
 

 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 

OBJETO:  

Prestação de serviços médicos, clínico geral, para atuação no 
Programa Saúde da Família – PSF e Programa Agentes 
Comunitários de Saúde - PACS, desenvolvimento de ações 
educativas individuais e coletivas, consultas médicas, atendimento 
ambulatorial, procedimentos médicos de baixa e média 
complexidade, visitas domiciliares e atuação nos programas 
desenvolvidos pelo Município, com carga horária de 20 (vinte 
horas) horas semanais, por profissional habilitado e registrado 
junto ao conselho respectivo.  

 

 

 

 

E-SFINGE: 311F4930D172C414973F9DA1B13F2AAC49937DDE 

 

 

 

 

 

ABERTURA: 05 DE JULHO DE 2022, às 14:00 horas 

SALA DE LICITAÇÕES 

 



 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 09/2022 
 
 
O Município de Celso Ramos, SC, torna público, em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações, que no dia 05 de julho de 2022, às 14:00 horas, junto a 
Prefeitura Municipal, na modalidade Tomada de Preços, estará recebendo e procedendo a 
abertura dos envelopes de documentação e propostas para contratação dos serviços 
constantes do objeto deste edital, em sessão pública da Comissão de Licitação.  
 
1 - Objeto  
1.1 - Prestação de serviços médicos, clínico geral, para atuação no Programa Saúde da 
Família – PSF e Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS, desenvolvimento de 
ações educativas individuais e coletivas, consultas médicas, atendimento ambulatorial, 
procedimentos médicos de baixa e média complexidade, visitas domiciliares e atuação nos 
programas desenvolvidos pelo Município, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, 
por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo.  
 
2 - Das Condições de Pagamento  
2.1 - O pagamento será efetuado em parcelas mensais, até o dia quinze do mês 
subseqüente ao dos serviços prestados, mediante apresentação da nota fiscal.  
 
3 - Cadastramento  
3.1 Os interessados, para participarem do certame, deverão cadastrar-se junto a Prefeitura 
Municipal, nos termos do parágrafo segundo do artigo 22 da Lei n.º 8.666/93, até o terceiro 
dia anterior a data da licitação, apresentando os seguintes documentos: 
 
4 – Forma de apresentação da documentação exigida  
4.1 - Os proponentes deverão apresentar toda sua documentação, inclusive a proposta de 
preços, por intermédio de seu representante legal ou procurador, este devidamente 
credenciado. 
 
4.2 - Os documentos deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de 
cópia, desde que estas sejam autenticadas por Cartório competente ou por funcionário 
público do Município de Celso Ramos SC, ou ainda por publicação em órgão oficial. 
 
4.3 - A falta de entrega da documentação no dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo 
deste edital, implicará em desistência da participação no certame.  
 
4.4 - A documentação para habilitação e a proposta deverão ser apresentadas em 
envelopes distintos, opacos, lacrados e endereçados à Comissão Permanente de Licitações, 
como segue: 
 
4.4.1 -  O envelope contendo a documentação para habilitação terá o seguinte cabeçalho: 
 
4.4.1.1 - Envelope de Habilitação:    
  PREFEITURA MUNICIPAL DE  CELSO RAMOS - SC 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
  PROCESSO LICITATÓRIO N.  09/2022 
  Tomada de Preços p/ Obras e Serv. Engenharia N. 09/2022 
  PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL): 



 

 

  
 
4.4.1.2 - Envelope de Proposta:    
  PREFEITURA MUNICIPAL DE  CELSO RAMOS - SC 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
  PROCESSO LICITATÓRIO N. 09/2022 
  Tomada de Preços p/ Obras e Serv. Engenharia N. 09/2022 
  PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL): 
 
5. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
5.1 - No envelope n. 1 - HABILITAÇÃO, sob pena de inabilitação deverão conter os 
seguintes documentos: 
 
5.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA – FORA DOS ENVELOPES/CREDENCIAMENTO 
  

a) Cédula de identidade do titular da firma individual, dos sócios das sociedades civis 
ou comerciais, e dos diretores das sociedades anônimas. 
 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

c) Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do estado onde se situa a sede 
da licitante ou ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, 
em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores OU Sintegra. 

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

diretoria em exercício;  
 

e) 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. 

 

5.1.3 DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (DENTRO DO 
ENVELOPE): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF; 
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos todos os Tributos Federais e  à Dívida 

Ativa da União (conforme portaria MF nº 358 de 05 de setembro de 2014); 
c) Certidão Negativa de Débitos Estadual; 
d) Certidão Negativa de Débitos Municipal -  do domicílio ou sede da Proponente; 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS);  
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 
5.1.4 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro civil (no caso de sociedade simples, acompanhada de prova da eleição da 
atual Diretoria), ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor e suas 
ultimas alterações (devidamente registrados no Registro Público de Empresas 



 

 

Mercantis, no caso de empresa individual e sociedades empresariais e, em se 
tratando de sociedades por ações, acompanhadas de documentos que comprovem a 
eleição de seus administradores); 

 
Obs.: Fica dispensada a apresentação deste documento no envelope de 
documentação caso o mesmo já tenha sido apresentado na fase de credenciamento. 
 
5.1.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

a) Declaração da Proponente, assinada por seus representantes legais, de que 
não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a 
partir de 14 anos. 
 

5.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar no 
envelope de Habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal. Todavia, 
apresentada a documentação constante do item 4.2.2 acima, eventual restrição poderá ser 
sanada no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a lavratura da Ata, como condição para a 
assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06. 

5.2.1. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

5.2.2. Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues em 
original, por processo de cópia devidamente autenticada. Não serão aceitas cópias de 
documentos obtidas por meio de aparelho fac-símile (FAX). Não serão aceitas cópias de 
documentos ilegíveis; 

5.2.3. Não constando no documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido 
até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação. 

 
      
5.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
 
a) Indicação do profissional técnico disponível para a prestação dos serviços objeto deste 
certame, com sua qualificação e inscrição no Conselho Regional de Medicina e declaração 
expressa deste de sua disponibilidade;  

b) O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional 
deverá participar da execução dos serviços objeto da licitação;  

c) O licitante deverá comprovar através do contrato social ou estatuto atuação exclusiva em 
serviços de saúde.  
d) Prova de vínculo do profissional indicado com a Empresa através de Carteira de 
Trabalho, Contrato de Prestação de Serviços ou quadro societário; 
 
5.4 Qualificação Econômica Financeira:  
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da Empresa 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 



 

 

por índices oficiais quando encerrado a mais de três meses da data de apresentação da 
proposta;  

b) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, a menos de 60 dias da data aprazada para a abertura dos envelopes;  
 
Os documentos constantes dos itens acima poderão ser apresentados no original, ou 
mediante fotocópia autenticada pelo tabelião ou funcionário do município, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial.  
 
6 - Do Julgamento 
6.1 - A Comissão Permanente de Licitações receberá os envelopes dos proponentes até a 
data e horário definido no preâmbulo. 
 
6.2 - Na data e horário estabelecidos, a Comissão Permanente de Licitação iniciará a 
abertura dos envelopes n. 1, contendo a documentação para habilitação dos proponentes. 
 
6.3 - Os envelopes, assim como os documentos nele inseridos, serão rubricados pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes dos proponentes 
presentes. 
 
6.4 - A Comissão Permanente de Licitações realizará análise das habilitações, registrando 
em ata todas as declarações e/ou impugnações feitas pelos representantes dos 
proponentes presentes. 
 
6.5 - É facultada à Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente na habilitação ou na proposta. 
 
6.6 - Havendo apresentação de impugnação, a reunião poderá ser suspensa, designando-se 
nova data para o julgamento das habilitações. 
 
6.7 - Não havendo impugnações, e não sendo necessárias diligências, será desde logo 
proferido o julgamento das habilitações. 
 
6.8 - Havendo desistência expressa do prazo recursal por parte de todos os proponentes, 
devidamente consignado em ata, a Comissão Permanente de Licitações, na mesma 
reunião, procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços dos 
proponentes habilitados. 
 
6.9 - Ultrapassada a fase de habilitação, e abertas às propostas, não caberá desclassificar 
as propostas por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
superveniente ou só conhecidos após a fase de julgamento. 
 
6.10 - Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente acatado pela Comissão Permanente de Licitações. 
 
6.11 - Abertos os envelopes contendo as propostas, estas serão examinadas e rubricadas 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes dos 
proponentes presentes, procedendo-se, após, a leitura de cada uma delas. 



 

 

 
6.12 - As propostas em conformidade com o edital serão classificadas pela Comissão 
Permanente de Licitações de acordo com os critérios de julgamento definidos no item 8, 
deste edital. 
 

6.13 - Havendo desistência expressa do prazo recursal por parte de todos os proponentes, 
devidamente consignado em ata, a Comissão  Permanente de Licitações declarará o nome 
do proponente vencedor do objeto deste edital, sendo, ao final, lavrada ata circunstanciada. 

 
6.14 - Declarado o vencedor, e inexistindo recursos pendentes de julgamento, o processo 
licitatório será encaminhado a Prefeita Municipal para homologação do resultado. 
 
 
7 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
7.1 - No julgamento das propostas, a Comissão de Licitações levará em consideração o 
critério MENOR PREÇO POR ITEM, obedecendo às normas e condições do edital e 
respectivos anexos,  e da Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, fazendo a 
classificação das propostas em ordem crescente de preços. 
 
7.2 - Não serão consideradas vantagens não previstas neste edital, nem preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais proponentes. 
 
7.3 - Em caso de empate ocorrerá, para fins de desempate, sorteio a ser realizado em ato 
público, com a presença dos proponentes. 

 
7.4 - Critérios de julgamento 
 
7.4.1 – Desclassificação: 
 
7.4.1.1 - Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Não obedecerem as condições estabelecidas no edital e que forem superiores aos 
valores orçados pela Administração que constam no Anexo II deste edital, considerando o 
previsto no item  2.2, deste edital. 
 
b) Forem manifestamente inexequíveis; de acordo com o estabelecido no § 1º, do artigo 

48 da Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, consideram-se manifestamente 
inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do 
menor dos seguintes valores: 
c1 – média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor orçado pela Administração, ou 

c2 – valor orçado pela Administração. 
 
7.4.2 – Classificação: 
 
7.4.2.1 - As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela Comissão Permanente 
de Licitações levando-se em conta exclusivamente o menor preço global: 
a)  - A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos. 



 

 

 
b) - Será declarada vencedora a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM entre as 
LICITANTES classificadas.  

 
c) Em caso de empate ocorrerá, para fins de desempate, sorteio a ser realizado em ato 

público, com a presença dos proponentes. 

d) - Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, após o encerramento da etapa 
competitiva, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que o menor preço ofertado não 
seja de uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 
e) - O empate mencionado no caput deste item será verificado na situação em que a 
proposta apresentada pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja igual ou até 
10%(dez por cento) superior à menor proposta apresentada na fase de lances, ocasião no 
qual proceder-se-á da seguinte forma: 
 
f) – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, de acordo com o 
disposto no subitem 9.8.1, será convocada para, no prazo de até um dia, sob pena de 
preclusão, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 
g) – Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação definida no subitem 09.8.1, na ordem classificatória para o exercício 
do mesmo direito. 
 
h) – Em caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem c, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
 
i) – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na 
própria sessão pública, após verificação da documentação de habilitação.  
 
j) – Se duas ou mais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte apresentarem 
propostas com valores iguais, o desempate será mediante sorteio. 
 
8 -  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
8.1 - O objeto desta licitação será adjudicado ao proponente classificado em primeiro lugar, 
de acordo com o critério de julgamento fixado. 
8.2 - O proponente vencedor, após homologação e adjudicação, será convocado para 
promover a prestação dos serviços ora licitados. 
8.3 - A recusa cumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o ás penalidades 
previstas no item n. 18, deste certame. 
 
 



 

 

9 - OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
9.1 - Os recursos administrativos serão regidos conforme a Lei Federal n. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, atualizada. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
9.2 - Os recursos interpostos no curso do presente processo licitatório serão dirigidos a 
Prefeita Municipal de Celso Ramos/SC nas hipóteses e prazos previstos em Lei, por 
intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão, ou fazê-lo subir, devidamente informado, para julgamento. 
 
10 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
10.1 - As despesas decorrentes do presente processo licitatório, correrão por conta dos 
recursos orçamentários: 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
07 – 3.3.90.00.00.00.00.0202 – APLICAÇÕES DIRETAS 
 
 
11 -  DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  
 
11.1 – A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 
serviços que efetuará; 
11.2 – A CONTRATADA deverá disponibilizar um profissional apto para prestar os 
atendimentos nos postos de saúde do município, atendendo a demanda total do período 
(matutino/vespertino), sem recusa na quantidade, bem como, atender respeitando o horário 
estabelecido pelo FMS. 
11.2.1 – Pode haver vários profissionais habilitados para execução do serviço. 
11.3 - Cumprir fielmente os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, 
executando-os sob sua inteira responsabilidade. 
11.4 - Os serviços objeto deste certame deverão ter início, pelo licitante vencedor, 
imediatamente após a assinatura do contrato. 
 
 
12 – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
12.1 - Fiscalizar comprovando a execução dos Serviços 
12.2 - Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas. 
12.3 - Cumprir as condições de pagamento estabelecidas no contrato. 
  
13 - DAS PENALIDADES 
13.1 - A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos 
legais poderá sofrer as seguintes penalidades isolada ou conjuntamente, a critério da 
Contratante: 
 - Advertência; 
 - Multa de 10% sobre o valor da proposta; 
 - Suspensão do direito de licitar junto à Administração por até dois (02) anos; 

- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes. A declaração de 
inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e responsáveis técnicos; e, 
 - Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza a 
Contratada. 



 

 

 
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
14.1 - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em via original ou cópia 
autenticada por qualquer processo, sendo por tabelião de notas ou por servidor do Município 
de Celso Ramos, ou por publicação em Órgão de Imprensa Oficial.  A Comissão fará 
consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, 
ficando a licitante dispensada de autenticá-las.  
 
14.2 - Não serão admitidas a esta licitação empresas suspensas ou impedidas de licitar, 
bem como as que estiverem em regime de falência e concordata. 
 
14.3 - Não haverá pagamentos antecipados. 
 
14.4 - As empresas podem ser representadas, no procedimento licitatório, por procurador 
legalmente habilitado, desde que apresente o instrumento procuratório, com firma 
reconhecida, até o início da sessão de abertura dos envelopes. 
 
14.5 – O licitante adjudicado do objeto da presente Licitação compromete-se integralmente 
pelo fornecimento dos materiais e pela execução da obra, aplicando-se no que couber, o 
código de defesa do consumidor. 
 
14.6 - Não poderão ser adicionadas despesas não previstas nesta Licitação. 
 
14.7 - O presente certame poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme dispõe o artigo 49 da Lei n. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, atualizada. 
 
14.8 - Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, atualizada. 
 
14.9 - As propostas serão aceitas até a data e hora constantes no presente Edital de 
licitação, sendo que em hipótese alguma serão aceitas após esta data e hora, independente 
de terem sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio anteriormente à 
data da abertura desta licitação. 
 
14.10 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de documento relativo ao presente Edital. 
 
14.11 – O proponente vencedor deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data 
do recebimento da convocação, assinar o contrato, conforme minuta identificada como 
Anexo I, a este edital, fazendo parte integrante deste para todos os fins e efeitos. Farão 
parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que 
tenham servido de base para o julgamento desta Tomada de Preços bem como as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 
 
14.12 - Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias 
corridos, contados da data de recebimento da convocação, e sem justificativa formal aceita 
por esta Municipalidade, caducará o seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades 



 

 

aludidas no presente Edital. 
 
14.13 - Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá 
ser adjudicada às licitantes remanescentes, na ordem da classificação, nas mesmas 
condições propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao prazo e preço, conforme 
preconiza o §2°, do artigo 64, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.  
 
Demais informações acerca da presente licitação poderão ser obtidas junto a Prefeitura 
Municipal, ou pelo Telefone (49) 3547-1211, no horário de expediente, ou pelo site 
www.celsoramos.sc.gov.br. 
 

 

14.16 – Fazem parte integrante deste edital para todos os fins e efeitos os seguintes 
anexos: 
Anexo I – Minuta do Contrato. 
Anexo II – Credenciamento 
Anexo III – Declaração que não emprega de menor 
Anexo IV – Fato impeditivo (Fora dos envelopes) 
Anexo V – Memorial descritivo e especificações técnicas  
Anexo VI – Orçamento estimativo  
 

 

Celso Ramos/SC,  13 de junho de 2022. 
 
 

  
       Visto e aprovado por: 
 
 
 
LUIZANGELO GRASSI            RODRIGO FERNANDES SUPPI 
PREFEITO MUNICIPAL             OAB/SC n. 34220 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ANEXO I 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº......../2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MÉDICOS, CLÍNICO GERAL. 

 
  
 

Contratante: MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob nº ................, com sede na Av. Dom Daniel Hostin 930, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. LUIZANGEO GRASSI, doravante denominado 
CONTRATANTE. 
 
Contratado: ________________________________, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 
nº _________________________, com sede administrativa na _____________, Município 
de __________________________________ doravante denominada CONTRATADA, firmar 
o presente contrato mediante às seguintes cláusulas e condições: 
  
Objeto: Prestação de serviços médicos, clínico geral, para atuação no Programa Saúde da 
Família – PSF e Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS, desenvolvimento de 
ações educativas individuais e coletivas, consultas médicas, atendimento ambulatorial, 
procedimentos médicos de baixa e média complexidade, visitas domiciliares e atuação nos 
programas desenvolvidos pelo Município, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, 
por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo.  
 
Cláusula Primeira: O presente regula-se pelas suas clausulas, pelo edital ao qual se 
encontra vinculado e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
Cláusula Segunda: A vigência do presente contrato será de doze meses, contados de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo.  
 
Cláusula Terceira: O preço justo e acertado que o contratante pagará a contratada pelo 
objeto do presente contrato será de R$ ________________(________________________) 
mensais, pagos até o dia 15 do mês subseqüente ao da prestação de serviços, mediante 
nota fiscal, conforme Tomada de Preço nº ...../2022.  
Parágrafo único: O valor constante do caput desta cláusula poderá ser reajustado 
anualmente com base INPC acumulado no período.  
 
Cláusula Quarta: Constitui direito do contratante receber o objeto deste contrato nas 
condições avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo 
convencionados.  
 



 

 

Cláusula Quinta: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta de 
dotação orçamentária consignada na lei orçamentária: 
 
Cláusula Sexta: A contratada é responsável pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
todas as mais decorrentes da relação empregatícia entre ela e seus prepostos, devendo 
disponibilizar ao contratante profissional legalmente habilitado para prestação dos serviços 
contratados.  
 
Cláusula Sétima:  
7.1 - Os serviços serão prestados junto à Unidade Básica de Saúde, na sede do contratante, 
em visitas domiciliares ou onde se fizer necessário, conforme cronograma e planejamento 
da Secretaria Municipal de Saúde, cabendo ao Município disponibilizar a estrutura, materiais 
e condições necessárias e boa execução do objeto contratado.  
 
7.2 – A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 
serviços que efetuará; 
7.3 – A CONTRATADA deverá disponibilizar um profissional apto para prestar os 
atendimentos nos postos de saúde do município, atendendo a demanda total do período 
(matutino/vespertino), sem recusa na quantidade, bem como, atender respeitando o horário 
estabelecido pelo FMS. 
7.3.1 – Pode haver vários profissionais habilitados para execução do serviço. 
7.4 - Cumprir fielmente os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, 
executando-os sob sua inteira responsabilidade. 
7.5 - Os serviços objeto deste certame deverão ter início, pelo licitante vencedor, 
15/07/2022. 
 
 
Parágrafo Único: As despesas com deslocamento e estadia dos prepostos da contratada 
até a Unidade Básica de Saúde da sede do Município são de responsabilidade exclusiva da 
contratada.  
 
Cláusula Oitava: O presente contrato é regido por todos os seus termos pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações.  
 
Cláusula Nona: Este contrato de prestação de serviços ajustada entre as partes, ora 
CONTRATANTES, observado o disposto no artigo 58- inciso I e II e 77, da Lei Federal 
8.666/93, poderá ser rescindido:  
  a) - por mútuo acordo, havendo conveniência para o CONTRATANTE;  

b) - por ato unilateral expresso do CONTRATANTE, nos seguintes casos: não 
cumprimento ou cumprimento irregular das normas e especificações ajustadas; 
cometimento, de forma reiterada, de faltas na execução do ajuste;  

c) - por ação judicial, nos termos da legislação processual.  
d) - por não mais interessar a uma das partes a continuidade da prestação dos 

serviços mediante aviso, prévio, por escrito com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.  
 
Cláusula Décima- Os casos omissos e quaisquer dúvidas advindas deste termo contratual 
serão resolvidos pela legislação em vigor incidente à matéria, elegendo-se, para tanto, o 
Foro da Comarca de Aita Garibaldi, SC. 
 
E, por estarem assim justos e acertados, firmam o presente Termo Contratual, em 03 (três) 



 

 

vias de igual teor e forma, abaixo ratificado pelas partes contratantes, para que surta seus 
efeitos.  
 
Celso Ramos _____ de ...........de 2022. 
 
 
 

 
LUIZANGELO GRAZI 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 

__________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 

Testemunhas: 
1.______________________________ 

 
 
 

2________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ANEXO “II” 
 
Tomada de Preços Nº 08/2022 
 
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 FORA DOS ENVELOPES 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Celso Ramos - SC 
 
 
 
 
Credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) da Cédula de 
Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, a participar da licitação 
instaurada pela Prefeitura Municipal de Celso Ramos - SC, na modalidade Tomada de 
Preços Nº 08/2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes 
para pronunciar-se em nome da empresa _______________________________________ , 
bem como formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao 
certame. 
 
 
Local, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
 
 
 
(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ANEXO “III” 
 
Tomada de Preços Nº 08/2022 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
 
Tomada de Preços Nº 08/2022 
 
 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ 
e do CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
 
Local, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 FORA DOS ENVELOPES 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS/SC  
At. – Comissão Permanente de Licitações – CPL  
Tomada de Preços Nº 08/2022 

 
 
 
A Empresa -----------------------------------------------, estabelecida à --------
---------------------------------------, inscrita no CNPJ sob nº -------------------
---------------------------- neste ato representada pelo seu representante 
legal/procurador), o(a) Sr.(a) -----------------------------------------------, 
portador da Cédula de Identidade nº -------------------------------------------
----, e CPF sob nº (-----------------------------------------------), 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 o presente.  
 
 
Celso Ramos, ___ de _____________ de 2022.  
 
 
 
___________________________________  
(nome e número da identidade do representante legal da Empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXO V 
 

Modelo de Proposta de Preços 
 

À Prefeitura Municipal de Celso Ramos 
Comissão Permanente de Licitações 
 

Item 
01 

 
Prestação de serviços médicos, clínico geral, para atuação 
no Programa Saúde da Família – PSF e Programa Agentes 
Comunitários de Saúde - PACS, desenvolvimento de ações 
educativas individuais e coletivas, consultas médicas, 
atendimento ambulatorial, procedimentos médicos de baixa e 
média complexidade, visitas domiciliares e atuação nos 
programas desenvolvidas pelo Município, com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais, por profissional habilitado e 
registrado junto ao conselho respectivo. 
 

Valor Mensal RS 
 
 
13.500,00 

Preço Total em R$ e por extenso: 
 

Prazo de Entrega: 
 

Local da Entrega: 

Validade da Proposta: 
 

 

 
Dados do Licitante 

Razão Social/Nome: 
 

Endereço: 
 

Município: 
 

Estado: CEP: CNPJ/CPF/MF: 

Fone/Fax: Banco: 
 

Agência: Conta: 

 
OBS 1: DATA DE PREVISÃO PARA INICIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2022. 
OBS 2: SERÁ PAGO A METADE DO VALOR CORRESPONDENTE, COMPREENDENDO 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 DIAS, E NÃO 30. 
 
       

Assinatura/Carimbo 


