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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO 

PROCESSO INTERNO Nº 79/2021 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  
 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO-RS, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ: 92.412.808/0001-02, com sede na Rua Silvio 

Manfroi, nº 01, centro, deste município, CEP 99180-000, (54) 3313 3822, 

gabinete@matocastelhano.rs.gov.br, representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor 

ROGÉRIO AZEREDO FRANÇA, brasileiro, casado, CPF:822.579.220-34, residente e 

domiciliado neste município, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo critério de 

julgamento é  MENOR PREÇO POR HORA TRABALHADA,  nos termos da Lei 

Federal n° 10.520/2002 e com aplicação subsidiária da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e normas correlatas, e ainda de acordo com as condições 

estabelecidas neste Edital e Anexos. A sessão será realizada no dia 29 de junho de 

2021, às 09 horas, na sala de Licitações da Prefeitura, onde serão recebidos pela 

Comissão Permanente de Licitações os documentos de habilitação e as propostas 

financeiras das empresas interessadas. 

 

1 - DO OBJETO: 

1.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDA DA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO 

conforme a seguir referidos e especificações constantes no Termo de Referencia (Anexos 1, 2 e 

3). 

 

mailto:gabinete@matocastelhano.rs.gov.br
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Item Objeto Carga Horária 
Semanal 

Valor de 
Referência 
por hora 

01 Prestação de serviços médicos – Clínico Geral; 
Profissional com diploma reconhecido pelo 

MEC. 

Até 40 horas semanais 
- Diurno R$ 150,00 

02 Prestação de serviços médicos – Clínico Geral; 
Profissional com diploma reconhecido pelo 

MEC. 

Até 20 horas semanais 
- Noturno R$ 166,67 

03 Prestação de serviços médicos –  Especialidade 

de Ginecologista; Profissional com diploma 

reconhecido pelo MEC. e comprovação da 

especialidade na área. 

Até 08 horas semanais R$ 233,34 

 

1.2. Deverá a empresa contratada responsabilizar-se pelos encargos incidentes em razão da 

execução da atividade a ser contratada.  

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

2.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, 

a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no 

preâmbulo deste edital. 

DATA DA ABERTURA: 29/06/2021 

HORA: 09h00min 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Mato Castelhano/RS 

Rua Silvio Manfroi, nº 01, Centro 

CEP: 99180-000 

Mato Castelhano/RS 

 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1 Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo que atenderem a 

todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 

3.2 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 

a. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Mato Castelhano/RS; 
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b. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

c. Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 

d. Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio; 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO: 

4.1. A licitante deverá se fazer presente junto ao Pregoeiro mediante somente um 

representante legal, devidamente munido de documento que o credencie a participar 

deste certame. 

4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente 

em todas as etapas/fases do pregão, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) 

etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 

lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor 

recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre 

a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, 

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame. 

4.2.1 Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma 

deverá vir acompanhada do Ato constitutivo da proponente ou de outro documento, 

onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir 

mandatário.  

4.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, 

dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de 

procuração ou instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo 

Estatuto/Contrato Social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.4. No credenciamento, também será necessário apresentar declaração de cumprimento 

dos requisitos de habilitação conforme anexo 8. 
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4.5. O Credenciamento, juntamente com os documentos da sua comprovação, não será 

devolvido e deverão ser apresentados no início da sessão pública ao PREGOEIRO, fora 

dos envelopes de preços e da documentação. 

4.6. Para exercer o direito de participar do Pregão, é obrigatória a presença de 

representante legal da licitante à sessão pública referente ao mesmo, sob pena do não 

recebimento dos envelopes. 

4.7. Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que não participem 

do mesmo item, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do 

referido item. 

4.8. O representante, munido de documento de Identidade, deverá apresentar um 

credenciamento para cada empresa que irá participar do certame. Não será aceito um 

único credenciamento contemplando duas ou mais empresas. 

4.9. Não será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou similar, 

sendo recebidos apenas se entregues pessoalmente no ato da sessão pública. 

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das 

licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, 

in ic ia lmente ,  receberá  o  Envelope  n . º01  -  PROPOSTA  e  o  n . º  02 -  

DOCUMENTAÇÃO. 

5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 

aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 

6 - PROPOSTA DE PREÇO: 

6.1. DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1): 

6.2 O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante e 

demais documentos, que deverá atender aos seguintes requisitos: 

I. Ser apresentada no formulário fornecido pela Prefeitura Municipal de Mato 

Castelhano, ou em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no 

referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do 

Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente identificadas todas as folhas 
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com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando o preço 

de cada item, expresso em reais (R$), com  02 (dois) dígitos após a vírgula no valor 

total, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, devendo as 

folhas serem rubricadas; 

II. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 

atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 

garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 

licitado e constante da proposta; 

III. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, 

esse prazo será considerado como tal; 

IV. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 

estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, 

endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se 

houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. Os dados 

referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da contratação; 

 

6.3 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta específica, prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor 

unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.  

6.4 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. 

6.5 A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 

entrega do objeto licitado, conforme Edital. 

6.6 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que não atendam às exigências deste 

ato convocatório, bem como as licitantes que cotarem valor acima do estabelecido pela 

administração (VALOR DE REFERÊNCIA). 
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6.7 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

6.8 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 ofertados. 

6.9 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 

implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem 

prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação Federal mencionada 

no preâmbulo deste edital. 

 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da 

oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens 

subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 

7.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 

poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

7.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, 

em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada em segundo lugar, até a 

proclamação da vencedora. 

7.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4. 

7.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 30 segundos (trinta segundos) para apresentar 

nova proposta. 

7.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
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7.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 

penalidades constantes no edital. 

7.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de 

apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será 

considerado para efeito de ordenação das propostas. 

7.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro 

negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  

7.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a 

respeito. 

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

declarada vencedora a licitante que ofertar o MENOR PREÇO POR HORA TRABALHADA. 

7.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a. não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b. contiverem opções de preços alternativos; 

c. forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

d. se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 

requisitos do item 6; 

e. apresentarem preços acima do preço referência;  

f. apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 

direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a 

proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

7.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas 

no edital. 
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7.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 

de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação 

e os recursos interpostos. 

7.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao setor de licitações deste 

Município. 

7.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 

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

 

8 - DA HABILITAÇÃO (Art. 27 da Lei 8.666/93): 

8.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do 

ENVELOPE Nº 02  –  DOCUMENTAÇÃO,  os seguintes documentos: 

 

8.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cédula de Identidade do responsável legal pela empresa; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) 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; 

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

prova de diretoria em exercício; 

e) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, assinada por contador com emissão não superior a 90 (noventa) dias da data 

designada para abertura da licitação e; 

f) Certidão Simplificada da Junta Comercial que comprove o enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, com emissão não superior a 1(um) 

ano (caso a licitante se enquadre); 
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g) 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; 

 

8.1.2- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Registro da Empresa junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM).  

b) Relação dos profissionais registrados no CRM que estarão à disposição do 

Município de Mato Castelhano para a prestação dos serviços.  

c) Comprovante da especialidade médica exigida. 

 

8.1.3- QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias; 

 

8.1.4- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita 

Federal; 

b) 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; 

c) prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL, consistente na 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

d) Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL, abrangendo todos 

os tributos administrados pelo Estado, mediante apresentação de certidão(ões), expedida 

pela Receita Estadual da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante; 

e) Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou 

sede do licitante, abrangendo todos os tributos administrados pelo Município, mediante 

apresentação de certidão(ões) expedida(s) pelo órgão municipal competente; 
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f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, mediante certificado expedido pela Caixa Econômica Federal; 

g) Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 

8.1.5 CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

 

a) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (Anexo 5); 

 

8.1.6 – DEMAIS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

 

a) Comprovante que a licitante não sofreu sanções das quais decorra como efeito 

restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a 

Administração Pública (CEIS), disponível no site 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/; 

b) Declaração de inexistência de impedimento para contratar ou licitar com a 

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 

(Anexo 7); 

 

8.2. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, 

ou por qualquer processo de cópia autenticada, todos com data de validade em vigor.  

8.3. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 

declaradas vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até 

que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 

vinte dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que 

sejam retirados, serão destruídos. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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9 - DA ADJUDICAÇÃO: 

9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o MENOR 

PREÇO POR HORA TRABALHADA, considerando a carga horária constante neste edital, 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que 

seja obtido preço melhor. 

9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a 

seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, 

esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na 

decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

10.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de 

recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

10.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 

registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre 

as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

10.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 

pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

10.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo 

subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele 

que houver dado causa à demora. 
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11 - DO CONTRATO: 

11.1 Esgotados todos os prazos recursais, a administração, no prazo de cinco dias, 

convocará o vencedor para assinar o contrato, sob a pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas, nos artigos 81 e 87 da Lei Federal n.° 8666/93. 

11.2 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a administração 

convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, 

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 

aos preços e critérios previstos neste edital, ou revogará a licitação, sem prejuízo da 

aplicação de pena de multa de 10% do valor do contrato e mais suspensão temporária 

para participar de licitações. 

11.3 A inobservância de qualquer estipulação contratual implicará na multa de 0,5% por dia 

de infração ou imediata rescisão de pleno direito, independente de notificação, cumulada 

com multa de 10% sobre o valor do contrato. 

11.4 A rescisão importará também, suspensão de direito de licitar pelo prazo de 01 (um) 

ano. 

11.5 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação, quando for o caso, 

constarão as cláusulas necessárias previstas no artigo 55 e a possibilidade da rescisão de 

contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

11.6 O Município não responderá por indenizações oriundas de danos causados a 

terceiros, por culpa ou dolo da contratada. 

 

12 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

12.1 O contrato a ser firmado entre o Município e a licitante vencedora, observadas as 

condições constantes deste Edital, terá suas cláusulas previstas na Lei de Licitações.  

12.2 Os serviços devem ser iniciados imediatamente. 

 

13 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

13.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou 

parcial. 
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13.2 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou 

incorreções que não tenham sido causados pela contratante. 

13.3 A licitante assume inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de 

proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes do objeto do presente edital. 

 

14 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

14.1 A inexecução do contrato enseja a sua rescisão, com multa de 10% (dez por 

cento)sobre o valor contratado e mais pena de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com o Município, conforme prevê a Lei de 

Licitações. 

 

15 - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRA: 

15.1. O pagamento será mensal, até o quinto dia útil do mês subsequente, devidamente 

autorizado pela Secretaria Municipal da Saúde, a qual deverá apurar a quantia de horas 

efetimaventes prestadas no mês de competência; 

15.2. Não haverá quaisquer reajustamentos de preços nos primeiros 12 (doze) meses de 

contrato, sendo que a apartir desse período poderá haver reajuste pelo IPCA do IBGE, do 

perído acumulado nos últimos 12 meses. 

15.3. Da nota fiscal de prestação de serviços, serão descontados e retidos os tributos na 

forma da Lei.  

15.4. As despesas a serem realziadas com  prestação dos serviços a serem contratados, 

correrrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

 

07 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE 

Cód. Orçamentário Dotação Elemento Recurso 

1050 07.01. 0113.2032 3.3.90.39.00.00.00 40 
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16 - DAS PENALIDADES: 

16.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou 

de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

a. deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor do 

último lance ofertado; 

b. manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos; 

c. deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor 

do último lance ofertado; 

d. executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

e. executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05(cinco) dias úteis, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 

atualizado do contrato; 

f. inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 03 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato; 

g. inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

h. causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do 

contrato. 

16.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
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16.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município 

de Mato Castelhano/RS, na sede da Prefeitura e pelo telefone (54) 3313 3822, ramal 48 

no horário compreendido entre as 08h e 11h 50  e das 13h e 17h preferencialmente, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos 

envelopes. 

17.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao 

presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, 

setor de Licitações. 

17.3 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será 

transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 

subseqüente ao ora fixado, no mesmo horário. 

17.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na 

documentação o seu endereço, e-mail e os números de telefone. 

17.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou 

por servidor municipal autorizado ou, ainda, publicação em órgão da imprensa 

oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (Internet) ficarão 

sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

17.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 

conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei 

nº8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 
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17.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

17.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 

devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de 

indenizar (art. 49 da Lei Federal nº8.666/93). 

17.09. Os casos omissos ao presente Edital serão dirimidos pela Comissão de 

Licitações. 

17.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Passo Fundo/RS para dirimir quaisquer 

litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a 

outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

Mato Castelhano/RS, 18 de junho de 2021. 

 

 

ROGÉRIO AZEREDO FRANÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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RELAÇÃO DOS ANEXOS:  

Nº do 

Anexo 

Descrição Item do 

Edital  

1 Termo de Referência – Serviços Médicos – até 40 hs – Clínico Geral - 

Diurno 

 

2 Termo de Referência -  Serviços Médicos – até 20 hs – Clínico Geral – 

Noturno 

 

3 Termo de Referência -  Serviços Médicos – até 08 hs – Ginecologista  

4 Minuta do Contrato Administrativo;  

5 Declaração Cumprimento Art.7° da CF.  

6 Modelo de Credenciamento  

7 Declaração de Idoneidade   

8 Declaração de cumprimento dos Requisitos de Habilitação   

9 Modelo da proposta de preços  

10 Declaração de conhecimento e ciência   

 

Registre-se e Publique-se 

Em 18 de junho de 2021. 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA - 1 
 

 
Mato Castelhano/RS, 21 de maio de 2021. 

 
 
1 - OBJETO:  

 
Contratação de empresa prestadora de SERVIÇOS MÉDICOS, com 

disponibilidade de um profissional MÉDICO GENERALISTA E/OU CLÍNICO 
GERAL, devidamente habilitado e registrado junto ao Conselho de Classe, para 
realização de consultas médicas e também atuação nos programas desenvolvidos pelo 
Município.  

 
 

2 - CARGA HORÁRIA: 
 

 
Carga Horária: até 40 horas semanais, conforme organização da UBS. 
 

 
3 - JUSTIFICATIVA:  
 

Considerando a escassez de profissionais médicos, em que atualmente o 
quadro de servidores municipais efetivos não conta com nenhum médico, e que estamos 
em período de Pandemia, em decorrência do COVID-19, se faz necessária a contratação 
de uma empresa de profissionais médicos que possam atender a população deste 
município na UBS, através do programa ESF.  

 
Destaca-se que a administração municipal já realizou pedido ao Programa 

Federal Mais Médicos, para ser destinado um profissional, contudo, até o momento o 
novo médico ainda não foi disponibilizado.  

 
Para socorrer a população, a atual administração municipal, em 05/01/2021, 

contratou temporariamente e emergencialmente uma empresa (clínica) através do 
Contrato nº 01/2021 – Contrato para Prestação de Serviços Médicos.  

 
Diante disso, até que não seja destinado um clínico geral, pelo programa 

Mais Médicos, se faz necessário a contratação de uma empresa para prestar os serviços 
e atender a demanda verificada. 
 
 
4 - PRAZO: 
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O prazo da contratação dos serviços jurídicos será de (12) doze meses, 
podendo ser prorrogado até o limite previsto no Art. 57, II da Lei 8.666/93, devendo o 
contrato ser rescindido quando for disponibilizado pelo Ministério da Saúde a este 
município, o médico do Programa Mais Médicos.   
 
 
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
07 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE 
Cód. Orçamentário Dotação Elemento Recurso 

1050 07.01. 0113.2032 3.3.90.39.00.00.00 40 
 
 
6 - LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
 

Presencial na Sede da Unidade Básica da Saúde e atendimentos 
domiciliares, caso necessário.  
 
 
7 –DAS DEMAIS CONDIÇÕES: 
 

Os serviços deverão ser prestados mediante responsabilidade técnica dos 
profissionais indicados, devendo haver emissão e interpretação de laudos e exames, bem 
como prestação dos demais procedimentos ambulatoriais que se fizerem necessários. 

 
A contratada exercerá os serviços atendendo as normas técnicas legais e 

vigentes, de modo a resguardar, sob todos os aspectos, a segurança, a dignidade, 
respeito e o interesse dos pacientes, com qualidade na prestação dos serviços.  

 
É obrigação da contratada manter os registros de todos os serviços 

prestados, cabendo ao município a sua fiscalização.  
 
Todos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e sociais em relação ao 

quadro de pessoal que prestará os serviços contratados serão de exclusiva e inteira 
responsabilidade da empresa contratada. 
 
 
8 - VALOR MENSAL MÁXIMO: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
 
 
9 - SOLICITANTE:  

 
 

Vagner França de Oliveira 
Sec. Municipal da Saúde 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA – 2 
 

 
Mato Castelhano/RS, 21 de maio de 2021. 

 
 
1 - OBJETO:  

 
Contratação de empresa prestadora de SERVIÇOS MÉDICOS, com 

disponibilidade de um profissional MÉDICO GENERALISTA E/OU CLÍNICO 
GERAL, devidamente habilitado e registrado junto ao Conselho de Classe, para 
realização de consultas médicas e também atuação nos programas desenvolvidos pelo 
Município.  

 
 
2 - CARGA HORÁRIA: 
 

Carga Horária: até 20 horas semanais, conforme organização da UBS, para 
atender diariamente a população no turno da noite.  

 
 
3 - JUSTIFICATIVA:  
 

Considerando que o contrato com a empresa médica que prestava os 
serviços no turno da noite (Contrato nº 52/2020) se encerra no dia 28/04/2021, e tendo 
em vista da necessidade de se dar continuidade no atendimento noturno para a 
população de Mato Castelhano, se faz necessária a pretendida contratação.   
 
 
4 - PRAZO: 

O prazo da contratação dos serviços jurídicos será de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado até o limite previsto no Art. 57, II da Lei 8.666/93, desde que 
haja disponibilidade orçamentária, financeira e demanda existente (interesse público).  
 
 
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
07 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE 
Cód. Orçamentário Dotação Elemento Recurso 

1050 07.01. 0113.2032 3.3.90.39.00.00.00 40 
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6 - LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
 
Presencial na Sede da Unidade Básica da Saúde e atendimentos domiciliares, caso 
necessário.  
 
 
7 –DAS DEMAIS CONDIÇÕES: 
 

Os serviços deverão ser prestados mediante responsabilidade técnica dos 
profissionais indicados, devendo haver emissão e interpretação de laudos e exames, bem 
como prestação dos demais procedimentos ambulatoriais que se fizerem necessários. 

 
A contratada exercerá os serviços atendendo as normas técnicas legais e 

vigentes, de modo a resguardar, sob todos os aspectos, a segurança, a dignidade, 
respeito e o interesse dos pacientes, com qualidade na prestação dos serviços.  

 
É obrigação da contratada manter os registros de todos os serviços 

prestados, cabendo ao município a sua fiscalização.  
 
Todos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e sociais em relação ao 

quadro de pessoal que prestará os serviços contratados serão de exclusiva e inteira 
responsabilidade da empresa contratada. 
 
 
8 - VALOR MENSAL MÁXIMO: R$ 13.333,00 (treze mil trezentos e trinta e três 
reais)   
 
 
9 - SOLICITANTE:  

 
 

Vagner França de Oliveira 
Sec. Municipal da Saúde 
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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA - 3 
 

 
Mato Castelhano/RS, 21 de maio de 2021. 

 
 
1 - OBJETO:  

 
Contratação de empresa prestadora de SERVIÇOS MÉDICOS, com 

disponibilidade de um profissional GINECOLOGISTA, devidamente habilitado e 
registrado junto ao Conselho de Classe, para realização de consultas médicas e também 
atuação nos programas desenvolvidos pelo Município.  

 
 

2 - CARGA HORÁRIA: 
 

Até 08 horas semanais, conforme organização da UBS. 
 

 
3 - JUSTIFICATIVA:  
 

Atualmente o município não possui no seu Quadro de Servidores Públicos 
Municipais, profissional médico na especialidade de Ginecologista, contudo, a demanda 
que se apresenta na UBS exige que a administração disponibilize esse atendimento 
especializado para atender a saúde das mulheres.  

 
Ressalta-se que o pagamento de consultas em clínicas particulares, oneraria 

ainda mais as finanças municipais, pois haveria também gastos com transporte dos 
pacientes para a cidade de Passo Fundo ou outro centro de referência.  

 
Havendo a disponibilização dos serviços médicos especializados na UBS, 

poderá haver um trabalho de saúde preventiva, o que vai ao encontro ao anseio social. 
 
Destaca-se que para atender a demanda reprimida, logo no início deste ano, 

através do Contrato nº 03/2021, foram contratados os serviços de uma clínica médica 
desta especialidade.   

 
 
4 - PRAZO: 

O prazo da contratação dos serviços jurídicos será de 1 (um) ano, 
prorrogável por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses previsto 
no Art. 57, II da Lei 8.666/93.  
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5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
07 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE 
Cód. Orçamentário Dotação Elemento Recurso 

1050 07.01. 0113.2032 3.3.90.39.00.00.00 40 
 
 
6 - LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
 

Presencial na Sede da Unidade Básica da Saúde do Município.  
 
 
7 –DAS DEMAIS CONDIÇÕES: 
 

Os serviços deverão ser prestados mediante responsabilidade técnica dos 
profissionais indicados, devendo haver emissão e interpretação de laudos e exames, bem 
como prestação dos demais procedimentos ambulatoriais que se fizerem necessários. 

 
A contratada exercerá os serviços atendendo as normas técnicas legais e 

vigentes, de modo a resguardar, sob todos os aspectos, a segurança, a dignidade, 
respeito e o interesse dos pacientes, com qualidade na prestação dos serviços. 

 
É obrigação da contratada manter os registros de todos os serviços 

prestados, cabendo ao município a sua fiscalização.  
 
Todos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e sociais em relação ao 

quadro de pessoal que prestará os serviços contratados serão de exclusiva e inteira 
responsabilidade da empresa contratada. 
 
 
8 - VALOR MENSAL MÁXIMO: R$7.466,00 reais mensais (sete mil quatrocentos e 
sessenta e seis reais). 
 
 
9 - SOLICITANTE:  

 
 

Vagner França de Oliveira 
Sec. Municipal da Saúde 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../2021 

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 
 

 
 
 

CONTRATANTE:  
 
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO-RS, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ: 92.412.808.0001-02, com sede na Rua Silvio Manfroi, nº 01, 

centro, deste município, CEP 99180-000, (54) 3313 3822, 

gabinete@matocastelhano.rs.gov.br, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 

Rogério Azeredo França, brasileiro, casado, CPF:822.579.220-34, residente e 

domiciliado neste município. 

 
CONTRATADA: 
 
EMPRESA (...), inscrita no CNPJ sob o nº (...), estabelecida na Rua.....................n°... 

bairro:..........do Município de ...........................-RS, CEP:.................................. Fone: 

(...)........, E-mail:........................................................representada pelo seu (...), Sr. (...), 

brasileiro, ..................................,..........................inscrito no CPF sob o nº (...), residente 

e domiciliado na .............................nº.........., município de ................-RS. 

 

 
As partes acima qualificadas têm justo e acordado, o presente instrumento, 

originado do Processo de PREGÃO PRESENCIAL nº 05/2021, com fundamento na Lei 

Federal n° 10.520/2002 e com aplicação subsidiária da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e normas correlatas, e ainda de acordo com as condições 

estabelecidas no Edital de Abertura do processo licitatório originário, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

 
 
 
 

mailto:gabinete@matocastelhano.rs.gov.br
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  
 
É objeto da presente contratação, a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 

.............................................................PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE ATÉ 

...........(............................)HORAS SEMANAIS, conforme especificações constantes no Termo 

de Referência. Nº ........, o qual faz parte integrante deste contrato.  

 

 
OBJETO  

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VALOR 
POR 

HORA 

VALOR 
MENSAL 

ESTIMADO 
.  

 
 
 

 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO  
 
2.1 - Pela execução dos serviços contratados, a contratante pagará à contratada o valor 

de R$ .................... (...........................................), por hora de serviço efetivamente 

prestado, multiplicado pela quantia de horas mensais, de onde serão retidos os tributos 

devidos.    

 

2.2 - O pagamento será efetuado no Banco:..................Agência nº ................................., 

Conta Corrente   nº ......................................, de titularidade da empresa contratada, até o 

(5º) quinto dia útil do mês subsequente ao do serviço prestado, mediante a apresentação 

da respectiva Nota Fiscal de Prestação de Serviços.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  
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07 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE 
Cód. Orçamentário Dotação Elemento Recurso 

1050 07.01. 0113.2032 3.3.90.39.00.00.00 40 
 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA -  DA RESCISÃO 
 
4.1 - O prazo de vigência do contrato será de .......... (...............) meses, a contar de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 

(sessenta) meses, previsto no Art. 57, II da Lei 8.666.  

 

4.2 – Após decorrido 1 (um) ano de vigência do contrato, havendo prorrogação/renovação 

do mesmo, os preços poderão ser reajuste pelo índice do IPCA, do perído acumulado nos 

últimos 12 meses. 

 

4.3 - A contratada reconhece desde já que o presente Contrato poderá ser rescindido, 

conforme facultam os Artigos 77 à 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

 

5.1 – Prestação dos serviços médicos no local e horários indicados pelo município 

contratante, com a disponibilização de médico(a) na especialidade indicada, para 

atender a todas as demandas que surgirem na UBS;   

 

5.2 – O profissional médico que realizar os serviços, deverá estar regularmente 

habilitado para o exercício da profissão, e deverá assumir toda responsabilidade técnica 

e profissional, atuando em conformidade com o código de ética;   

 

5.3 – Realizar o registro dos serviços prestados, cabendo ao contratado fiscalizar os 

mesmos; 
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5.4 - Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 

trabalhista ou previdenciária e respectivos ônus e encargos decorrentes e que incidam 

sobre a prestação dos serviços ora contratados;  

 

5.5 - Emitir a Nota Fiscal de Prestação dos Serviços, fazendo discriminar no seu corpo a 

dedução dos impostos exigidos pelo fisco. 

 

5.6 - Cumprimento de outras exigências já definidas no presente Contrato e previstas 

nas leis regentes;  

5.7 - Os serviços deverão ser prestados mediante responsabilidade técnica dos 

profissionais indicados, devendo haver emissão e interpretação de laudos e exames, bem 

como prestação dos demais procedimentos ambulatoriais que se fizerem necessários. 

 

5.8 - A contratada exercerá os serviços atendendo as normas técnicas legais e vigentes, 

de modo a resguardar, sob todos os aspectos, a segurança, a dignidade, respeito e o 

interesse dos pacientes, com qualidade na prestação dos serviços.  

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATANTE  

 

 

6.1 – Disponibilizar local adequado, EPIs indicados e demais materiais necessários, 

para a execução dos serviços.   

 

6.2 - Fiscalizar a execução do objeto podendo, em decorrência, solicitar 

fundamentadamente, a contratada, providências cabíveis para correção ou adequação de 

procedimentos.  

6.3 - O município poderá modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequá-
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lo ás finalidades do interesse público.  

 

6.4 - Denunciar as infrações cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penalidades 

cabíveis nos termos da Lei nº 8.666/93, quando necessárias;  

 

6.5 - O controle da execução do objeto será feito pela Secretaria Municipal da Saúde. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

 

7.1 - As penalidades contratuais serão: Advertência, Multa, Rescisão de contrato, declaração 

de inidoneidade e suspensão temporária de participar em licitação no município de Mato 

Castelhano/RS, conforme segue:  

a.  Advertência: que será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando 

houver afastamento das condições contratuais ou especificações estabelecidas. 

b. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pelo não atendimento de qualquer 

das cláusulas estabelecidas no contrato; 

c. Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Mato Catelhano/RS, 

pelo período de 02(dois) anos. 

d. Declaração de inidoneidade. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO  

 

7.1 - A fiscalização dos serviços contratados será exercida pela Secretária Municipal da 

Saúde para validação do perfeito atendimento aos serviços contratados; 

7.2 - A fiscalização terá poderes, dentre outros, para notificar a contratada, por escrito, 

sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas no decorrer 

da execução do objeto contratual, podendo exigir a correção de serviços que julgar 

inaceitáveis; 
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CLÁUSULA NONA – DO FORO 

 

9.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Passo Fundo-RS, para dirimir quaisquer 

controvérsias decorrentes do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

10.1 – O inicio da execução dos serviços licitados deverão ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias após a assinatura do contrato, junto a Unidade Básica de Saúde de Mato Castelhano/RS. 

 

10.2 - E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente em duas vias de 

igual teor e forma, juntamente com as testemunhas para que surta os jurídicos e legais 

efeitos. 

Município de Mato Castelhano/RS, 18 de junho de 2021. 

 

 
 

MUNICÍPIO DE MATO 
CASTELHANO 

Rogério Azeredo França 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 

 
 

EMPRESA 
Contratada 

 
Responsável Legal 

 

 

 

................................................. - CARGO 

Fiscal do Contrato 

 

Testemunhas: 

 

Nome:                                                                            Nome: 

CPF:                                                                               CPF:   



 

 
 

ANEXO V 
 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO ART.7° DA CF. 

(dentro do envelope n.° 02) 
 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do 

procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº 05/2021, em 

cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de que não 

possuímos em nosso quadro funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em 

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

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

 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
 ,em de                                  de 2021 
 
 
CNPJ: . . / - . 

 
Razão Social:_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal 

Assinatura 
 
 
 

Obs: O anexo acima deverá ser impresso em folha timbrada da empresa. 

 

 

 



 

 
 

 
ANEXO VI 

 
(MODELO) 

 
 

CREDENCIAMENTO 

(por fora dos envelopes) 
 
 
 
 

A   empresa , inscrita no CNPJ 

sob nº ______. . /-através do presente, credencia   o(a)  Sr(a) ___________,    portador    

da    cédula de identidade  nº CPF nº____________________a participar da licitação 

instaurada pelo Município de Mato Castelhano, na modalidade de Pregão Presencial, 

sob o nº05/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 

plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular 

propostas, dar lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 XXXXXXXXXXXXXX,de , de2021. 

 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal 

Assinatura
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma reconhecida 



 

 
 

 
 
 

ANEXO VII 
                                                                 

(MODELO) 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
(dentro do envelope nº 02) 

 
 
 
A empresa_______, inscrita no CNPJ sob nº ../- através  de  seu  Responsável  Legal, 

declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com 

a Administração Pública. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 
 
 
 

 ,em de de2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 

Obs: O anexo acima deverá ser impresso em folha timbrada da empresa. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
ANEXO VIII 

 
 

(MODELO) 
 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
(por fora dos envelopes) 

 
 
 

 
A   empresa--------------, através de seu Representante Legal, 

declara, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos de habilitação, ou 

seja, que o envelope identificado como o de nº 02, contém todas as exigências 

editalícias que comprovam a regularidade jurídica e fiscal, bem como a 

capacitação técnica e econômica da empresa, conforme disposto no inciso VII do 

art. 4º da Lei n.º 10.520/2002. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 
 
 
 

 ,em de_______de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal 

Assinatura 
 
 
 
 

Obs: O anexo acima deverá ser impresso em folha timbrada da empresa



 

 
 

ANEXO IX 
 

(MODELO) 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2021 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO CASTELHANO/RS 

 
DADOS DO LICITANTE 
RAZÃO SOCIAL 
ENDEREÇO  MUNICÍPIO/ESTADO 
CEP: 
FONE/FAX: 
E-MAIL: 
CNPJ: 
 
 

Item Descrição/especificações Quantidade Valor unitário/l Valor total 

-- -- -- -- -- 

 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Data de entrega da Proposta: 29/06/2021. 

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os 

preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais 

e especiais estabelecidas no edital. 

 
Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a 

participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Entrega e Condições 
conforme Edital. 

 
 
 
 

Representante Legal 

Assinatura/ Carimbo 
 

Obs: O anexo acima deverá ser impresso em folha timbrada da empresa. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO X 

 
(MODELO) 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CIÊNCIA 
(dentro do envelope nº 02) 

 
 
 
 

A empresa_____________________, através de seu Representante 

Legal, declara, ter Pleno Conhecimento e Ciência do Edital, onde deverão ser 

prestados os serviços objeto do Edital. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 
 

_______________,em ____de de 2021. 
 
 
 
 
 

Representante Legal 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs: O anexo acima deverá ser impresso em folha timbrada da empresa. 
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