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TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2010 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

O MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO-MT, por intermédio da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT, com sede na Rua 
Nunes Freire, nº 13 – Alto da Bela Vista, Centro – Novo Mundo – MT, 
CEP 78528-000, por sua Comissão Permanente de Licitação, instituída 
pela PORTARIA nº 194/2010 de 20/01/2010, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará uma Sessão Pública às 
13h00min (Treze Horas), do dia 11/05/2010, no Prédio da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT, situado na Rua Nunes Freire, nº 
13 – Alto da Bela Vista - Centro, nesta Cidade para recebimento de 
envelopes de “Documentação” e “Proposta de Preços” relativos à licitação, 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o regime de MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, de acordo com a Lei n° 8.666/93, conforme previsto 
no item Objeto deste edital. 

1 – OBJETO  

O presente procedimento licitatório visa receber propostas para CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS para atendimento no PSF Dorico Pereira de Araujo, para um período de 
08 meses. Conforme itens a seguir especificados: 

Item Discriminação Vl. Mensal Vl. Total 

01 
Prestação Serviços Médicos de 40 
horas semanais no PSF Dorico Pereira 
de Araujo 

R$  R$  

 
1.1 O proponente possui liberdade para cotar apenas um item, ou quantos lhe interessarem, deste 
que separado e individualmente e demais documentos que compõem o Edital de Licitação, serão 
fornecida em impresso de forma adequada à compreensão do objeto e poderão ser adquiridos no 
Setor de Tributação na Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT, no horário de 07h00min horas 
às 17h00min horas, a partir do dia 27/04/2010 até o dia 11/05/2010, mediante o pagamento da 
importância não reembolsável de R$ 50,00 (Cinqüenta Reais).  
2 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
2.1 Os gastos da presente licitação correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:  
06.002.10.301.0016.2072.3390.36.00.00  
06.002.10.301.0016.2072.3390.39.00.00 
3 – DOS PARTICIPANTES  
3.1 Poderão participar do certame licitatório quem estiver adequado às normas legais e 
regulamentos aplicáveis, especialmente à Lei 8.666/93, as pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, que 
se conformem às estipulações deste Edital e não estejam reunidas sob forma de consórcios e nem 
estejam em processo de falência ou concordata. 
3.2 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos e condições 
deste Edital.  
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4 – DOS DOCUMENTOS E DA(S) PROPOSTA(S) 
4.1 Na data, horário e local determinados no preâmbulo deste Edital, os participantes da licitação 
deverão apresentar DOIS ENVELOPES lacrados, contendo, respectivamente, os documentos 
necessários à habilitação (envelope 1) e à proposta (envelope 2);  
4.2 O envelope contendo os documentos necessários à habilitação deverá especificar na parte 
externa os seguintes dizeres: 
 
MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO/MT 
TOMADA DE PREÇOS N° 014/2010 
ENVELOPE N° 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL OU NOME DO LICITANTE  
 
4.3 O envelope contendo a proposta deverá especificar na parte externa os seguintes dizeres: 
 
MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO/MT 
TOMADA DE PREÇOS N° 014/2010  
ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA 
RAZÃO SOCIAL OU NOME DO LICITANTE  
 
4.4 A Proposta financeira, que deverá ser feita de forma clara, sem conter rasuras e entrelinhas 
que prejudiquem a compreensão da proposta, deverá ser assinada pelo proponente ou 
representante legal.   
 
 4.5 As propostas deverão ser rubricadas em todas as vias e assinadas em sua última página pelos 
representantes legais das empresas. 
 
4.6 Não serão aceitas propostas cujos valores sejam cotados com mais de duas casas decimais 
após a vírgula.  
 
4.7 Não será aceito pedido de faturamento para terceiros.  
 
4.8 Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo com o solicitado 
no edital.  
 
4.9 A abertura e julgamento das propostas serão realizados no dia 11 de maio de 2010, às 
13h00min. 
 
4.12 A proposta deverá ter validade mínima de 45 dias a contar da data de abertura da Tomada de 
Preço.  
 
5 – DA HABILITAÇÃO  
 
5.1 Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, na forma exigida 
no capítulo anterior, em via original ou cópia simples acompanhada do original, que poderá 
autenticada por servidor, membro da CPL, contendo os seguintes documentos: 
 
5.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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5.2.1 – Para Pessoa Jurídica 
 
5.2.1.1- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais; e no caso de sociedade por ações, acompanhada de documento 
de eleição de seus administradores com respectivo mandato;  
 
5.2.1.2 – Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
5.2.2 – Para Pessoa Física 
5.2.2.1 Cópia da cédula de identidade; 
5.2.2.1 Cópia da Carteira Profissional do Conselho Regional de Medicina – CRM;  
 
5.3 – REGULARIDADE FISCAL 
 
5.3.1 – Para Pessoa Jurídica 
 
5.3.1.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
5.3.1.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade; 
 
5.3.1.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, através de 
certidões emitidas pelos órgãos competentes, e que estejam dentro de seu prazo de validade 
expresso na própria certidão, composta de:  
Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos à Tributos Federais e à Divida Ativa da União; 
Certidão Negativa expedida pela Secretaria de Fazenda do Estado; 
Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal. 
 
5.3.1.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), 
através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do prazo de 
validade expresso na própria certidão; 
 
5.3.1.5 – Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), através 
da apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito, dentro de seu prazo de validade. 
 
5.3.1 – Para Pessoa Física 
 
5.3.1.1 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; 
 
5.3.1.2 Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF.  
 
6 – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO PAGAMENTO E DO PRAZO 
CONTRATUAL  
 
6.1 Os serviços contratados serão prestados no Município de Novo Mundo – MT.  
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6.2 O pagamento do objeto licitado será efetuado, mensalmente até o 15º (décimo quinto) dia 
subseqüente ao encerramento do mês, em conformidade com fornecimento ocorrido naquele mês.  
 
6.3 A vigência do contrato será de 08 (oito) meses, podendo ser prorrogado mediante termo 
aditivo celebrado entre as partes conforme a necessidade do município.  
 
7 – DO JULGAMENTO  
7.1 Para efeito de julgamento da melhor proposta será observado o critério de MENOR PREÇO 
por  global.  
 
7.2 Será declarada vencedora a proposta que cotar o menor preço.  
 
7.3 Será desprezada a proposta que não atender as condições exigidas neste Edital.  
 
7.4 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação dar-se-á obrigatoriamente, 
obedecido o disposto no §2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, por sorteio público, para o qual todos os 
licitantes serão convocados, na forma do art. 45, § 2°, da Lei 8.666/93. 
 
7.5 Esta licitação será processada e julgada com observância dos arts. 43 e seguintes da Lei 
8.666/93. 
 
8 – DO CONTRATO  
8.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor, para assinar o 
contrato no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

8.2 O prazo de que trata o item anterior, poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período 
desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo do item  

8.3 Se o 1º colocado não assinar o contrato, a administração notificará a empresa para que 
apresente as justificativas da desistência, julgando-as aceitas ou não para fins de aplicação das 
devidas sanções. Após, será convocada a empresa proponente que obteve a 2ª colocação, em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

9 – DAS SANÇÕES E DO INADIMPLEMENTO 

9.1 Em caso de INADIMPLEMENTO do contrato, representado pelo descumprimento de 
quaisquer cláusulas, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes 
sanções: 

- Multa equivalente a 10% sobre o valor da nota de empenho; 

- Advertência; 

- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 anos; 

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do 
art. 87, IV da Lei 8.666/93; 

9.2 Em caso de recusa no cumprimento do objeto do contrato será aplicada multa de 10% (dez por 
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cento) sobre o valor contratado. 

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Os interessados que já têm cadastro nesta Prefeitura devem atualizar o mesmo. 

10.2 Os documentos necessários para habilitação devem ser apresentados em via original ou cópia 
autenticada. 

10.3 Quando da abertura dos envelopes, somente poderão representar as empresas participantes, 
os proprietários, sócios responsáveis ou procuradores legais. 

10.4 Fica reservado ao Prefeito Municipal de NOVO MUNDO – MT, o direito de anular parcial 
ou totalmente a presente licitação, em caso de ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

10.5 Fica reservado ao Prefeito Municipal de NOVO MUNDO – MT, o direito de revogar parcial 
ou totalmente a presente licitação, a juízo da administração, caso seja considerada inoportuna ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

10.6 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no art. 59, § único, da lei 8.666/93. 

10.7 A nulidade da licitação induz a nulidade do contrato, ressalvada a hipótese do art. 59, § 
único, da lei 8.666/93. 

10.8 Os contribuintes que se encontram em débito para com a Fazenda Municipal local não 
poderão dela receber créditos de qualquer natureza, nem participar de licitação pública ou 
administrativa para o fornecimento de materiais, obras, equipamentos e prestação de serviços aos 
órgãos da Administração Municipal, direta ou indireta. 

10.9 Maiores informações sobre o presente edital, bem como cópia do mesmo, podem ser obtidos 
na Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT, junto ao setor de compras em dia e horário de 
expediente. 

 

Novo Mundo - MT, 27 de abril de 2010. 

 

 

ROSANA MARIA BORRE 
Presidente CPL 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rua Nunes Freire, Nº 13 – 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 

 

 
 

ANEXO I 
MINUTA DO CONTRATO N°. .......... 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT E O SR.(A)................................................................, EM 
CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO TP Nº. 014/2010. 

 
 
 

Ao ....................... dia do mês de ......................... do ano de dois mil e dez, no gabinete do Prefeito 
Municipal, foi celebrado o presente TERMO DE CONTRATO, tendo como partes, de um lado a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT inscrita no CNPJ-MF sob n.° 
01.614.517/0001-33, estabelecida na Rua Nunes Freire, nº 13, Alto da Bela Vista, CEP 78.528 
000, Novo Mundo/MT, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal o senhor AURELINO 
PEREIRA DE BRITO FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n°1391461-8 SSP/MT e CPF 
n° 079.463.332-34, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado o Sr.(a) 
...................................................................., brasileiro (a), Médico(a),  portador(a) do RG n° 
......................... e CPF n.º ...........................,  inscrito(a) no Conselho Regional de Medicina de 
MT sob o n°, residente na Rua ..............................., nº ...., Bairro ................., Município de 
.............................,  doravante denominado(a) CONTRATADO(A), conforme cláusulas e 
condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – SUPORTE LEGAL 
01.01 – Este contrato se fundamenta nos dispositivos da Lei n° 8.666/93, com as alterações da Lei 
n° 8.883/94 e Lei n° 9.648/98, como também pelas convenções estabelecidas neste instrumento. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO 
02.01 – O presente Contrato tem por objetivo a prestação de serviços médicos de 40 horas 
semanais no PSF Dorico Pereira de Araújo, para um período de 08 meses no município de Novo 
Mundo/MT, em conformidade com a Licitação na modalidade TP Nº 014/2010. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
03.01 – Dar-se-à ao presente Contrato o valor global de R$................. (............................), 
divididos em 08 parcelas de R$ ............... (............................) mensais. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTOS 
04.01 – O pagamento será efetuado mensalmente até o 15º (décimo quinto) dia subseqüente ao 
encerramento do mês.  
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CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
06.01 – As despesas decorrentes do presente CONTRATO ocorrerão por conta dos recursos 
oriundos da seguinte Dotação Orçamentária: 
06.002.10.301.0016.2072.3390.36.00.00  
06.002.10.301.0016.2072.3390.39.00.00  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – PRAZO E VIGÊNCIA 
06.01 – A vigência do contrato será de 08 (oito) meses, podendo ser prorrogado mediante termo 
aditivo celebrado entre as partes conforme a necessidade do município.  
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO(A) 
7.1 O Contratado(a) fica desde já obrigado ao exercício da função pública, nos limites e 
obrigações igualmente impostas aos servidores efetivos por forças dos instrumentos legais, sem 
que com isso adquira direito igual aos beneficiários individuais previstos na legislação, com 
exceção a aqueles inerentes ao exercício de determinada função. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
08.01 – A contratante se obriga a cumprir fielmente o disposto nas cláusulas Terceira e Quarta do 
CONTRATO. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
09.01 – A rescisão do presente CONTRATO será amigável, por acordo entre as partes, devendo a 
parte que desejar rescindi-lo comunicar à outra, com antecedência de 30 dias, observados os Art. 
77 e seguintes da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
10.01 – O CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
I - Unilateralmente pela Contratante. 
a) - Quando houver modificação das especificações, para adequação técnica aos seus objetivos; 
b) - Quando necessário a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objetivo, nos limites permitidos pela Lei. 
II – Por acordo entre as partes: 
a) – Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial autorizado. 
III – Outros casos previstos na Lei 8.666/93 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOMICÍLIO E FORO 
11.01 – As partes elegem como domicílio legal o foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT, 
para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste CONTRATO, excluindo-se qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes Contratantes aceitarem as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste instrumento, sujeitando-se as normas contidas em Lei, bem 
como as demais. 
 
 

Novo Mundo, .......... de ..................... de 2010. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
AURELINO PEREIRA DE BRITO FILHO 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 
 
 

______________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
  
 
NOME  NOME 
CPF/MF:   CPF/MF:  
RG:   RG:  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


