corpo humano; realizar 

ecocardiografia; fornecimento de mesa elétrica; computador; impressora 
colorida; software para cadastro e emissão de laudos; material gráfico; ar 
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condicionado para climatização do ambiente, bem como funcionário(a) para 
acompanhamento durante os exames (circulante), enfim todo o aparato 

necessário para a montagem da sala. 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste certame, todos os interessados do ramo de 
atividade pertinente ao objeto licitado que preencherem as condições de 

credenciamento constantes do presente edital, sendo vedada a participação 
de empresas declaradas inidôneas pelo Poder Público de qualquer esfera e 

que estiverem sob processo de concordata, falência, concurso de credores, 

em dissolução ou liquidação e as que estejam suspensas do direito de licitar 
e contratar com qualquer órgão licitante. 

 
2.2. Fica vedada a participação de “associações sem fins lucrativos”, com 

fundamento em decisão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo. 
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3. DA COMPOSIÇÃO DO EDITAL 

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

estivessem transcritos, os seguintes Anexos: 

ANEXO I  - Termo de Referência; 

ANEXO II  - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitação; 

ANEXO III  - Formulário Padrão para Apresentação da Proposta Comercial; 

ANEXO IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 

Superveniente à Habilitação; 

ANEXO V  - Modelo de Declaração de não Emprego de Menor; 

ANEXO VI  - Minuta do Contrato Administrativo; 

ANEXO VII - Modelo de Termo de Credenciamento; 

ANEXO VIII  - Modelo de Declaração de pleno conhecimento do Edital e 

seus anexos; 
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ANEXO IX – Certificado de Visita Técnica aos Locais de Prestação de 
Serviços. (Será agendada junto à Secretaria da Saúde pelo telefone 3665 

9561 ou 9557 em até 2 dias úteis antes do certame). 
 

 

4. DOS RECURSOS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. A contratação supra será suportada pelas despesas decorrentes deste 

contrato que correrão por conta das seguintes dotações, suplementadas se 
necessário: 

 

DESPESA ÓRGÃO ECONÔMICA FUNÇ./ SUB./ PROG. AÇÃO FONTE COD.

535 06.02.00 3.3.90.39.00 10 301 7009 2003 1 3100000  
 
   

 
5. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 01 e 02, DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, 

TERMO DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 

5.1. No dia e local e somente até o horário, estipulados no preâmbulo, 

deverão ser entregues: 

5.1.1. Os Envelopes nº. 01 – “PROPOSTA COMERCIAL” e nº. 2 – 

“DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”, em envelopes distintos, 

devidamente lacrados, indevassáveis e identificados na forma deste Edital; 

5.1.2. DECLARAÇÃO, firmada pelo responsável legal da licitante, com 

indicação do nome, cargo e R.G. do mesmo, constando o cumprimento dos 

Requisitos de Habilitação exigidos neste edital, conforme ANEXO II, sob 

pena da não aceitação da licitante neste certame, nos termos do disposto no 

item 9.2. deste Instrumento Convocatório e juntamente com este deverá ser 

apresentado o ato constitutivo, estatuto ou contrato social da licitante para 

fins de comprovação de que a referida declaração foi firmada pelo 

responsável legal da empresa. 
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5.1.3. Tratando-se de procurador, deverá apresentar o instrumento de 

procuração pública ou particular, com firma devidamente reconhecida, 

constando poderes específicos para representar legalmente a empresa, bem 

como, poderes específicos para formular lances verbais, negociar preços, 

interpor recursos e desistir de sua interposição, apresentar razões recursais 

e contrarrazões para a prática de todos os atos pertinentes e inerentes a 

este certame, sendo que para este caso poderá ser apresentado o Termo de 

Credenciamento, conforme ANEXO VII, COM FIRMA DEVIDAMENTE 

RECONHECIDA, devendo apresentar, ainda, o ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social da licitante para fins de comprovação dos poderes do 

outorgante do referido instrumento, e documento pessoal de identificação 

com foto; ou 

5.1.4. Tratando-se de proprietário, sócio, dirigente ou pessoa de condição 

assemelhada, deverá apresentar documento comprobatório da sua condição, 

no qual estejam expressos os seus poderes para exercer os direitos e 

assumir obrigações em nome daquela, também acompanhado, de 

documento pessoal de identificação com foto. 

5.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

5.3. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para 

mais de uma empresa. 

5.4. No caso de ser apresentado qualquer documento através de cópia, a 

mesma deverá estar DEVIDAMENTE AUTENTICADA. 

5.5. Para os efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006, as 

MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE deverão apresentar 

também uma DECLARAÇÃO nos seguintes termos: 

 

“DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE” 
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MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

(nome / razão social) _________________, inscrita no CNPJ n°. 

________________________, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Senhor (a) 

_______________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº. __________________ e do CPF nº. 

__________________, DECLARA, para fins do disposto no 

subitem 5.5 do Edital do respectivo Pregão Presencial, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser 

_________________ (microempresa ou empresa de pequeno 

porte) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum 

dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº. 123 / 06. 

_________, _____ de __________________ de 2017. 

 

(assinatura do representante legal) 

 

 

5.5.1. A falsidade da declaração prestada nos moldes do item acima, 

objetivando os benefícios da Lei Complementar nº. 123 / 2006 caracterizará 

o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e da sanção administrativa 

consistente na aplicação de multa, no importe de 20% (vinte por cento) do 

valor global da proposta apresentada, bem como na declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo 

prazo de 05 (cinco) anos. 

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO 

6.1. O envelope nº. 01 – “PROPOSTA COMERCIAL” e o envelope nº. 02 – 

“DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO” DEVERÃO SER 

APRESENTADOS, IMPRETERIVELMENTE, ATÉ ÀS 14:00 horas, DO DIA 

20 de setembro 2017, separadamente, em 02 envelopes lacrados e 
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rubricados em seu fecho, contendo em sua parte externa, os seguintes 

termos: 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS – SP. 

ENVELOPE 1 – “PROPOSTA COMERCIAL” 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/ 2017 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE__________________ 

CNPJ____________________________________________ 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS – SP. 

ENVELOPE 2 – “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/ 2017 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE__________________ 

CNPJ____________________________________________ 

 

6.2. A proposta comercial deverá ser apresentada com base nas disposições 

deste Edital e seus anexos, especialmente, no Termo de Referência - ANEXO 

I e conforme modelo fornecido (ANEXO III), em 1 (uma) via, datilografada 

ou impressa por qualquer processo eletrônico, em língua nacional, sem 

cotações alternativas, emendas, rasuras, borrões e entrelinhas, sendo todas 

as suas folhas identificadas com a razão social da empresa, e 

preferencialmente rubricadas e numeradas, devendo a última ser datada e 

assinada pelo representante legal da empresa licitante com a devida 

identificação do mesmo. 

 

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 01 “PROPOSTA COMERCIAL” 
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7.1. A proposta comercial deverá mencionar os seguintes elementos: 

 

7.1.1. Ser apresentada conforme o formulário fornecido pela Prefeitura 

Municipal de ALTINÓPOLIS - SP, Anexo III deste Edital, em formulário 

próprio da licitante contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas 

neste anexo, assinado pelo responsável legal da empresa, em 01 (uma) via, 

no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 

devidamente identificadas todas as folhas com o número de inscrição no 

CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando o preço de cada 

consulta/exame expresso em Real (R$), em algarismos e por extenso, 

conforme o formulário mencionado acima, devendo as suas folhas ser 

rubricadas; 

7.1.2. Razão Social, CNPJ e endereço completo da licitante; 

7.1.3. Das propostas deverão constar o preço GLOBAL MENSAL (preço por 

consulta/exame e global, com a somatória de todos os itens), já inclusos 

todos os custos e despesas relacionadas com os serviços a serem 

executados, especialmente os de natureza tributária, trabalhista e 

previdenciária, e os relativos a salários, encargos sociais, transporte de 

qualquer natureza, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos 

que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento pela 

proponente de suas obrigações, ficando esclarecido que a Administração não 

admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não 

considerados nos preços.  

7.1.4. Condições de pagamento: Os pagamentos serão realizados 

mensalmente, até o último dia útil do mês subsequente aos serviços 

prestados, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, 

acompanhado de atestado da Secretaria Municipal da Saúde constando a 

integral prestação dos serviços. 
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7.1.5 O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias a 

contar da data de sua apresentação. 

7.1.6. Prazo para início dos serviços: Imediato, após a emissão da Ordem 

de Serviço. 

7.2. Em caso de divergência entre as informações contidas em 

documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão às da 

proposta. Ocorrendo discrepância entre o valor unitário e total para o objeto 

licitado, será considerado o primeiro. 

7.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, 

não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.4. A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os 

custos necessários à entrega do objeto em perfeitas condições de uso. 

7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do 

ato convocatório. 

7.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 

desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 

não prevista no Edital. 

7.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, 

seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição 

que importe em modificação dos termos originais. 

7.8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação 

das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste 

Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 

contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
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8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 02 - “DOCUMENTAÇÃO PARA 

HABILITAÇÃO” 

 

8.1. Os Documentos para Habilitação deverão ser apresentados em uma 

via inclusa no respectivo Envelope nº. 02 – “Documentos para Habilitação”, 

preferencialmente numerados sequencialmente e rubricados em todas as 

suas páginas por representante legal da licitante ou preposto, devendo a sua 

apresentação ser conforme a disposição do art. 32, “caput” da Lei nº. 8.666 

/ 93, com suas alterações, sendo que deverão ser apresentados os seguintes 

documentos, sob pena de Inabilitação do proponente: 

 

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, que conforme o caso consistirá em: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata 

arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova da eleição dos administradores ou diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir. 

OBSERVAÇÃO: A apresentação do documento exigido por este item fica 

dispensada desde que o mesmo já tenha sido apresentado para fins de 

credenciamento, nos termos do item 5 deste instrumento convocatório; 
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8.1.2. REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, que será satisfeita 

através da apresentação dos seguintes documentos: 

 

8.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 

8.1.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 

seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União; compreendendo os tributos 

administrados pela Secretaria da Receita Federal; 

8.1.2.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do 

domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente; 

8.1.2.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal 

do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente; 

8.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e de acordo com o inciso V do 

art. 29 da Lei nº 8.666/93, com as alterações incluídas pela Lei nº 12.440, 

de 2011; 

8.1.2.7. Prova de regularidade perante o FGTS; 

 

OBSERVAÇÃO: Serão aceitos documentos e certificados de regularidade 

fiscal obtidos na rede Mundial de Computadores - Internet, estando 
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condicionado ao fato de que os mesmos poderão ter a sua validade 

confirmada pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, nos respectivos sites. 

 

8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA, que consistirá em: 

 

8.1.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperações Judiciais 

e Extrajudiciais expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com 

data inferior a 90 (noventa) dias contados da data marcada para abertura 

dos envelopes; 

 

OBSERVAÇÃO: Caso a licitante seja a Matriz e a executora do objeto seja 

uma Filial, os documentos referentes à Habilitação deverão ser apresentados 

em nome da Matriz e ou da Filial, portanto, aqueles documentos que são 

expedidos exclusivamente em nome da Matriz, serão aceitos para fins de 

habilitação da matriz e de sua filial. 

 

8.1.4. Qualificação Técnica, que será satisfeita através da apresentação do 

seguinte documento: 

8.1.4.1. Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de 

Medicina, com prazo de validade em vigor; 

8.1.4.2. Declaração expressa de que a licitante realizou visita técnica nos 

locais onde serão prestados os serviços a serem contratados, conforme 

Anexo IX - CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

8.1.4.3. Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 

ou privado, em nome da licitante, que comprovem quantitativos razoáveis, 

assim considerados de 50% (cinquenta por cento) a 60% (sessenta por 

cento) da execução pretendida, de acordo com a Súmula nº 024 do Tribunal 
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de Contas do Estado de São Paulo. 

 

8.1.5. Os licitantes deverão apresentar as seguintes DECLARAÇÕES: 

8.1.5.1. DECLARAÇÃO expressa emitida pelo representante legal da 

empresa licitante de que tem pleno conhecimento deste Edital e seus 

Anexos, bem como, de que recebeu todos os documentos e informações 

necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração de sua proposta 

comercial, declarando por fim, que aceita e submete-se a todas as condições 

estabelecidas no presente Edital, conforme modelo Anexo VIII a este Edital. 

 

8.1.5.2. DECLARAÇÃO expressa emitida pelo representante legal da 

empresa licitante constando à inexistência de fato impeditivo legal de licitar 

ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública em geral, 

conforme modelo Anexo IV a este Edital. 

 

8.1.5.3. DECLARAÇÃO expressa emitida pelo representante legal da 

empresa licitante de que a empresa encontra-se em situação regular perante 

o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 

inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo Anexo 

V a este Edital. 

 

8.2. Todas as DECLARAÇÕES exigidas para habilitação dos licitantes 

deverão ser apresentadas com as FIRMAS DEVIDAMENTE 

RECONHECIDAS. 

 

8.3. Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em 
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cartório competente ou por servidor da Administração, ou por publicação em 

órgão de imprensa oficial. 

 

8.4. Nas hipóteses referidas no item anterior, não serão aceitos protocolos e 

documentos com prazo de validade vencido. 

 

8.5. Qualquer certidão exigida nesta licitação, quando a mesma não 

estipular seu prazo de validade, deverá ser atualizada dentro de 180 (cento 

e oitenta) dias de sua emissão. 

 

8.6. O nº. do CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da 

habilitação deverá, rigorosamente, ser do mesmo estabelecimento da 

empresa que efetivamente vai executar o objeto da presente licitação, sob 

pena de responsabilização. 

 

9. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1. No dia e no local e somente até o horário, designados neste Edital, o 

pregoeiro, que dirigirá a sessão, receberá os documentos abaixo 

relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por 

pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes 

das licitantes.      

9.1.1. DECLARAÇÃO separada de qualquer dos envelopes exigidos no 

subitem abaixo, declarando expressamente que cumpre os requisitos de 

habilitação para o presente certame, conforme modelo do ANEXO II deste 

Edital.     

9.1.1.1. Em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, a 

declaração de que trata o item 5.5 deste edital, sob pena de não fazer jus às 
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disposições contidas na Lei Complementar nº. 123/2006.    

    

9.1.2. Em envelopes devidamente fechados, indevassáveis e identificados 

na forma prevista neste Edital, a documentação exigida para PROPOSTA 

COMERCIAL (envelope nº. 01) e para a HABILITAÇÃO (envelope nº. 02). 

    

9.1.3. TERMO DE CREDENCIAMENTO, conforme ANEXO VII, com firma 

devidamente reconhecida. 

 

9.2. A não entrega da Declaração exigida no subitem 9.1.1 deste Edital 

implicará no não-recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes 

contendo a documentação da Proposta Comercial e de Habilitação e, 

portanto, a não-aceitação da licitante neste certame.   

 

9.3. Fica, desde já, expressamente definido que não será aceita a 

entrega de documentos para participação nesta licitação além do 

horário previsto neste edital, sendo que aqueles que chegarem depois do 

horário definido não serão recebidos. 

 

9.4. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o 

pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de 

credenciamento dos representantes das licitantes tal como previsto no item 

5 supra, exame este efetivado antes da abertura da sessão. 

 

9.5. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e 

de credenciamento dos representantes das licitantes, o pregoeiro promoverá 
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a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, conferindo-as e 

rubricando-as em todas as suas folhas. 

 

9.6. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

10. DO JULGAMENTO 

10.1. DIVISÃO POR ETAPAS PARA ORDENAMENTO DOS TRABALHOS. 

10.1.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas: a) 

Classificação das propostas; e b) Habilitação, e obedecerá, quanto à 

classificação das propostas comerciais, ao critério do MENOR PREÇO 

GLOBAL MENSAL. 

10.1.1.1. Etapa de classificação dos preços propostos, compreendendo a 

ordenação das propostas de todas as licitantes, classificação das propostas 

passíveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais das licitantes 

proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da 

aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor. 

10.1.1.2. Etapa de habilitação compreendendo a verificação e a análise dos 

documentos apresentados no envelope “Documentos para Habilitação” da 

licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das 

exigências constantes do presente Edital. 

 

10.2. DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS 

10.2.1. Serão abertos os envelopes nº. 01 - “Proposta Comercial” das 

licitantes.   
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10.2.2. O pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes 

apresentaram propostas comerciais para o fornecimento do objeto da 

presente licitação e os respectivos valores ofertados. 

10.2.3. O pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem 

crescente, de todas as licitantes. 

10.2.4. O pregoeiro classificará a licitante da proposta de MENOR PREÇO 

GLOBAL MENSAL e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas 

em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos 

lances verbais. 

10.2.4.1. O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para 

a etapa de lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da 

proposta válida de MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL, multiplicada por 1% 

(um), desprezando-se a terceira casa decimal. 

10.2.5. Quando não houver, pelo menos, 3 (três) propostas escritas de 

preços nas condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro classificará 

as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 

participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas escritas.   

10.2.5.1. Para o computo das melhores propostas conforme subitem 

anterior, até o máximo de 3 (três), será considerado a de menor valor global 

mensal, acrescida de 02 (duas) outras propostas.     

     

10.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais 

a serem propostos pelos representantes das licitantes classificadas para 

tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, 

em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do 
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primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita 

ofertada. 

10.2.7. O pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas 

(para os lances verbais), a apresentar, individualmente, lances verbais, a 

partir da proposta escrita classificada com o maior preço, prosseguindo 

sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

10.2.8. Caso não mais sejam realizados lances verbais, será encerrada a 

etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de 

MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL. 

10.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta 

de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para classificação, 

no final da etapa competitiva. 

10.2.10. Casos não se realizem lances verbais, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de MENOR PREÇO GLOBAL 

MENSAL e o valor estimado para fornecimento deste objeto licitado.   

10.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as 

propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, 

quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito, sendo 

observado, para efeitos da Lei Complementar nº. 123/06, o disposto no item 

10.4 “DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE”, deste Edital. 

10.2.12. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e 

classificadas, e não se realizem lances verbais, o desempate se fará por 

sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão. 
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10.2.13. Nas situações previstas nos subitens 10.2.9, 10.2.12 e 10.3.4, o 

pregoeiro poderá negociar diretamente com o representante credenciado 

para que seja obtido o melhor preço. 

10.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se 

a licitante desistente às sanções administrativas constantes do subitem 

13.1, deste Edital.  

10.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou prestação do 

serviço condicionada a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza, 

não previstos neste Pregão Presencial, inclusive financiamentos subsidiados 

ou a fundo perdido. 

10.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em 

documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da 

proposta específica. 

 

10.3. DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE 

VENCEDORA E ADJUDICAÇÃO. 

10.3.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 deste Edital, e 

sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro 

anunciará a abertura do envelope referente aos "Documentos para 

Habilitação" desta licitante. 

10.3.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 

desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas. 

10.3.2.1. A não apresentação dentro do Envelope nº. 2 – Documentação 

para Habilitação, de qualquer documento exigido neste Edital, para fins de 

habilitação, implicará na inabilitação da empresa licitante. 
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10.3.3. As MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeitos de habilitação, 

conforme item 08 deste Edital, sob pena de inabilitação, ainda que essa 

apresente alguma restrição.  

10.3.4. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa 

interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa.     

10.3.5. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 

10.3.4., implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo da 

aplicação de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da proposta 

apresentada, bem como na declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

     

10.3.6. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, 

a empresa licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto 

da licitação, pelo próprio pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, 

e, homologado pelo Prefeito Municipal, na hipótese de existência de recursos 

e desde que os mesmos sejam improvidos, face ao reconhecimento da 

regularidade dos atos procedimentais. 

10.3.7. Se a empresa licitante desatender às exigências de habilitação 

definidas neste Edital, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na 
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ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante, declarada 

vencedora e a ela será adjudicado o objeto do certame, pelo pregoeiro. 

10.3.8. Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que 

mencionará as licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas 

verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da 

documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo 

ser a mesma assinada, ao final, pelo pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo 

(s) representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à 

sessão. 

10.3.9. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das 

licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em poder do pregoeiro, 

devidamente lacrados, até que seja assinado o respectivo contrato. Após 

esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes 

interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

          

10.3.10. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será 

feita, pelo pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante 

declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a autoridade 

superior para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na 

hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados ao Prefeito 

Municipal para julgamento e, em caso de não provimento, adjudicação do 

objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão 

quanto à contratação. 

 

10.4 “DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE” 
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10.4.1. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a 

classificação final dos preços propostos, como critério de desempate, será 

dada preferência à contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte desde que o menor preço ofertado não seja de uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte.   

10.4.2. O empate mencionado no caput deste item será verificado na (s) 

situação (ões) em que a(s) proposta(s) apresentada(s) pela microempresa 

ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à(s) proposta(s) mais bem classificada(s) em cada item, ocasião 

(ões) na (s) qual (is), proceder-se-á da seguinte forma: 

10.4.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, 

de acordo com o disposto no subitem 10.4.2 poderá, no prazo de 5 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.  

10.4.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do subitem 10.4.2.1, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na situação definida no 

subitem 10.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

10.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 

estabelecido no subitem 10.4.2, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens 

anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame, na própria sessão pública, após 

verificação da documentação de habilitação. 
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11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

11.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do 

certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, 

podendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.    

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, 

ao final da sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e 

a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro à licitante vencedora. 

11.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados na sede desta Prefeitura Municipal. 

11.5. Julgados os recursos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, o Prefeito Municipal, homologará a licitação e decidirá 

quanto à contratação. 

11.6. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo pregoeiro, que 

consultará as licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer e 

declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos 

antes do término da sessão. Também não serão conhecidas as contrarrazões 

a recursos intempestivamente apresentadas. 

 

12. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
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12.1. A empresa vencedora deverá assinar o Contrato no prazo máximo de 

30 (trinta) úteis. 

12.2. Quando a empresa vencedora não assinar o Contrato nas condições 

estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, 

atendido o interesse público e o da Administração, sem comprometimento 

da segurança da contratação. 

13.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 

no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua 

qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da 

sessão pública deste Pregão Presencial e desde que não fique comprometido 

o interesse do órgão promotor do certame, bem como, a finalidade e a 

segurança da futura contratação. 

13.3. É facultado o pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar 

a instrução do processo.  

13.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
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13.5. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a 

homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à 

contratação. 

13.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do 

início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e 

vencem prazos em dia de expediente normal deste órgão licitante, exceto 

quando for explicitamente disposto em contrário.   

13.7. O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos 

termos do art. 49, da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações.    

13.8. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para 

a realização do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

13.9. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente 

Edital será competente o foro da comarca de Ribeirão Preto, Estado de São 

Paulo, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

13.10. Não será permitida a subcontratação do objeto desta licitação. 

13.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente 

licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 

13.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro. 

 

ALTINÓPOLIS - SP, 31 de agosto de 2017. 
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JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES 

Prefeito 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

2. INTRODUÇÃO 

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na legislação federal e municipal 
vigente. 

 

3. DO OBJETO 

 

3.1. Contratação de empresa para prestação de serviços médicos, incluindo a 

disponibilização de profissionais por um período de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado 60 (sessenta) meses, a serem 

prestados nas unidades de saúde do município, conforme as disposições e as 

especificações contidas no item 2.4 deste Termo de Referência e demais anexos do 

respectivo Edital. 

 

3.1.1. Cessão de equipamento de ultrassonografia (para utilização nos itens 11 e 12, descrito 

no subitem 2.3 deste Termo de Referência), com o objetivo de auxiliar no 

diagnóstico de doenças  vasculares (periférica, doppler transcraniano temporal e 

abdominal); diagnosticar a gravidez ou avaliar o desenvolvimento do feto; 

diagnosticar doenças do útero, trompas, ovários; diagnosticar doenças de próstata; 

visualizar as estruturas dos músculos, articulações, tendões ou para visualizar 

qualquer outra estrutura do corpo humano; realizar ecocardiografia; fornecimento 

de mesa elétrica; computador; impressora colorida; software para cadastro e 

emissão de laudos; material gráfico; ar condicionado para climatização do ambiente, 

bem como funcionário(a) para acompanhamento durante os exames (circulante), 

enfim todo o aparato necessário para a montagem da sala.  

 

3.1.2. Não serão aceitos equipamentos portáteis, bem como equipamentos em mal estado de 

conservação, estipulando-se a apresentação de Nota Fiscal de aquisição do aparelho, 

com a finalidade de conhecimento da procedência do equipamento, para a boa 

qualidade do exame, com as especificações mínimas:    

e) TRANSDUTOR LINEAR: 3 - 12 MHz 

f) TRANSDUTOR CONVEXO: 3 - 10 MHz 

g) TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO: 5 - 10 MHz 

h) TRANSDUTOR CARDIOLÓGICO: 4 - 10 MHz 
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3.2. O

OBSERVAÇÕES: Os serviços que constituem o objeto desta licitação deverão ser 

executados mediante emissão de ordem de serviço individualizada para cada item 

mediante necessidade e conveniência da Administração Pública. 

 

3.3. I

ITENS DO OBJETO: Os itens que fazem parte do objeto desta licitação são as 

seguintes especialidades: 

 

Item Especialidade Dias por mês 
(até) 

Consultas por 
mês (até) 

Valor por 
consulta R$ 

Valor por mês 
R$ 

01 Cardiologia 4 80   

02 Neurologia 4 80   

03 Otorrinolaringologia 1 25   

04 Ginecologia e Obst. 20 200   

05 Ortopedia 4 80   

06 Urologia 1 25   

07 Psiquiatria Adulta 8 200   

08 Psiquiatria Infantil 2 40   

09 Dermatologia 1 25   

10 Endocrinologia 1 25   

11 Ultrassonografia –  

Radiologia Geral* 

8 120   

12 Ultrassonografia – 

Cardiologia* 

4 40   

VALOR TOTAL  

*Vide item 2.1.1. 
 

4. U

JUSTIFICATIVA: 

Os serviços de especialidades médicas são considerados serviços de natureza essencial e devem ser 

prestados considerando a integralidade, a universalidade e a hierarquização da assistência à saúde a fim 

de garantir o bem-estar da população. 

O Município de Altinópolis pretende disponibilizar um serviço de excelência à sua comunidade, garantindo 

assistência eficiente, aos munícipes respeitando todos os princípios e diretrizes do SUS. 

Anteriormente o serviço de especialidades estava sendo executados no Hospital de Misericórdia de 

Altinópolis, através de um Convênio vigente no ano de 2016, prorrogado por mais seis meses no ano de 
2017. Com a necessidade de um novo modelo de saúde, obedecendo ao princípio da economicidade, as 

especialidades, doravante, serão alocadas nas unidades de saúde do município sendo coordenadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

O município disponibiliza de 100% de cobertura de Atenção Básica, onde as unidades de Saúde da 

Família ficam estrategicamente localizadas nos territórios adscritos do município.  

Os serviços devem ser executados com a qualidade necessária para a promoção da saúde, prevenção e 

tratamento da doença. 
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Deverá haver contra referencia, sempre que houver a resolutividade do caso ou referenciá-los aos 
demais níveis de atenção à saúde. 

Diante de tudo, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para executar a contratação 
das especialidades médicas. 

 

5. DAS ESPECIALIDADES  

 

5.1. Especialidade: CARDIOLOGIA 

Cardiologia é a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças que 
acometem o coração bem como outros componentes do sistema. 

A Cardiologia atua na área com exames diagnósticos e terapêuticos intervencionistas. 
É considerada uma das especialidades médicas mais evoluídas, principalmente em função dos grandes 

investimentos e da alta tecnologia envolvida nesta área. 

As doenças cardíacas estão cada vez mais frequentes e complexas em todo o mundo, o que faz 
aumentar ainda mais a importância do trabalho do médico cardiologista. 

Quantitativo: até 80 consultas semanais 
 

5.2. Especialidade: NEUROLOGIA  

A neurologia é uma especialidade médica que trata dos distúrbios estruturais do sistema nervoso. 
Especificamente, ela lida com o diagnóstico e tratamento de todas as categorias de doenças que 

envolvem os sistemas; nervoso central, periférico e autônomo, simpático e para simpático incluindo os 
seus revestimentos, vasos sanguíneos e todos os tecidos efetores com os músculos. 

O neurologista, médico que se especializou em neurologia é treinado para investigar diagnóstico e tratar 
distúrbios neurológicos. 

Quantitativo: até 80 consultas semanais 

 

5.3. Especialidade: OTORINOLARINGOLOGIA 

É uma especialidade médica com características clínicas e cirúrgicas. Seu campo de atuação envolve as 
doenças do ouvido, do nariz, e seios paranasais, faringe, laringe, cabeça e pescoço. 

A avaliação do otorrinolaringologista é muito importante para o correto diagnóstico e tratamento das 

doenças que se manifestam com esses sinais e sintomas, o tratamento pode ser tanto cirúrgico, quanto 
clínico, dependendo da doença e de cada caso especificamente. 

Quantitativo: até 25 consultas mensais 
 

5.4. Especialidade: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

O serviço deve absorver assistência as mulheres e gestantes, nos seus diversos aspectos, sejam eles 

preventivos ou curativos (consultas ginecológicas em geral, pré natal e papanicolau), além de 

procedimentos compatíveis com a Atenção Básica, como cauterização e inserção de D.I.U. (Dispositivo 
Intra Uterino).  No matriciamento, o ginecologista deve trabalhar apoiando as equipes de saúde de 

família, principalmente em condições ginecológicas crônicas específicas, trabalhando de forma 
coordenada com enfermeiros e médicos e se co-responsabilizando pela atenção integral à saúde da 

mulher, e inserir os atendimentos na plataforma E-SUS, disponibilizada pelo Ministério da Saúde. 

Quantitativo: até 200 consultas mensais 
 

5.5. Especialidade: ORTOPEDIA 
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A Ortopedia é a especialidade médica que cuida das doenças e deformidades relacionadas aos elementos 
do aparelho locomotor como ossos, músculos e ligamentos. 

É a especialidade que utiliza métodos clínicos, físicos e cirúrgicos para tratar corrigir enfermidades, lesões 
e deformidades ósseas. 

A ortopedia está diretamente relacionada à traumatologia que é a especialidade médica que lida com as 

lesões corporais resultantes de traumatismo do aparelho músculo esquelético, focando-se porém em 
lesões ósseas e tendinosas da coluna, bacia e membros (superiores e inferiores) sendo que outros tipos 

de traumas deverão ser atendidos pela especialidade à qual relacionam-se. 
Quantitativo: até 80 consultas mensais 

 

5.6. Especialidade: UROLOGIA 

É uma especialidade da medicina que trata do trato urinário de homens e de mulheres e do sistema 

reprodutor dos homens. Os médicos que possuem especialização nesta área são os urologistas, sendo 
treinados para diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes com distúrbios urológicos. 

O médico urologista normalmente atende pacientes em consultório, acompanha pacientes 

internados, realiza cirurgias e exames diagnósticos. Tradicionalmente, o médico urologista 

assume importante papel na realização de exames preventivos e check-up para os homens. O 

urologista trata dos problemas nos rins, ureteres, bexiga, uretra, próstata, adrenais, testículos, 

epidídimos e pênis. 

Há uma enorme quantidade de doenças tratadas pelo urologista, em homens e mulheres de 

todas as idades, incluindo infecções, inflamações, tumores, cálculos, incontinência urinária, 

infertilidade, realização de transplante renal. 

Quantitativo: até 25 consultas mensais 

   

5.7. Especialidade: PSIQUIATRIA ADULTO 

É uma especialidade da medicina que lida com a prevenção, atendimento, diagnóstico, tratamento e 
reabilitação das diferentes formas de sofrimentos mentais, sejam elas de cunho orgânico ou funcional, 

com manifestações psicológicas severas. São exemplos: a depressão, o transtorno bipolar, a 
esquizofrenia, a demência, e os transtornos de ansiedade. 

A meta principal é o alívio do sofrimento e o bem-estar psíquico. 

Os serviços psiquiátricos podem fornecer atendimento de forma ambulatorial ou em internação. 
Quantitativo: até 200 consultas mensais 

 

 

5.8. Especialidade: PSIQUIATRIA INFANTIL 

É uma especialidade da medicina que lida com a prevenção, atendimento, diagnóstico, tratamento e 
reabilitação das diferentes formas de sofrimentos mentais, sejam elas de cunho orgânico ou funcional, 

com manifestações psicológicas severas. São exemplos: a depressão, o transtorno bipolar, a 

esquizofrenia, a demência, e os transtornos de ansiedade. 
A meta principal é o alívio do sofrimento e o bem-estar psíquico. 

Os serviços psiquiátricos podem fornecer atendimento de forma ambulatorial ou em internação. 
Dentre as especificações, a psiquiatria infantil, torna-se imprescindível e é requisito para estudos mais 

apurados justamente por abranger a vulnerabilidade de menores. 

Quantitativo: até 40 consultas mensais. 
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5.9. Especialidade: DERMATOLOGIA 

É a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento clínico cirúrgico das doenças que 

acometem o maior órgão do corpo humano, a pele, tendo em média 2 metros quadrados de área em um 
indivíduo adulto. A especialidade engloba ainda as doenças que acometem os anexos cutâneos: cabelos e 

unhas, bem como as mucosas. Outra denominação é a dermatovenerologia já que a especialidade tem 

importante atuação no contexto das doenças sexualmente transmissíveis. 
Quantitativo: até 25 consultas mensais. 

 

5.10. Especialidade: ENDOCRINOLOGIA 

É uma especialidade médica que estuda as ordens do sistema endócrino e suas secreções específicas, 

chamadas de secreções fisiológicas. 
As principais áreas de atuação do especialista, que é denominado endocrinologista, são: o tratamento do 

câncer, da obesidade mórbida, desordens da glândula hipófise, alterações do ciclo menstrual, tratamento 
e acompanhamento de pacientes diabéticos e outras doenças relacionadas com a deficiência ou o 

excesso de suco gástrico. 
A endocrinologia possui vários ramos de estudo, como a neuroendocrinologia, tireoide, obesidade e 

diabetes, adrenais endocrinologia feminina e masculina, metabolismo dos carboidratos, lipídeos e 

proteínas, tumores neuroendócrinos e síndrome poliglandulares. 
Quantitativo: até 25 consultas mensais. 

 

5.11. E

Especialidade: ULTRASSONOGRAFISTA/RADIOLOGISTA 

É uma especialidade médica que visualiza estruturas superficiais, ginecológicas e obstétrica, além de 
procedimentos intervencionistas (punções, biópsias e drenagens), guiados por ultrassonografia. Existem 

indicações e aplicabilidades, onde envolvem exames específicos tais como ultrassonografia geral e com 

doppler (tireoide, mamas, abdome, transvaginal e outros). Pode ser indicada para diversas finalidades na 
prática clínica, como possíveis alterações no fígado, vesícula biliar, rins, pâncreas, tireoide, mamas e 

vasos sanguíneos, além de ser utilizado na obstetrícia para acompanhamento de gestação e monitorizar o 
desenvolvimento do feto. 

Quantitativo: até 120 exames mensais. 

 

5.12. E

Especialidade: ULTRASSONOGRAFISTA/CARDIOLOGISTA 

É uma especialidade médica que visualiza estruturas superficiais, guiados por ultrassonografia. Existem 
indicações e aplicabilidades, onde envolvem exames específicos tais como ultrassonografia geral e com 

doppler (tireoide, mamas, abdome, transvaginal e outros). Realiza a ecocardiografia ou o ecocardiograma 
com doppler. Abrange os métodos de diagnósticos da estrutura e do funcionamento do coração. 

Quantitativo: 40 exames mensais. 
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5. FORMA DE EXECUÇÃO: 

 

A prestação de serviços de Especialidades Médicas, efetuados pela contratada consistirá no atendimento 

de médicos especialistas, nas unidades de saúde do município, atendendo a demanda referenciada pela 

Atenção Básica.  

O serviço de especialidades médicas consiste na continuidade da assistência aos usuários do SUS, 

proporcionando integralidade no cuidado, resolutividade dos casos e agilidade no tratamento específico. 

Os usuários do SUS, deverão obrigatoriamente passar pelas unidades de saúde da família para serem 

referenciados conforme necessidade, para os especialistas.  

A guia de referência deverá ser encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde, seguindo protocolos 
clínicos de referência e contra referência para a coordenação do fluxo, e efetividade da assistência. 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

O contrato terá validade de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade e 
conveniência da Secretaria da Saúde, respeitada a legislação vigente. 

 

7. DOS PREÇOS E REAJUSTAMENTOS CONTRATUAIS 

 

7.1.  - O MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS pagará à CONTRATADA o valor de R$ ********* 
(****************************) pela consulta/exame efetuado(a).  

7.1.1 Nos preços deste Contrato já estão inclusos todos os custos e despesas relacionadas com 

os serviços a serem executados, especialmente os de natureza tributária, trabalhista e 

previdenciária, e os relativos a salários, encargos sociais, transporte de qualquer natureza, 

impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se 

relacione com o fiel cumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações, ficando esclarecido 

que a Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de 

custos não considerados nos preços. 

7.1.2 Nos termos do artigo 31, da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1.991, por responder 

o CONTRATANTE, solidariamente, com os encargos previdenciários da CONTRATADA, 

resultantes da execução do contrato, esta deverá comprovar mensalmente o cumprimento de 

sua obrigação perante o INSS apresentando documentos sobre a contribuição individual de 

cada um dos profissionais utilizados na prestação de serviços objeto do contrato. 

7.1.2.1 A não apresentação da documentação mencionada no item anterior, dará direito à 
CONTRATANTE de bloquear o pagamento, até que seja regularizada a situação por parte da 

CONTRATADA, sendo que a mesma, não terá direito a correção dos valores por atraso do pagamento, 
ficando a CONTRATANTE autorizada a não respeitar a ordem cronológica de pagamento. 
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7.1.3 Os valores descritos no item 4.1 sofrerão atualização monetária, anualmente, tendo como 

data-base a data de assinatura do contrato, segundo a variação do IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo), no mesmo período, ou, no caso de extinção deste, por qualquer outro 

índice que retrate a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices 

específicos ou setoriais.  

 

8. VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E FATURAMENTO 

8.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente, mediante crédito em conta corrente que a 

CONTRATADA manterá em agência oficial credenciada para tal fim, contra apresentação das primeiras 
e segundas vias das Notas Fiscais/Fatura e ou Relatório de Prestação de Serviços. 

 
8.2. Os serviços objeto do contrato presente serão verificados pela Secretaria Municipal de Saúde, 

mensalmente, e emitirá até 03 (três) dias do mês subsequentes aos serviços prestados o Atestado de 

Prestação de Serviços, após a análise do relatório e ou apontamento de exames e ou consultas 
realizadas pelos profissionais médicos disponibilizados pela CONTRATADA. 

8.2.1. Os pagamentos deverão ser efetuados até o último dia útil do mês subsequente aos serviços 
prestados. 

 
8.3. As notas fiscais/fatura e ou relatório de prestação de serviços e os documentos de controle previstos 

na presente contratação deverão ser encaminhadas ao Setor de Compras e Licitações do Município de 

ALTINÓPOLIS, situado à Rua Major Garcia nº 144, que os submeterá à prévia verificação e posterior 
aprovação da Secretaria de Saúde, conforme especificações do item 8.2. 

 
8.4. Toda e qualquer divergência de valor e quantidade surgida na conferência dos respectivos 

documentos fiscais (Notas Fiscais), serão esclarecidos mediante correspondência entre as partes, sendo 

que tais valores somente serão satisfeitos após esclarecimentos definitivos da eventual diferença 
constatada. 

 

 

9. GESTOR DO CONTRATO:  

O gestor do contrato ou instrumento equivalente será o Secretário da Saúde nos termos da Lei de 

Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do termo contratual objeto do presente certame, procedendo ao registro das ocorrências e 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, bem como, será o responsável pela 

vigência, com o consequente controle dos prazos de início e término contratual, eventual prorrogação, 
aditamentos e instauração de novo processo de licitação, caso seja deliberado pela continuidade dos 

serviços ou fornecimento.  

Na fiscalização aludida no item anterior estará compreendida a atestação e aprovação dos 

serviços/fornecimento prestados, apontando que estes atendem às especificações e finalidades 
contratuais, permitindo assim a efetivação do pagamento.  
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10. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 
SERÁ RESPONSABILIDADE DA EMPRESA LICITANTE A COORDENAÇÃO MÉDICA RESPONSÁVEL PELA 

ESCALA MÉDICA E POR TODA PARTE TÉCNICA DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELOS MÉDICOS 
ESPECIALISTAS. 

A LICITANTE SERÁ OBRIGADA A ORGANIZAR A ASSISTÊNCIA A SER PRESTADA EM CONFORMIDADE 

COM OS FLUXOS E PROTOCOLOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
MEDIANTE SITUAÇÃO EXPRESSAMENTE JUSTIFICADA, PODERÁ A CONTRATANTE ATRAVÉS DO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOLICITAR SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO, QUANDO 
ESTE NÃO ESTIVER CORRESPONDENDO ÀS EXPECTATIVAS DO SERVIÇO ORA CONTRATADO. 

Não serão considerados, encaminhamentos médicos provindos do Hospital de Misericórdia, considerando 

que o município possui 100% (cem por cento) de cobertura de Estratégia de Saúde da Família, e o 
hospital, recebe médicos plantonistas que descaracterizam a continuidade da assistência. 
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ANEXO II –  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/ 2017 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2017 

 

A empresa: ____________________ (razão social), 

devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. _______________ com sede 

na ________________________ (endereço completo), por intermédio de seu 

representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º 

da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e 

para os fins de cumprimento do exigido no Pregão Presencial nº. 061/2017, DECLARA 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão Presencial 

em epígrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

 

______________ , ____ de _____________ de 2017. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

(com reconhecimento de firma) 

 

 

NOME: _____________________________________________________ 

R. G. nº. _____________________________________________________ 

CARGO / FUNÇÃO: __________________________________________ 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue a pregoeiro, separadamente e antes 

dos envelopes de Proposta Comercial e de Habilitação, exigidos nesta licitação. 
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ANEXO III –  

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL nº. 061/2017 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

REF. PREGÃO PRESENCIAL nº. 061/2017 
 

A empresa: _________________________________________ (razão social), devidamente 

inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. ________________________________ 

com sede na ______________________________________________ (endereço 

completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, vem apresentar a 

seguinte PROPOSTA COMERCIAL: 

 
 
Item Especialidade Dias por mês 

(até) 
Consultas por 
mês (até) 

Valor por 
consulta R$ 

Valor por mês 
R$ 

01 Cardiologia 4 80   

02 Neurologia 4 80   

03 Otorrinolaringologia 1 25   

04 Ginecologia e Obst. 20 200   

05 Ortopedia 4 80   

06 Urologia 1 25   

07 Psiquiatria Adulta 8 200   

08 Psiquiatria Infantil 2 40   

09 Dermatologia 1 25   

10 Endocrinologia 1 25   

11 Ultrassonografia –  

Radiologia Geral* 

8 120   

12 Ultrassonografia – 

Cardiologia* 

4 40   

  

 

 

 

A empresa vencedora se obriga a fornecer equipamento de ultrassonografia (para utilização 

nos itens 11 e 12), com o objetivo de auxiliar no diagnóstico de doenças  vasculares 

(periférica, doppler transcraniano temporal e abdominal); diagnosticar a gravidez ou avaliar 

o desenvolvimento do feto; diagnosticar doenças do útero, trompas, ovários; diagnosticar 

doenças de próstata; visualizar as estruturas dos músculos, articulações, tendões ou para 

visualizar qualquer outra estrutura do corpo humano; realizar ecocardiografia; fornecimento 

de mesa elétrica; computador; impressora colorida; software para cadastro e emissão de 

laudos; material gráfico; ar condicionado para climatização do ambiente, bem como 

funcionário(a) para acompanhamento durante os exames (circulante), enfim todo o aparato 

necessário para a montagem da sala.  

 

Não serão aceitos equipamentos portáteis, bem como equipamentos em mal estado de 

conservação, estipulando-se no máximo um equipamento de ultrassonografia com três anos 

de uso e, para a boa qualidade do exame, com as especificações mínimas:    
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TRANSDUTOR LINEAR: 3 - 12 MHz 
TRANSDUTOR CONVEXO: 3 - 10 MHz 
TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO: 5 - 10 MHz 
TRANSDUTOR CARDIOLÓGICO: 4 - 10 MHz 
 
 

VALOR GLOBAL MENSAL: R$ ___________________ (valor por extenso) 

Obs.: No preço proposto já estão inclusos todos os custos e despesas relacionadas com os 

serviços a serem executados, especialmente os de natureza tributária, trabalhista e 

previdenciária, e os relativos a salários, encargos sociais, transporte de qualquer natureza, 

impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se 

relacione com o fiel cumprimento pela proponente de suas obrigações, ficando esclarecido 

que a Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de 

custos não considerados nos preços.  

 

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 

 

Condições de pagamento: Os pagamentos serão realizados mensalmente, até o último 

dia útil do mês subsequente aos serviços prestados, mediante apresentação da respectiva 

Nota Fiscal/Fatura, acompanhado de atestado da Secretaria Municipal da Saúde constando a 

integral prestação dos serviços. 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 

apresentação. 

Prazo para início dos serviços: Imediato, após a emissão da Ordem de Serviço. 

 

Em,_____de______________________de 2017. 

 

 

Proponente: ______________________________________________ 

CNPJ: ___________________________________________________ 

Endereço:________________________________________________ 

Bairro: __________________________CEP:____________________ 

Cidade: ___________________________________Estado: ________ 

Telefone: __________________ e-mail:_________________________ 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 
NOME: ________________________________________________ 

R. G. nº. _______________________________________________ 

CARGO / FUNÇÃO: _______________________________________ 
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ANEXO IV  

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO 

 

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2017 

 

DECLARAÇÃO 

 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2017. 
 

A empresa: ____________________ (razão social), 

devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. _______________ com sede 

na ________________________ (endereço completo), por intermédio de seu 

representante legal, infra-assinado, e para os fins de cumprimento do exigido no Pregão 

Presencial nº. 061/2017, DECLARA que até a presente data, em relação a esta empresa 

declarante, não existem fatos impeditivos da sua habilitação no presente certame, bem 

como, inexistem fatos que a impedem de licitar e contratar com órgãos e entidades da 

Administração Pública em geral, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

imediatamente as ocorrências posteriores. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

 

______________ , ____ de _____________ de 2017. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

(com reconhecimento de firma) 

 

 
NOME: _____________________________________________________ 

R. G. nº. _____________________________________________________ 

CARGO / FUNÇÃO: __________________________________________ 

 

 

 
OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos para 

Habilitação. 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR 
REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2017 

 

DECLARAÇÃO 

 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2017 

 

A empresa: ____________________ (razão social), 

devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. _______________ com sede 

na ________________________ (endereço completo), por intermédio de seu 

representante legal, infra-assinado, atendendo ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, do 

disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal e para os fins de 

cumprimento do exigido no Pregão Presencial nº. 061/2017 DECLARA que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: em caso de empregar menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz, constar esta ressalva na sua declaração. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

_____________ , ____ de _____________ de 2017. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

(com reconhecimento de firma) 

 
NOME: _____________________________________________________ 

R. G. nº. _____________________________________________________ 

CARGO / FUNÇÃO: __________________________________________ 

 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos para 

Habilitação. 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS E ************************. 

     CONTRATO Nº ***/2017. 

     VALOR DO CONTRATO: R$ ************* 

      

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o Município de ALTINÓPOLIS, com sede à 

Rua dos Jasmins n. 296, CNPJ/MF nº 68.319.748/0001-95, doravante denominado 

CONTRATANTE, representado neste ato por seu Prefeito Municipal JOSÉ 

ROBERTO FERRACIN MARQUES, brasileiro, casado, portador do R.G. nº 

_______________ e do CPF nº __________________, residente e domiciliado à 

rua _______________ nº ____, neste mesmo Município de ALTINÓPOLIS, Estado 

de São Paulo, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações 

posteriores e demais normas regulamentares pertinentes à matéria; E de outro 

lado como CONTRATADA a **************************, com sede à Av./rua 

*************, nº ****, *************, em *************/SP, inscrita no 

CNPJ/MF nº ******************, Inscrição Estadual nº 

********************, Inscrição Municipal nº ***************, representada 

neste ato por *********************, portador do R.G. nº 

****************** e do CPF nº ****************************, ao final 

assinados, têm entre si justo e contratado a celebração do presente instrumento 

contratual de prestação de serviços médicos a serem prestados na unidade ESF 

“Wagner Zuccolotto”, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações legais, que se 

regerá pelas cláusulas e condições a seguir discriminadas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços médicos, incluindo a 

disponibilização de profissionais por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por iguais e sucessivos períodos, limitado 60 (sessenta) meses, a serem prestados nas unidades 

de saúde do município, conforme as disposições e as especificações contidas no item 2.4 deste 

Termo de Referência e demais anexos do respectivo Edital. 
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1.1.1. Cessão de equipamento de ultrassonografia (para utilização nos itens 11 e 12, descrito 

no subitem 2.3 deste Termo de Referência), com o objetivo de auxiliar no diagnóstico de 

doenças  vasculares (periférica, doppler transcraniano temporal e abdominal); diagnosticar a 

gravidez ou avaliar o desenvolvimento do feto; diagnosticar doenças do útero, trompas, 

ovários; diagnosticar doenças de próstata; visualizar as estruturas dos músculos, articulações, 

tendões ou para visualizar qualquer outra estrutura do corpo humano; realizar ecocardiografia; 

fornecimento de mesa elétrica; computador; impressora colorida; software para cadastro e 

emissão de laudos; material gráfico; ar condicionado para climatização do ambiente, bem como 

funcionário(a) para acompanhamento durante os exames (circulante), enfim todo o aparato 

necessário para a montagem da sala.  

 

1.1.2. Não serão aceitos equipamentos portáteis, bem como equipamentos em mal estado de 

conservação, estipulando-se a apresentação de Nota Fiscal de aquisição do aparelho, com a 

finalidade de conhecimento da procedência do equipamento, para a boa qualidade do exame, 

com as especificações mínimas:    

i) TRANSDUTOR LINEAR: 3 - 12 MHz 

j) TRANSDUTOR CONVEXO: 3 - 10 MHz 

k) TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO: 5 - 10 MHz 

l) TRANSDUTOR CARDIOLÓGICO: 4 - 10 MHz 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: Os serviços que constituem o objeto desta licitação deverão ser executados 

mediante emissão de ordem de serviço individualizada para cada item mediante necessidade e 

conveniência da Administração Pública. 

 

ITENS DO OBJETO: Os itens que fazem parte do objeto desta licitação são as seguintes 

especialidades: 

 

Item Especialidade Dias por mês 
(até) 

Consultas por 
mês (até) 

Valor por 
consulta R$ 

Valor por mês 
R$ 

01 Cardiologia 4 80   

02 Neurologia 4 80   

03 Otorrinolaringologia 1 25   

04 Ginecologia e Obst. 20 200   

05 Ortopedia 4 80   

06 Urologia 1 25   

07 Psiquiatria Adulta 8 200   

08 Psiquiatria Infantil 2 40   

09 Dermatologia 1 25   

10 Endocrinologia 1 25   
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11 Ultrassonografia –  

Radiologia Geral* 

8 120   

12 Ultrassonografia – 

Cardiologia* 

4 40   

  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS PARTES 

 

Considera-se para os fins deste instrumento contratual obrigações da contratada: 

 

2.1. - Manter a escala de médicos de especialidades em conformidade com o 

agendamento elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde; 

 

2.2. – Os profissionais médicos disponibilizados à CONTRATANTE deverão anotar o 

número de prontuário médico e o nome de todos os pacientes atendidos, cujo 

relatório e/ou apontamento possibilite, com segurança, a aferição das 

consultas/exames efetivamente realizadas; cujo o mecanismo servirá como 

elemento comprobatório para fins de pagamentos dos serviços prestados, bem 

como, para efeito de fiscalização dos órgão competentes.    

 

2.3. - Obriga-se a CONTRATADA a, nos termos e para os fins do artigo 55, inciso 

XIII da Lei Federal nº 8666/93 e suas posteriores alterações a manter durante a 

execução da contratação, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

bem como todas as condições oferecidas para sua habilitação e qualificação 

exigidas na Concorrência. 

2.4. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste procedimento 

licitatório nas condições avençadas; 

2.5. Constituem direitos da CONTRATADA, receber as informações necessárias ao 

perfeito cumprimento do objeto do contrato; bem como perceber o valor ajustado 

na forma e nos prazos convencionados pelo instrumento contratual.  

2.6. Constituem obrigações da CONTRATANTE:  

2.6.1. Efetuar o pagamento ajustado;  
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2.6.2. No ato dos pagamentos devidos, em atendimento ao art. 112 e seguintes da 

Instrução Normativa RFB n° 971/2009, a Prefeitura Municipal poderá descontar e 

arrecadar a contribuição previdenciária da CONTRATADA, mediante desconto 

correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor total dos serviços prestados, 

mediante cessão de mão de obra, constantes da nota fiscal ou fatura emitida pela 

contratada e recolher à Secretaria da Receita Previdenciária a importância retida 

em nome da contratada. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

3.1. – O presente contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, entrando em 

vigor a partir da Ordem de Serviço que ocorrerá no prazo máximo de 02 (dois) 

dias, a contar da assinatura deste instrumento contratual, admitida sua 

prorrogação, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações 

legais, por meio de Aditivo Contratual pertinente. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E REAJUSTAMENTOS CONTRATUAIS 

 

4.1. - O MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS pagará à CONTRATADA o valor de R$ 

********* (****************************) pela consulta/exame realizada, 

sendo que a CONTRATADA arcará com as despesas financeiras para que os serviços 

sejam executados em conformidade com o agendamento preestabelecido pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

4.1.1 Nos preços deste Contrato já estão inclusos todos os custos e despesas 

relacionadas com os serviços a serem executados, especialmente os de natureza 

tributária, trabalhista e previdenciária, e os relativos a salários, encargos sociais, 

transporte de qualquer natureza, manutenção de equipamentos, impostos, taxas, 

emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione 

com o fiel cumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações, ficando esclarecido 

que a Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o 

ressarcimento de custos não considerados nos preços. 
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4.1.2 Nos termos do artigo 31, da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1.991, 

por responder o CONTRATANTE, solidariamente, com os encargos previdenciários 

da CONTRATADA, resultantes da execução do contrato, esta deverá comprovar 

mensalmente o cumprimento de sua obrigação perante o INSS apresentando 

documentos sobre a contribuição individual de cada um dos profissionais utilizados 

na prestação de serviços objeto do contrato. 

4.1.2.1 A não apresentação da documentação mencionada no item anterior, dará 

direito à CONTRATANTE de bloquear o pagamento, até que seja regularizada a 

situação por parte da CONTRATADA, sendo que a mesma, não terá direito a 

correção dos valores por atraso do pagamento, ficando a CONTRATANTE 

autorizada a não respeitar a ordem cronológica de pagamento. 

4.1.3 Os valores descritos no item 4.1 sofrerão atualização monetária, anualmente, 

tendo como data-base a data de assinatura do contrato, segundo a variação do 

IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), no mesmo período, ou, no caso de 

extinção deste, por qualquer outro índice que retrate a variação efetiva do custo de 

produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais.  

CLÁUSULA QUINTA - VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE 

PAGAMENTO E FATURAMENTO 

 

5.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente, mediante crédito em conta 

corrente que a CONTRATADA manterá em agência oficial credenciada para tal fim, 

contra apresentação das primeiras e segundas vias das Notas Fiscais/Fatura e ou 

Relatório de Prestação de Serviços. 

 

5.2. Os serviços objeto do contrato presente serão verificados pela Secretaria 

Municipal de Saúde, mensalmente, e emitirá até 03 (três) dias do mês 

subsequentes aos serviços prestados o Atestado de Prestação de Serviços, após 

a análise do relatório e ou apontamento das consultas/exames efetivamente 

realizadas pelos profissionais médicos disponibilizados pela CONTRATADA. 
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5.2.1. Os pagamentos deverão ser efetuados até o último dia útil do mês 

subsequente aos serviços prestados. 

 

5.3. As notas fiscais/fatura e ou relatório de prestação de serviços e os documentos 

de controle previstos na presente contratação deverão ser encaminhadas ao Setor 

de Compras e Licitações do Município de ALTINÓPOLIS, situado à Rua Major Garcia 

nº 144, centro, Altinópolis, que os submeterá à prévia verificação e posterior 

aprovação da Secretaria de Saúde, conforme especificações do item 5.2. 

 

5.4. Toda e qualquer divergência de valor e quantidade surgida na conferência dos 

respectivos documentos fiscais (Notas Fiscais), serão esclarecidos mediante 

correspondência entre as partes, sendo que tais valores somente serão satisfeitos 

após esclarecimentos definitivos da eventual diferença constatada. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR ESTIMATIVO DESTE CONTRATO 

 

6.1. As partes de comum acordo, com base no edital de licitação que originou o 

presente contrato e conforme constante na proposta apresentada pela 

CONTRATADA, estimam à presente contratação no valor de R$ 

**************** (****************************). 

 

6.2. O empenho da despesa será estimativo, sob a seguinte dotação: 

 

DESPESA ÓRGÃO ECONÔMICA FUNÇ./ SUB./ PROG. AÇÃO FONTE COD.

535 06.02.00 3.3.90.39.00 10 301 7009 2003 1 3100000  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO 

 

7.1. A presente contratação poderá ser rescindida, na ocorrência das seguintes 

situações abaixo relacionadas: 
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7.1.1. Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações e prazos 

aqui pactuados; 

7.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

 

7.1.3. O atraso injustificado para o início do serviço contratado; 

 

7.1.4. A paralisação de fornecimento sem justa causa e prévia comunicação ao 

MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS; 

 

7.1.5. O desatendimento de determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

 

7.1.6. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 

presente instrumento contratual; 

 

7.1.7. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

 

7.1.8. A dissolução de sociedade; 

 

7.1.9. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que prejudique a execução do contrato; 

 

7.1.10. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 

está subordinado a autoridade subscritora do presente e exaradas no processo 

administrativo a que se refere a presente contratação. 

 

7.1.11. A supressão, por parte do MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS dos serviços, 

acarretando modificação do valor inicial da contratação além do limite legal 

permitido; 
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7.1.12. a suspensão de sua execução, por ordem escrita do MUNICÍPIO DE 

ALTINÓPOLIS, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 

repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 

imprevistas desmobilizações ou imobilizações e outras previstas, assegurado à 

CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

 

7.1.13. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo 

MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS, decorrentes dos serviços ou parcelas destes já 

recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 

da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 

situação;  

 

7.1.14. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva de continuidade da execução contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - MULTA E PENALIDADES 

 

8.1. Pelo não cumprimento de qualquer das condições estabelecidas neste contrato, 

a CONTRATADA pagará ao MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS a título de multa 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor das faturas do mês em que ocorrer 

a infração. 

 

8.1.1. A aplicação da multa não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade, por 

outros danos ou prejuízos a que der causa pela infração ou execução após sua 

aplicação. 
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8.2. Pela inexecução total ou parcial da contratação o MUNICÍPIO DE 

ALTINÓPOLIS poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

8.2.1. advertência; 

8.2.2. multa; 

8.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos; e, 

8.2.4. declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 

MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS pelos prejuízos resultantes da sanção aplicada 

com base no subitem anterior. 

 

8.3. A aplicação das penalidades previstas no subitem anterior não impede que o 

MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS rescinda a presente contratação. 

 

CLÁUSULA NONA - FORÇA MAIOR 

 

9.1. A ocorrência de caso fortuito ou força maior será excludente de 

responsabilidade da CONTRATADA e do MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS 

obedecida a disposição prevista no artigo 1.058, parágrafo único do Código Civil 

Brasileiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - NOVAÇÃO 

 

10.1. A tolerância das partes quanto a eventuais infrações da presente contratação 

não constituirá novação, aceitação ou renúncia dos direitos que são conferidos a 

ambos os contratantes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TRIBUTOS E INCIDÊNCIAS FISCAIS 

 

11.1. Todos os tributos (impostos federais, estaduais e municipais, taxas, 

emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas, previdenciários, devidos 

em decorrência direta ou indireta da presente contratação ou de sua execução, 

serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. O MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS não responderá por quaisquer obrigações 

assumidas pela CONTRATADA em razão do presente instrumento, seja para com 

os integrantes de seu pessoal, seja para com os Poderes Públicos, seja para com 

terceiros em geral, sejam tais obrigações de que natureza forem, especialmente as 

decorrentes de relações empregatícias e as de caráter previdenciário, tributário ou 

acidentário, de forma que o descumprimento de tais obrigações pela 

CONTRATADA importará em imediata e automática rescisão deste contrato, 

independentemente de prévio aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, ficando 

desde já facultado ao MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS, caso venha a ser alvo de 

qualquer demanda decorrente desta contratação. 

 

12.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PRESENTE 

INSTRUMENTO 

 

13.1. Faz parte integrante deste instrumento o Processo de Pregão Presencial nº 

061/2017, que originou o presente contrato e todos os demais documentos que 

possam advir da presente contratação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - NORMAS REGEDORAS DO PRESENTE 

INSTRUMENTO 

 

14.1. A presente contratação encontra-se vinculada ao instrumento do Pregão 

Presencial nº 061/2017, bem como à proposta da CONTRATADA. 

 

14.2. Aplica-se à presente contratação e aos casos omissos as normas previstas na 

Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 

regulamentos estaduais e federais aplicáveis à espécie e, supletivamente as regras 

de direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 

 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altinópolis/SP, acima de qualquer outro, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

todas e quaisquer dúvidas e ainda outras questões inerentes à execução da 

presente contratação. 

 

 

   E assim, por estarem justos e contratados, as partes assinam o 

presente instrumento em três vias de igual teor para que um único e legal efeito 

jurídico, na presença das testemunhas abaixo indicadas. 

 

ALTINÓPOLIS, *** de ************ de 2017. 

 

JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES 

PREFEITO MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS 

CONTRATANTE 

 

 

PESSOA JURIDICA: 
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Resp. Legal:  

RG nº  

CPF nº  

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1) ________________________________________,  

RG nº ___________________ 

 

2) ________________________________________,  

RG nº ___________________ 
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ANEXO VII  
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

A empresa: ____________________ (razão social), 

devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. _______________ 

com sede na ________________________ (endereço completo), por intermédio de 

seu responsável legal, infra-assinado, para os fins de cumprimento do exigido pelo 

Edital do Pregão Presencial nº. 061/2017 CREDENCIA o (a) Srº. (a) 

________________________________, portador(a) do R.G. nº. 

_________________________ e do C.P.F.  nº. ____________________________, 

______________________ (cargo ou função), para REPRESENTÁ-LA perante a     

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS – SP, na licitação realizada na 

modalidade Pregão Presencial supra-referido, do tipo menor preço unitário, 

podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, 

inclusive, interpor e desistir da interposição de recursos em todas as fases do 

referido certame. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
 

______________ , ____ de _____________ de 2017. 
 
 

 
________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
(com reconhecimento de firma) 

 

NOME: _____________________________________________________ 

R. G. nº. _____________________________________________________ 

CARGO / FUNÇÃO: __________________________________________ 

 

OBS.: Este Termo de Credenciamento deverá ser entregue a Pregoeiro, 

separadamente e antes dos envelopes de Proposta Comercial e de 

Habilitação, exigidos nesta licitação. 
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ANEXO VIII  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO  

DO EDITAL E DE SEUS ANEXOS. 
 

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2017 
 

DECLARAÇÃO 

 
A empresa: ____________________ (razão social), 

devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. _______________ 

com sede na ________________________ (endereço completo), por intermédio de 

seu representante legal, infra-assinado, para os fins de cumprimento do exigido no 

Pregão Presencial nº. 061/2017 DECLARA ter pleno conhecimento do 

respectivo edital e de seus anexos do processo licitatório em epígrafe. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
 

_____________ , ____ de _____________ de 2017. 

 
 

 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
(com reconhecimento de firma) 

 
NOME: _____________________________________________________ 

R. G. nº. _____________________________________________________ 

CARGO / FUNÇÃO: __________________________________________ 

 
 

 
 

 

 
 

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos para 

Habilitação. 
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ANEXO IX 

CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA* AOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

*(Agendamento junto à Secretaria da Saúde até 2 dias úteis antes do 

certame). 

 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2017 
 

    _________________________________________, 
brasileiro (a), portador do R.G. nº _________________________________ e do 
C.P.F. nº __________________, neste ato representando a empresa 

______________________________________________, estabelecida na 
_______________________________________________, na cidade de 

__________________________________________________, Estado de 
___________________________________, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 
___________________________________, com Inscrição Estadual nº 

______________________________, CERTIFICA, que nesta data realizou visita 
técnica nas Unidades de Saúde do Município, onde serão prestados os serviços ora 

licitados, passando assim, a ter pleno conhecimento do espaço físico em que os 
profissionais atuarão, bem como dos equipamentos que serão instalados e os que 
serão colocados à sua disposição para executarem seus serviços. 

 
 

 
   ALTINÓPOLIS, __ de ______________ de 2017. 
 

 
 

 
__________________________________________ 

Representante da Empresa 

 
 

 
______________________________ 

 

Secretário Municipal da Saúde 

 

 


