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EDITAL DE LICITÇÃO 
 
PROCESSO Nº 008/2011 
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 002/2011 

Tipo: Menor Preço Por Item. 

 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT 
AUTORA: Comissão Permanente de Licitação 
OBJETO: Contratação de Profissional Médico 
 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 002/2011, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste Instrumento Convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante.  
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 
abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar do certame.  
 
A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de 31 de janeiro de 2011, as 13:30 
horas, na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT, localizada à Rua Nunes 
Freire, nº 13 – Novo Mundo - MT e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados nos autos do Processo em epígrafe. 
 
 

1 – DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto do presente Pregão Presencial é a contratação dos serviços abaixo 

elencados, conforme detalhamento na minuta de contrato deste Edital de Licitação: 
 
Item I – Prestação de serviços médicos de 40 horas semanais no PSF Novo Mundo, e 15 dias 
alternados de sobreavisos no período noturno. 
Item II – Prestação de serviços médicos de 40 horas semanais no PSF Catarina Zin Mafini. 
Item III – Prestação de serviços médicos de 40 horas semanais no PSF Dorico Pereira de Araujo, e 15 
dias alternados de sobreavisos no período noturno. 
 

 
2-DA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1-Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que preencham as 
condições de credenciamento constantes deste Edital. 
 
2.2-Poderão participar desta licitação, os interessados e as empresas do ramo pertinente ao seu 
objeto, legalmente constituídas e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 
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2.3- É vedada a participação de empresas: 
 
2.3.1-Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; 
 
2.3.2-Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela Administração Pública e, caso participe do 
processo licitatório, estará(ao) sujeita(s) às penalidades previstas no art. 97, § Único da Lei Federal nº 
8.666/93; 
 
2.3.3-Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante. 
 
2.3.4-A participação no presente processo licitatório implica na plena e irretratável aceitação das 
condições e normas deste Pregão Presencial. 

 
 

3-DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1-Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial, em vigor com todas as devidas alterações ou consolidação do contrato, registrado na Junta 
Comercial, devidamente autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.  
 
3.2-O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto.  
 
3.3-Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
3.4-A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo VII. 
 
3.5-A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  
 
3.6-As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
3.7-Declaração de enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, com registro na 
Junta Comercial. 
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4-DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS  E  DOCUMENTOS 
 
4.1-O pregoeiro receberá até as 13:30 horas do dia 31 de janeiro de 2011 os envelopes contendo as 
proposta e os documentos para habilitação. Os mesmos deverão ser apresentados, separadamente, 
em 02 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, 
a identificação da licitante, e os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N° 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
Rua Nunes Freire, nº 12 
Novo Mundo – MT – CEP: 78.528-000 
Envelope 1 – Documentos de Habilitação 
PREGÃO PRESENCIAL N°002/2011 
Abertura: 04/02/2011, às 13:30 horas. 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 
CNPJ DA EMPRESA 
 
ENVELOPE N° 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
Rua Nunes Freire, nº 12 
Novo Mundo – MT – CEP: 78.528-000 
Envelope 1 – Documentos de Habilitação 
PREGÃO PRESENCIAL N°002/2011 
Abertura: 04/02/2011, às 13:30 horas. 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 
CNPJ DA EMPRESA 
 

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 
5.1-A planilha de custo deverá ser apresentada impressa de acordo com a fornecida e ao final ser 
identificada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, neste caso, juntando-se 
a procuração; não podendo ser alterada e nem substituída, caso isso ocorra a licitante será 
desclassificada: 
 
5.1.1-Os valores propostos deverão estar expressos em moeda corrente no País já incluídos todos os 
custos diretos e indiretos. 
 
5.1.2-A licitante deverá apresentar a Carta Proposta conforme modelo no anexo IV, devendo conter: 
 
5.1.3-O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data 
da abertura da licitação, no silêncio assim será considerado; 
 
5.1.4- Ser digitada, em língua Portuguesa; 
 
5.1.5-Ser em papel timbrado da licitante; 
 
5.1.6-Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de  validade, não 
sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte da proponente. 
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5.1.7-Apresentada a proposta, a proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às 
cláusulas e condições do presente Edital. 
 
5.1.8-Se por falha da proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação. 
 
5.1.9-A licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar a proposta readequada no prazo de 
02(dois) dias úteis, sob pena de suspensão conforme previsto na Lei 10.520/2002. 
 
5.2-PRAZOS E CONDIÇÕES 
 
5.2.1- O início da prestação de serviços se dará imediatamente iniciando apartir da data de assinatura 
do contrato encerrando-se em 31/12/2011, admitida à prorrogação e alteração nos termos dos Arts. 57 
e 65 da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; caso seja de interesse das partes. 
 
5.2.2-A Licitante vencedora deverá cumprir na integra a prestação de serviços a ela homologado sob 
pena de responsabilidade de acordo com a Lei nº 8.666/93, art. Nº 87, e demais penalidades cabíveis; 
 
5.2.3-O pagamento será efetuado mensalmente, conforme execução do objeto licitado. 
 
 
 

6-DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
 
6.1-O Envelope "Documentos de Habilitação", nos termos do item 4.1, deverá conter os documentos a 
seguir: 
 

7-HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
7.1 Para Pessoa Jurídica  
 
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, acompanhados de documentos de eleição 
de seus administradores com seus respectivo mandato. 
 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-
se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
e) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial, em vigor com todas as devidas alterações ou consolidação do contrato, registrado na Junta 
Comercial, devidamente autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
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f) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
7.2 Para Pessoa Física 
 
a) Cópia de cédula de identidade; 
 
b) Cópia de Carteira Profissional do Conselho Regional de Medicina – CRM 

 
 
 

8 - REGULARIDADE FISCAL 
 
8.1 – Para Pessoa Jurídica 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade; 
 
c) Provas de regularidade, em plena validade, para com: 

-A Fazenda Federal consistindo em Certidão Negativa Conjunta de Tributos e Contribuições 
Federais; 

-A Fazenda Estadual (Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado, completa, 
englobando todos os tributos de competência estadual); 

-A Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias 
da data de encerramento desta licitação, se outro prazo não constar dos documentos; 

-A Seguridade Social INSS (CND - Certidão Negativa de Débitos); 
-O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

 
8.2 – Para Pessoa Física 
 
a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa Conjunta de Débitos 
Relativos à Tributos Federais e à Divida Ativa da União, dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão; 
 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF 
 
c) Certidão Negativa do INSS  

 
9-DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

 
9.1-As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certame 
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida, para comprovação de sua regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
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10-DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA AS MICROEMPRESAS  E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

 
10.1-Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a 
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.1.1-A falta de regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.1, implicará decadência 
do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
10.2-Renovado o prazo, se a licitante que foi adjudicado o bem, não apresentou a regularidade, esta 
incorrerá em pena na forma prevista nesse Edital. 
 
 

11-OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
11.1-Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi 
declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico, ou suspensa de contratar 
com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes; 
11.2 – Comprovante de registro ou inscrição no CRM e no COREN, devidamente atualizados; 
 
 

12-DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
12.1-A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso informatizado 
obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da data de encerramento 
da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos. 
 
12.2-A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida por qualquer 
processo de reprodução, autenticada por cartório competente; 
 
12.3-As autenticações poderão também ser feitas pelo Pregoeiro ou membro da equipe de apoio, nos 
termos do artigo 32 da Lei nº 8.666/93, no ato de abertura do envelope respectivo, desde que referidas 
cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos devolvidos, após a 
autenticação requerida, ao representante legal presente. 
 

13 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
13.1-No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  
 
13.2-Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo VI do Edital e, 
em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  
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13.3-Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  
 
13.4-A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) que deixe de apresentar qualquer dos documentos solicitados neste Edital; 
c) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 
 
13.5-No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 
apuração do valor da proposta.  
 
13.6-Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
 
13.7-As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 
 
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela; 
 
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três).  
 
13.8-No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
13.9-O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 
de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente 
de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  
 
13.10-A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  
 
13.11-Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes. 
 
13.12-A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinar da formulação de lances.  
 
13.13-Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas na ordem crescente 
dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  
 
13.14-O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço.  
 
13.15-Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
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13.15.1-A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 
por ocasião do julgamento.  
 
13.16-Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 
de habilitação de seu autor.  
 
13.17-Não será aceita falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, não 
podendo ser substituído qualquer documento as documentações passíveis de verificação por meio 
eletrônico poderá vir a ser feita verificação para que seja sanada qualquer dúvida sobre sua legalidade.  
 
13.17.1-A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  
 
13.17.2-A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  
 
13.17.3-Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame.  
 
13.17.4-Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 
a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, 
caso em que será declarado vencedor.  
 

14-DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE. 

 
14.1-Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado, como critério de 
desempate, preferência na contratação das mesmas. 
 
14.2-O intervalo percentual será de até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço. 
 
14.3-Ocorrendo o empate proceder-se-á da seguinte forma:  
 
a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, poderá apresentar a 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 
em seu favor o objeto licitado; 
 
b) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte que se encontrem com o intervalo estabelecido no item 14.2 deste Edital, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique àquela  que primeiro  poderá usar o direito de preferência. 
 
c) O direito de preferência das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será instaurado após o 
encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação. 

 



 

Rua Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista – Fone (Fax): (66) 3539-6065 

CEP:78.528-000 - Novo Mundo -MT 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 

CNPJ: 01.614.517/0001-33 

15 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
15.1-No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 
sua intenção, abrindo-se então no prazo de 03 (três) dias, apresentar memoriais, ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão 
a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
 
15.2-A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento 
do processo à autoridade competente para sua homologação.  
 
15.3-Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  
 
15.4-Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  
 
15.5-O recurso terá efeito suspensivo para o item respectivo, e o seu acolhimento importará a 
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
15.6-A adjudicação será feita pelo valor do produto.  
 
15.7-Nos eventuais recursos, a Recorrente deverá observar o seguinte: 
 
a) Somente serão válidos os documentos originais ou autenticados: 
 
b) Quando encaminhadas via FAC-SÍMILE, as razões do recurso serão válidas por até 48 (quarenta e 
oito) horas, tempo que o interessado deverá protocolar os memoriais originais junto à Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo - MT; 
 
c) As razões deverão ser protocoladas devidamente assinadas por seus subscritores na sede da 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo, Rua Nunes Freire, nº 13, Alto da Bela Vista, no horário de 
expediente, das 07h00  às 11h00. 
 
15.8-Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados memoriais. 
 
15.9-Na hipótese da não-contratação nos termos previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
15.10-O disposto no item 15.9 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 
15.11-Somente serão consideradas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para critério de 
julgamento e efeitos, as empresas que apresentarem corretamente os documentos exigidos nesse 
Edital. 
 

16 -DOS PRAZOS 
 
16.1. A licitante vencedora ficará obrigada aos seguintes prazos: 
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16.2- 05 (cinco) dias, no máximo, para o fornecimento dos serviços. 
 
16.3-Se, por motivo de força maior, a homologação não puder ocorrer dentro do período de validade da 
proposta de preço, ou seja, 60 (sessenta) dias corridos, e caso persista o interesse da Prefeitura de 
Novo Mundo, na aquisição, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade a todas as licitantes 
classificadas, por igual prazo, no mínimo. 
 

17-APRESENTAÇÃO DE NOVA PROPOSTA PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE. 

 
17.1-No caso de Pregão, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
17.1.1-Havendo empate de preços, será adotado o critério da preferência á micro e pequena empresa, 
se dois ou mais licitantes estiverem na mesma condição será sorteio direto. 
 
17.1.2-Se a proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, estiver acima dos 5% (cinco) por 
cento do preço do outro concorrente, a mesma também será convocada para que apresente nova 
proposta de preço abaixo daquela que tinha sido considerada vencedora, reduzindo o preço, o objeto 
ser-lhe-á adjudicado. Existindo mais de uma empresa na mesma condição o critério será por sorteio. 
 
17.2-A regra acima citada, só valerá se a proposta inicial não for feita por Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte. 
 

18-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
18.1-Além de outras obrigações estipuladas neste Termo, ou estabelecidas em Lei, constituem ainda 
obrigações da Contratada: 
 
1-Efetuar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação, a assinatura do contrato 
objeto deste certame, sob pena de decair do direito à contratação; 
2-Observar as especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA; 
3-Aceitar, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratação; 
12-Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato. 
 

19-ENCARGOS DO CONTRATANTE 
 
19.1-O Contratante se obriga a: 
 
1)Promover a fiscalização do Contrato, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas e comunicando a ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, 
exijam medidas corretivas por parte da Contratada; 
 
2)Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo avençadas; 
 

20- DO JULGAMENTO, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO: 
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20.1-O pregoeiro, considerará vencedora a proponente que apresentar a proposta mais vantajosa 
para a Administração, de acordo com as especificações do ANEXO I, deste PREGÃO e ofertar 
MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
20.2-Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem opções para o item 
cotado. 

21-PRAZO DO CONTRATO 
 
21.1-O prazo de vigência do contrato começará a contar da data da assinatura do contrato com 
vigência até 31/12/2011, podendo ser prorrogado. 
 
21.2-O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse da Municipalidade, com a apresentação das devidas justificativas 
adequadas a este pregão. 
 

22-DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
22.1-A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
22.2-A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, em multa pecuniária variável de 1 á 10% (um a dez) por cento sobre o 
valor da obrigação não cumprida. 
 
22.3-Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, sujeitar-se-á o faltoso às multas de mora 
adiante discriminadas, a serem calculadas sobre o valor global do instrumento contratual: 
 
a) Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) do valor global da Nota de Emprenho, por 
dia de atraso na prestação de serviços; 
 
b) Atraso superior a 05 (cinco) dias, além do valor da multa prevista no subitem anterior, será 
considerado pela Municipalidade a inexecução total ou parcial do ajuste. 
 
22.4-Em caso de inexecução parcial do ajuste poderá ser aplicada a seguinte penalidade: 
 
a) Multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor global do Contrato; 
 
22.5 Em caso de inexecução total do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
 
a) Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o sobre o valor global do Contrato; 
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b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
por prazo não superior a 02 (dois) anos.  
 
22.6-As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a que o faltoso tiver 
direito ou cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que neste último caso, somente se o 
pagamento da multa não for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da respectiva 
notificação. 
 
22.7-Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberá recursos conforme consta do artigo 
109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
22.8-As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 
22.9-A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a ampla defesa do 
adjudicatário. 
 

22-DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
22.1-Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente das definidas neste Edital. 
 
22.2-Pelo fornecimento do objeto da presente licitação, a CONTRATANTE efetuará o pagamento à 
LICITANTE vencedora, mediante apresentação da nota fiscal, ou RPA (Recibo de Pagamento à 
Autônomo) devidamente protocolada. 
  
22.3-O pagamento corresponderá aos serviços prestados mensalmente, observados os valores 
unitários apresentados pela proponente por ocasião da licitação. 
 
22.4-Caso a LICITANTE, por qualquer motivo, der causa à retenção da fatura/nota fiscal, causando 
atraso e impedindo a conclusão do processo de pagamento, dará direito à Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo de prorrogar o prazo de pagamento em igual número de dias. 
 
22.5-A dotação orçamentária correrá por conta de verbas codificadas sob os números adiante 
descritos:   
 
06.002.10.301.0016.2072.3390.36.00.00 
Órgão: Secretária de Saúde 
Unidade: Fundo Municipal de Saúde 
 
06.002.10.301.0016.2072.3390.39.00.00 
Órgão: Secretária de Saúde 
Unidade: Fundo Municipal de Saúde 

  
 

23-DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
 
23.1-Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório do Pregão.  
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23.2-As petições deverão ser protocoladas junto a Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, Rua 
Nunes Freire, n.º 13, Alto da Bela Vista, no horário das 07h00 às 11h00, dirigida à autoridade 
subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 03 (três) dias úteis.  
 
23.3-Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 
23.4-Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a formulação das propostas, 
o prazo de divulgação será restituído na íntegra. 
23.5-Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao procedimento abaixo: 
 
23.6-Somente serão válidos os documentos originais ou autenticados: 
 
23.6-Quando encaminhados via FAC-SÍMILE, esses documentos serão válidos por até 48 (quarenta e 
oito) horas, tempo que o interessado deverá protocolar os documentos originais junto à Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo; 
 
23.7-Os documentos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Novo Mundo, Rua Nunes 
Freire, n.º 13, Alto da Bela Vista, no horário das 07h00h às 13h00.  
 
23.8- Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados documentos. 
 
23.9-Os recursos serão dirigidos à Comissão de Licitação que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, reconsiderar sua decisão, ou nesse mesmo prazo fazê-los subir à Autoridade Superior 
devidamente informado, para decisão, que também será proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 

24-EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO 
 
24.1-A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, poderá ser solicitada pelas 
partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extra-contratual, ficando 
a cargo da interessada a apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, sem o que o pedido não 
será aceito. 
 

25-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
25.1-As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
25.2-De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata circunstanciada dos 
trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas porventura apresentadas pelos 
representantes legais presentes. 
 
25.3-As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria Ata.  
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25.4-Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 
serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  
 
25.5-O Comunicado de Abertura de licitação será divulgado através de publicação no DOE, Jornal 
Local e Jornal Regional. 
 
25.6-A ata bem como estrato de contrato será publicada no mural da Prefeitura de Novo Mundo. 
 
25.7-Os demais atos pertinentes, como intimações, comunicados e outros relativos à licitação presente, 
quando necessários serão formalizados através de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato 
Grosso. 
 
25.8-Os casos omissos do presente Edital serão solucionados através da Assessoria Jurídica do 
Município. 
 
25.9-Poderá ser revogado este procedimento licitatório a qualquer momento desde que em ração de 
interesse público,e presentes os requisitos exigidos no art. 49 e parágrafos da /lei 8.666/1993. 
 
25.10-Integram o presente Edital: 
 
Anexo I-Termo de Referência;  
Anexo II- Minuta de Contrato 
Anexo III- Planilha de Preços 
Anexo IV- Modelo de Carta Proposta 
Anexo V- Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
Anexo VII – Termo de Credenciamento 
 
25.10-A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na legislação que 
rege o presente certame. 
 
25.11-Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 
interessado: Prefeitura Municipal de Novo Mundo, Rua Nunes Freire, n.º 12, Alto da Bela Vista, no 
horário das 07h00 às 11h00, quando a o assunto se relacionar com os termos do presente Edital ou do 
objeto licitado. 
 

Novo Mundo – MT, 19 de janeiro de 2011. 
 
 
 
 

Roberta Mezalira Venturoso 
Pregoeira e Presidente da CPL 

 

José Hélio Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 

 

Afixado no MURAL da Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT, AOS 
____/____/2011. 

____________________ 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N.º 02/2011 

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

O presente TERMO tem como objetivo a contratação dos serviços abaixo elencados: 
 
Item I – Prestação de serviços médicos de 40 horas semanais no PSF Novo Mundo, e 15 dias 
alternados de sobreavisos no período noturno. 
Item II – Prestação de serviços médicos de 40 horas semanais no PSF Catarina Zin Mafini. 
Item III – Prestação de serviços médicos de 40 horas semanais no PSF Dorico Pereira de Araujo, e 15 
dias alternados de sobreavisos no período noturno. 
contratação de prestação de serviços médicos de 40 horas semanais no PSF Dorico Pereira de Araujo 
a ser realizada pelo Município de Novo Mundo – MT. 

 
1 Justificativa 

A aquisição destes serviços para o município de Novo Mundo, tem como objetivo a qualidade da 
saúde publica para os munícipes de forma eficiente e transparente na gestão das receitas e do gasto 
público municipal. 

 
2 Proposta de Preços 
 

A Proposta de Preços deverá conter obrigatoriamente: 
a) Indicação do valor unitário e total pelo qual a licitante se propõe a fornecer os serviços, todos 

expressos numericamente e por extenso, em moeda corrente nacional. 

2.1 Resultado Final 

 
a) A LICITANTE VENCEDORA será aquela que apresentar menor lance e cumprir com as demais 
exigências do edital e Termo de Referência; 

 
OBSERVAÇÕES: Durante a análise das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá 
convocar as empresas licitantes para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da 
proposta de preço mínimo de 60 (sessenta) dias e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de 
Novo Mundo – MT, na aquisição poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as 
licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo. 
 
3 Procedimentos de Recebimento 

Serão observados os seguintes procedimentos para o recebimento dos serviços: 
 

a) RECEBIMENTO PROVISÓRIO – serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com a especificação constante deste termo e da proposta 
apresentada; 



 

Rua Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista – Fone (Fax): (66) 3539-6065 

CEP:78.528-000 - Novo Mundo -MT 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 

CNPJ: 01.614.517/0001-33 

b) RECEBIMENTO DEFINITIVO – serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade 
(adequação às especificações, constantes neste termo), no prazo de até 5 (cinco) dias úteis 
contados da emissão do termo de Recebimento Provisório, quando, então, será emitido Termo de 
Recebimento Definitivo. 
 

4 Obrigações da Contratada 
 

Além de outras obrigações estipuladas neste Termo, ou estabelecidas em Lei, constituem ainda 
obrigações da Contratada: 

a) Efetuar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação, a assinatura do contrato 
objeto deste certame, sob pena de decair do direito à contratação; 

b) Observar as especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA; 
c) Caso seja constatado, durante a execução, que algum dos serviços listado não atende as 

especificações solicitadas neste documento, a contratada deverá efetuar a sua troca por outro que 
atenda plenamente ao especificado, sem prejuízo nos prazos e custos firmados, ficando ainda a 
mesma sujeita às penalidades previstas no contrato. 

d) Executar todos os serviços acompanhados de relatórios; 
e) Designar profissional do seu quadro permanente como responsável pelo CONTRATO, que deverá 

acompanhar as entregas, e participar das reuniões de acompanhamento, informando à Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo - MT, os telefones e endereços; 

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas na fase habilitatória da licitação; 

g) Aceitar, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da compra; 

h) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato. 
 
5 Encargos do Contratante 
 

O Contratante se obriga a: 
 

a) Promover, o recebimento e a fiscalização do Contrato, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando a ocorrência de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada; 

b) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo avençadas; 
 

6 Dotação Orçamentária 
 

A despesa decorrente desta contratação será alocada nas seguintes dotações orçamentárias: 
 

06.002.10.301.0016.2072.3390.36.00.00 
Órgão: Secretária de Saúde 
Unidade: Fundo Municipal de Saúde 
 
06.002.10.301.0016.2072.3390.39.00.00 
Órgão: Secretária de Saúde 
Unidade: Fundo Municipal de Saúde 
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7 Condições de Pagamento 
 
Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto deste Contrato, a Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT, 
pagará a CONTRATADA mediante apresentação da Nota Fiscal ou RPA (Recibo de Pagamento a 
Autônomo), devidamente atestada pela Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT. O pagamento do 
objeto licitado será efetuado mensalmente até o 15º (décimo quinto) dia subseqüente ao encerramento 
do mês, em conformidade com prestação de serviços ocorrido naquele mês. O pagamento das Notas 
Fiscais fica condicionado à apresentação pela CONTRATADA, da seguinte forma: toda Nota Fiscal 
deverá ser entregue em duas vias, a Nota Fiscal deverá estar em nome de “Prefeitura Municipal de 
Novo Mundo – MT”, inscrita no CNPJ sob o nº 01.614.517/0001-33, constatando-se qualquer 
incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu 
pagamento, o prazo para pagamento fluirá a partir da respectiva regularização. 

 
7.1 Prazo do Contrato 
 

O prazo de vigência do contrato será da data de assinatura do contrato até 31 de dezembro de 
2011, podendo o mesmo ser prorrogado de acordo com a Lei.8.666 e suas alterações, caso seja de 
interesse das partes. 
 
 

Novo Mundo, 21 de junho de 2010 
 
 

Roberta Mezalira Venturoso 
Pregoeira e Presidente CPL 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N.º 02/2011 

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

ANEXO II 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

TERMO DE CONTRATO QUE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 
NOVO MUNDO - MT E A EMPRESA 
_______________________PARA CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 40 HORAS 
SEMANAIS NO PSF CATARINA ZIN MAFINI E 40 HORAS 
SEMANAIS E 15 DIAS ALTERNADOS DE SOBREAVISOS 
NO PSF NOVO MUNDO E PSF DORICO PEREIRA DE 
ARAUJO E PARA UM PERÍODO DE 11 MESES. 

 
 
Termo de contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO, ESTADO DE MATO 
GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Freire, n.º 12, Alto da Bela Vista 
nesta cidade, inscrito no CNPJ n.º 01.614.517/0001-33, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor José Hélio Ribeiro da Silva, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.379.411-6 SSP/MT e inscrito no CPF nº 
227.198.652-49, de outro lado, a empresa ____________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº ___________________, com sede na cidade de ____________, daqui por diante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo _____________, ____________, 
____________, portador da Carteira de Identidade RG nº ________________ e inscrito no CPF nº 
______________, residente e domiciliado, na __________________, têm, entre si, justo e avençado, e 
celebram à vista do que consta no Processo Administrativo nº _________________, por força deste 
instrumento, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com sujeição às disposições 
do art. 565 e seguintes do Código Civil Brasileiro, às normas ditadas pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 
de junho de 1993, com suas posteriores alterações, pela Lei complementar 123 e pelo Decreto 10.520, 
bem como vinculado ao Processo Licitatório tipo Pregão Presencial nº 002/2011, homologado em 
____/___/___, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas: 
 
1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 – A Contratação de prestação dos serviços abaixo elencados, para um período de 11 meses a ser 
realizado pelo Município de Novo Mundo - MT: 
Item I – Prestação de serviços médicos de 40 horas semanais no PSF Novo Mundo, e 15 dias 
alternados de sobreavisos no período noturno. 
Item II – Prestação de serviços médicos de 40 horas semanais no PSF Catarina Zin Mafini. 
Item III – Prestação de serviços médicos de 40 horas semanais no PSF Dorico Pereira de Araujo, e 15 
dias alternados de sobreavisos no período noturno 
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2 CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

 
2.1 – O regime de execução do presente contrato é o de empreitada por preço global, nos termos da 
Lei nº 8.666/93; 
2.2 – Os serviços serão prestados de forma continuada por intermédio da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
2.3 – Os atendimentos serão ininterruptos de Segunda à Sexta-feira no horário comercial; 
2.4– Os profissionais médicos que atenderem no PSF Novo Mundo e Dorico Pereira de Araujo deverão 
ficar de sobreavisos em dias alternados para atendimentos noturno e em fins de semana. 
 

3 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 – O valor global para a execução do contrato é de R$..................(VER CADA CASO E COLOCAR 
O VALOR BRUTO ESTIMADO (__________). 
3.2 – O pagamento do objeto licitado será efetuado mensalmente até o 15º (décimo quinto) dia 
subseqüente ao encerramento do mês, em conformidade com prestação de serviços ocorrido naquele 
mês e mediante apresentação de Nota Fiscal ou RPA (Recibo de Pagamento à Autônomo)  . 
3.2 – O CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento poderá sustar o 
pagamento de qualquer fatura ou recibo no todo ou em parte, nos seguintes casos; 
a) execução incorreta ou imperícia médica ocorrida nos serviços; 
b) existência de qualquer débito exigível pelo CONTRATANTE. 

 

4 CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
4.1 – O prazo de execução do presente contrato é até dia 31/12/2011 tendo início a partir do primeiro 
dia útil subsequente à sua assinatura. 
4.1.1 – As etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto serão fixadas previamente pelo 
CONTRATANTE em cada caso e serão permanentemente acompanhadas pelo CONTRATANTE por 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde.  
4.2 – O presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos em até 60 
(sessenta) meses se houver interesse público e conveniência econômico-financeira para o 
CONTRATANTE, conforme preceitua o artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, lavrando-se o 
competente termo de aditamento. 
4.2.1 – O termo aditivo para a prorrogação de prazo deverá ser firmado, quando houver interesse por 
parte do CONTRATANTE, nos termos do item 4.2, no máximo, até 05 (cinco) dias da data do seu 
vencimento. 

 

5 CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
 
5.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta dos recursos financeiros da 
Secretaria Municipal de Saúde, alocados na dotação orçamentária: 
 
06.002.10.301.0016.2072.3390.36.00.00 
Órgão: Secretária de Saúde 
Unidade: Fundo Municipal de Saúde 
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06.002.10.301.0016.2072.3390.39.00.00 
Órgão: Secretária de Saúde 
Unidade: Fundo Municipal de Saúde 

 
 
6 CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
6.1 – O CONTRATADO fica obrigado ao recolhimento da caução de garantia para a execução do 
contrato na base de 5% (cinco por cento) em função da natureza dos serviços, conforme previsto no 
edital da licitação que lhe deu origem. 
 

7 CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 
7.1 – São direitos e responsabilidades do CONTRATADO: 
 
a) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, 
os serviços sejam executados e os relatórios entregues inteiramente concluídos e de forma satisfatória; 
b) observar na execução dos serviços mencionados a legislação do Sistema Único de Saúde, os 
regulamentos e a ética profissional; 
c) manter rigorosamente em dias as suas obrigações para com o Conselho Regional de Medicina – 
CRM/MT e o COREN/MT; 
d) manter o ambiente de trabalho em constante higiene e desinfecção para a prevenção de infecção 
hospitalar e outros tipos de contaminação; 
e) aplicar e utilizar na execução dos serviços equipamentos e materiais novos e de primeira 
qualidade, assim como os medicamentos com prazo de validade não expirado; 
f) responsabilizar-se técnica e clinicamente pelos serviços oferecidos pelo PSF e pelo ambulatório; 
g) promover a manutenção dos registros e a atualização dos prontuários dos pacientes atendidos no 
PSF;   
h) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra, 
objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente 
contrato, observado o art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
i) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as notas fiscais de prestação de serviços 
acompanhadas das respectivas solicitações devidamente aprovadas pelo titular da Secretaria Municipal 
de Saúde; 
j) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às prestações dos serviços 
de cada período ou etapa de execução; 
k) suspender o atendimento das solicitações do CONTRATANTE quando este deixar de honrar os 
pagamentos dos serviços já executados por um período acima de 90 (noventa) dias. 
l) arcar com os custos dos serviços realizados sem a devida requisição ou autorização fornecida pelo 
CONTRATANTE. 
m)  atender rigorosamente às disposições da Instrução Normativa nº 03/2005 da SRP, quanto às 
contribuições e encargos sociais. 
 
7.2 – São direitos e responsabilidades do CONTRATANTE os seguintes: 
 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações do 
CONTRATADO; 
b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 
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c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostos na forma da lei e do presente 
contrato; 
d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais deste 
instrumento; 
e) fiscalizar a execução dos serviços por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde; 
f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666/93 e do presente instrumento, inclusive no que 
diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato durante a sua execução; 
g) efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO no prazo estipulado no contrato depois do 
recebimento das notas fiscais e respectivas comprovações da execução de cada etapa, já devidamente 
atestadas pelo responsável da fiscalização; 
h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela inobservância de 
quaisquer das cláusulas deste contrato. 
i) efetuar sobre o valor de cada fatura o desconto do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; 
j) modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do CONTRATADO; 
k) rescindir unilateralmente o contrato nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida lei; 
l) denunciar o CONTRATADO ao SUS e ao CRM – MT no caso de prática de atos e ações em 
desacordo com os princípios da ética médica; 
m) efetuar a retenção do percentual de 11% (onze por cento) a favor do INSS sobre cada fatura, nos 
termos da Instrução Normativa nº 03/2005 da SRP. 
 
8 CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS 
 
8.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) advertência verbal ou escrita. 
b) multas. 
c) declaração de inidoneidade e, 
d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, de 
21/06/93 e alterações posteriores. 
 
8.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, 
quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas. 
 
8.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na execução dos serviços; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual por cada ato de negligência médica 
constatado pelo CONTRATANTE; 
c) 2% (dois por cento) do valor contratual na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em 
lei, por culpa do CONTRATADO, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da 
obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa; 
d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o Município de 
Novo Mundo - MT por prazo não superior a dois anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas Federal, 
Estadual e Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
8.4 – De qualquer sanção imposta o CONTRATADO poderá, no prazo máximo de cinco dias contados 
da intimação do ato, oferecer recurso ao CONTRATANTE, devidamente fundamentado. 
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8.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente. 
8.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos das 
parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião do 
último pagamento. 
8.7 – O CONTRATADO não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade do CONTRATANTE. 
 

9 CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

 
9.1 – O CONTRATANTE poderá considerar rescindido este contrato, de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: 
 
a) o CONTRATADO não iniciar os trabalhos dentro de vinte e quatro horas contados da data do 
recebimento da "Ordem de Serviço" ou interrompê-los por mais de vinte e quatro horas sem justificativa 
aceita pelo CONTRATANTE; 
b) o CONTRATADO, sem prévia autorização do CONTRATANTE, ceder para terceiros o presente 
contrato, no todo ou em parte; 
c) o CONTRATADO atrasar por mais de vinte e quatro horas o cumprimento dos prazos parciais 
previstos nas solicitações do CONTRATANTE. 
d) o CONTRATADO não atender às exigências do CONTRATANTE relativamente à reparação de 
serviços executados com imperfeição nos pacientes ou utilização inadequada de produtos médico-
hospitalares ou ainda por imperícia médica; 
e) as multas aplicadas ao CONTRATADO atingirem, isolada ou cumulativamente, o montante 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato; 
f) o CONTRATADO deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas neste 
contrato ou dele decorrentes; 
g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos no Capítulo III, seção V da Lei nº 8.666/93. 
 
9.2 – O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93, ocasião em que fará jus apenas à percepção dos honorários do 
período trabalhado. 
 
9.3 – A rescisão deste contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos 
anteriores do CONTRATADO, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste 
Instrumento, as seguintes consequências: 
 
a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração; 
b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 da Lei nº 
8.666/93; 
c) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 
 
9.4 – A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da 
Lei nº 8.666/93. 
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10 CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

10.1 – O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo de Licitação 
Modalidade Pregão Presencial nº 002/2011. 

 
11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS 
CASOS OMISSOS 
 
11.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e, em especial, aos 
seus casos omissos. 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO 

12.1 – O CONTRATADO deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Conselho 
Regional de Medicina de Mato Grosso e pelos Serviços de Vigilância Sanitária do Estado e do 
Município de Novo Mundo – MT. 

 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
13.1 – A fiscalização da execução dos serviços será exercida pelo titular da Secretaria Municipal de 
Saúde, independente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento dos 
serviços que venha a ser determinada pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. 
13.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade do 
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados. 
13.3 – Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer 
entendimento entre a fiscalização e o CONTRATADO serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, 
não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações 
verbais. 
13.4 – Da decisão tomada pela fiscalização poderá o CONTRATADO recorrer ao CONTRATANTE no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 
 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1 – O CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações nas especificações dos serviços se houver 
motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência. 
14.2 – O CONTRATADO não poderá em hipótese alguma subcontratar total ou parcialmente a 
execução dos serviços objeto desse contrato. 
14.3 – As prorrogações de prazo de execução de etapas dos serviços serão processadas nos termos 
do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
14.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima 
referida. 
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15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Guarantã do Norte – MT, com recusa expressa 
de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
15.2 – E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADO, mutuamente assinam o 
presente instrumento contratual, em três vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na 
presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 

 
José Hélio Ribeiro da Silva ........ 
Prefeito Municipal CONTRATADO 
CONTRATANTE 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
Nome: _________________________________ 
R.G. nº _________________________________ 
C.P.F. nº _______________________________ 
Assinatura:______________________________ 

Nome: _________________________________ 
R.G. nº _________________________________ 
C.P.F. nº _______________________________ 
Assinatura:______________________________ 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N.º 002/2011 

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

ANEXO III 

PLANILHA DE PREÇOS 
 

RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE/FAX: 
E-MAIL: 
 
 
PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
O Valor dos serviços para contratação é de R$xxxxxxxx (xxxxx), conforme segue: 
 
 

 
 
 
 
 
Assinatura do Representante Legal do Licitante 
 
 
 

Item Quantidade Descrição/especificação do objeto Valor 
unitário R$ 

Valor  
global R$ 

01 11 meses Prestação de serviços médicos no PSF Novo 
Mundo com 15 dias de sobreavisos 

 

02 11 meses Prestação de serviços médicos no PSF Dorico 
Pereira Araujo com 15 dias de sobreavisos 

 

03 11 meses Prestação de serviços médicos no PSF Rural 
Catarina Zin Mafini 

 

Custo estimado 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO CARTA PROPOSTA 
(colocar em anexo a planilha de preços em papel timbrado da licitante) 

 
Á empresa (qualificar endereço, CNPJ, representante legal) vem apresentar e submeter a 

apreciação de Vossas Senhorias a proposta de preços para a prestação de serviços médicos, referente 
ao pregão nº 002/2011, conforme planilha de preço em anexo. 

 
Os nossos preços foram elaborados de acordo com os valores unitários indicados na 

proposta em anexo, já estão incluído os custos diretos e indiretos, como impostos, taxas, fretes, 
encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros. 

 Comprometemos-nos se a nossa proposta for aceita, a prestar o serviço de maneira 
eficiente e eficaz conforme exigência do edital juntamente com a emissão da Ordem de Serviço pelo 
CONTRATANTE. 

 
Concordamos em manter a validade desta proposta de 60 dias já incluído todos os custos 

previsíveis. 
 

Concordamos que o pagamento será efetuado conforme previsto no Edital. 
 
  

Declaramos expressamente: 
 

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas do 
edital e em seus anexos, temos pleno conhecimento das condições impostas. Na prestação dos 
serviços, comprometemo-nos a respeitar rigorosamente e criteriosamente, todas as disposições 
contidas no Edital. 
 
 
 
assinatura do responsável e carimbo da empresa  
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ANEXO V 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 
At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 
 
 
 Pregão nº 002/2011 
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 
......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 
 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 
inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e 
não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com 
a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 
 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
 
............................., ............... de ................................ de 2011. 
 
_________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 
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ANEXO VI 
 

   
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 
At. - Comissão Municipal de Licitações e Julgamento 
 
 
Pregão nº 002/2011 
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 
......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 
 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 
cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 
 
 
Por ser verdade assina a presente 
 
 
 
..................., ............... de ................................ de 2011. 
 
 
_________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 
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ANEXO VII 
 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr. (a).........................................................................., 
portador(a) do RG n.º..........................e  do CPF n.º.............................., a participar da licitação 
instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, na modalidade Pregão n.º 002/2011, 
na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
......................................................., bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar 
direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

................., ......... de ...................   de 2010. 

 

 

 

Diretor ou Representante Legal 

 


