PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 094/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2019
1. PREÂMBULO
1.1 O MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO, Estado do Paraná, através do
Fundo Municipal de Saúde, de conformidade com a Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e
alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, 08.06.94, mediante o Pregoeiro designado
pela Portaria n.º 001/2019, torna público para conhecimento dos interessados, que
realizará às 14h00m horas do dia 26 de Setembro de 2.019, na sala de reuniões da
Divisão de Licitações, localizada s à Rua Manoel Ribas, n° 160, Centro, licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
1.2 O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº
10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, que regulamentam a licitação na modalidade
de Pregão, bem como, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes das Leis
8.666/93, 9.784/99 e suas modificações.
2. DO OBJETO
2.1 Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos de clínico
geral para atendimento às equipes de saúde da família, visando garantir o
atendimento da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Sertãozinho, conforme
disposições constantes do Anexo I - Termo de Referência .
2.2. O objeto desta licitação foi traçado, arquitetado e definido pela Secretaria
Municipal de Saúde e está sob a sua responsabilidade.
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação somente quem apresente a habilitação prevista
na seção 8 e atenderem todas as exigências constantes deste Edital.
3.2 Serão conferidos todos os documentos, no ato da abertura do envelope nº 2
(envelope de documentos de habilitação).
3.3 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em
quaisquer das hipóteses a seguir:
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
b) que em regime de fundo municipal de saúde, qualquer que seja sua forma de
constituição, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal,
Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou,
conforme o caso, pelo órgão em que praticou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição;
d) estrangeiras que não funcionem no País;

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O Credenciamento será realizado às 14h00m horas do dia 26 de Setembro de
2.019, na sala da Divisão de Licitações, à Rua Manoel Ribas, nº 160, com cada
empresa licitante podendo credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de
identidade ou documento equivalente.
4.2 A empresa que se fizer representar por procurador, faz-se necessário o
credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular (anexo II),
neste último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção expressa de que
lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para
recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como
demais atos pertinentes ao certame. Juntamente com uma cópia do Ato Constituição
da Empresa.
4.3 Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário,
deverá apresentar cópia autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de
investidura que habilitem o representante, no qual estejam expressos seus poderes
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4.4 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues
separadamente dos envelopes de números 01 e 02.
4.5 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
4.6 A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3. não
implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o
representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do
procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção.
4.7 - A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios
concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar no ato do
credenciamento: - Declaração da própria empresa e seu contador, com firmas
reconhecidas, afirmando que está enquadrado nos limites e que não se inclui nas
hipóteses que afastam o tratamento privilegiado; ou – Certidão Simplificada da Junta
Comercial, que comprove o enquadramento nos termos da Lei Complementar
123/2006.
4.8 - A falta da declaração de enquadramento ou da certidão simplificada da junta
comercial, da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou sua
imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos
benefícios da Lei Complementar nº 123, de 2006.
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em
conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no item
1.1.

5.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o(s) representantes(s) da(s) licitante(s)
apresentará(ão) declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos
de habilitação (Anexo IV) e entregará(ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de
preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a
admissão de novos licitantes.
5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo em
seu exterior as seguintes informações:
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
FMSEB
PREGÃO N º 060/2019
RAZÃO SOCIAL E Nº DO C.N.P.J. DO LICITANTE
5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado,
contendo em seu exterior as seguintes informações:
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
FMSEB
PREGÃO Nº 060/2019
RAZÃO SOCIAL E Nº DO C.N.P.J. DO LICITANTE.
5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope
2- Documentos de Habilitação.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou
impressa em papel timbrado do licitante, podendo ser elaborada nos moldes do
ANEXO VIII, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões
técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo
representante legal da licitante.
6.2. Na Proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação:
6.2.1. Razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para
contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), nº da conta corrente, agência e
respectivo Banco;
6.2.2. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data de sua apresentação;
6.2.3. O prazo estimado para prestação de serviços será de 12(doze) meses;
6.2.4. Uma única cotação, com preços unitários e totais por item e valor total da
proposta, com apenas duas casas decimais após a vírgula, em moeda corrente
nacional, expressos em algarismos e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso
de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e
entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último;
6.3. Valor mensal dos serviços;

6.4. Especificação do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as
características dos serviços ofertados, em conformidade com o Anexo I;
6.5. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas,
tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração,
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, frete, lucro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
6.6. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta
ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por
caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou
qualquer título, devendo os serviços serem executados sem ônus adicionais.
6.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e
exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões,
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor
preço por item observado os prazos máximos para prestação de serviços, as
especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade
definidos neste edital, bem como o disposto nos itens 14.7 e 14.8 deste edital.
7.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a
proclamação do vencedor;
7.3. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
7.4. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.2,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;
7.5. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
7.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
7.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes na seção 12 deste Edital.

7.8. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
7.9. - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei
Complementar nº. 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de
menor preço por item.
7.10. – Para efeito do disposto no subitem 7.9 acima, ocorrendo o empate, serão
adotados os seguintes procedimentos:
7.10.1. - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada de menor preço por item
para determinação da ordem de oferta dos lances;
7.10.2. - não ocorrendo à apresentação da proposta da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do subitem 7.10.1 acima, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9 deste Edital, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.10.3. - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.9
acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar menor preço.
7.10.4. - Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos no itens
7.9 a 7.10.3 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente
de menor preço.
7.11. - O disposto nos itens 07.9 a 7.10.4 acima somente se aplicará quando o menor
preço inicial não tiver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno
porte;
7.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
7.13. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições habilitatórias.
7.14. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
7.15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

7.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e os
licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de
apoio, sendo-lhes facultado esse direito.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1 As empresas deverão apresentar no Envelope nº 02 os seguintes documentos de
habilitação, em plena validade:
a) Habilitação jurídica:
1 – Registro comercial, no caso de empresa individual ou;
2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedade comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou;
b) Regularidade Fiscal:
1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
2 – Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;
3 – Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
4 – Certidão Negativa de Débitos Federais;
5 – Certificado de Regularidade do FGTS;
6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT.
c) Qualificação Técnica
1 - Registro da empresa licitante ou inscrição do profissional que prestará o serviço
durante toda a vigência contratual, na Entidade Profissional Competente;
2 - Declaração assinada pelo representante legal da licitante, indicando o nome e a
respectiva inscrição junto ao CRM do profissional que prestará o serviço durante a
vigência contratual;
3 - Comprovação de vínculo entre o profissional indicado para a prestação dos
serviços e a licitante, mediante registro em Carteira de Trabalho e Ficha de Registro
da Empresa, ou Contrato de Prestação de Serviços. Para dirigente ou sócio da
empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da Ata Assembléia de sua
investidura no cargo ou Contrato Social.
4 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na
forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (conforme modelo - Anexo III);
5 – Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
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, nos termos do
art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo
– Anexo V);
6 – Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
e prazo de fornecimento para o cumprimento das obrigações objeto da licitação
(conforme modelo – Anexo VI).
d) Qualificação Econômico-Financeira

1 - Certidão negativa dos cartórios de registro de falências e concordatas do local da
sede do proponente, emitida nos últimos 90 (noventa) dias.
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
9.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena detenção,
de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93.
10. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor
e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
10.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor e homologará o procedimento.
10.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados
na sede do Fundo Municipal de Saúde de Engenheiro Beltrão.
11. DO CONTRATO
11.1 Como condição para a celebração do contrato o licitante vencedor deverá manter
as mesmas condições de habilitação.
11.2 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente será
aplicada à regra seguinte:
11.2.1 Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da
assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de

classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
11.2.2 O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até cinco
dias úteis depois da notificação pelo Fundo Municipal de Saúde de Engenheiro Beltrão
ou da retirada do instrumento, durante a validade de sua proposta, sujeitando-se o
infrator às sanções previstas na subseção 12.1.1.
11.3 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem
convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos
assumidos pela sua participação na licitação da qual trata este Edital, salvo se
ratificadas as condições propostas até o vencimento desse prazo, por igual período.
11.4 Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá
estar com a documentação obrigatória válida, perante a Fazenda Federal, à
Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
11.5 Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do
licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação,
para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.
11.6 A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a:
11.7. Aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do objeto
adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as
partes.
11.7.1 Por se tratar de serviços continuados, poderá o FMS valer-se do contido no
inciso II, do art. 57, da Lei nº 8666/93, verbis: “ à prestação de serviços a serem
executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a administração, limitada a sessenta meses”.
11.8 Se a licitante vencedora não cumprir os prazos estabelecidos neste edital ou
recusar-se em fornecer os serviços solicitados pelo contratante, sem justificativa
formalmente aceita pelo Presidente do Fundo Municipal de Saúde, Ordenador de
Despesas, decairá o direito de execução do objeto adjudicado, sujeitando-se às
penalidades dispostas na seção 12 deste Edital de Pregão.
11.9 Se a licitante vencedora, injustificadamente, não apresentar situação regular no
ato da feitura da assinatura do contrato, a sessão será retomada e os demais licitantes
serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas
respectivas ofertas, observado que o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao
objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes da Seção 12
deste Edital.
11.9.1 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será
retomada, conforme subseção 7.12 deste Edital.

11.10 O Fundo Municipal de Saúde, se obriga, nos termos previstos neste Edital a:
11.10.1 Receber os serviços adjudicados no certame no local a ser informado pelo
responsável pela execução do contrato nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condições estabelecidas neste Edital;
11.10.1.1 Os serviços serão recusados nas seguintes hipóteses:
a) Se forem em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios do Anexo
I deste edital;
b) Se apresentem vícios de qualidade.
11.10.1.2 Efetuar o pagamento mensalmente, com a Fatura/Nota Fiscal devidamente
atestada pelo Presidente do Fundo Municipal de Saúde ou por seu representante
legal.
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 – À proponente vencedora serão aplicadas as seguintes sanções no caso de
recusa da assinatura do Contrato e pelo inadimplemento da prestação dos serviços
CONTRATADO:
a) advertência;
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na
execução dos serviços;
c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a
quaisquer das cláusulas do Contrato e itens deste Edital;
d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do
Contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e
danos que der causa;
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com
o Fundo Municipal de Saúde de Engenheiro Beltrão, por prazo não superior a dois
anos, no caso de recusa da assinatura do Contrato sem motivo justificável;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas
Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
12.2 – A Administração poderá aplicar outras penalidades previstas na Lei nº 8.666/93,
no caso da não execução dos serviços, ou de sua paralisação ou retardamento
desmotivados, ou ainda pela execução imperfeita do objeto contratado.
12.3 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de
cinco dias, contado da intimação do ato, oferecer recurso ao Fundo Municipal de
Saúde, devidamente fundamentado.
12.4. A licitante adjudicatária ou contratada que deixar de executar os serviços ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Fundo pelo prazo de até
cinco anos e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores por
igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Fundo
Municipal de Saúde de Engenheiro Beltrão.
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatório de Pregão Presencial
n° 060/2019 correrão por conta de recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde e
por recursos provenientes de Convênios, dentro da seguinte dotação orçamentária do
exercício financeiro de 2019:
263.7/1.2027.33390395099
458.7/1.2027.33390395099
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública.
14.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.
14.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato.
14.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato
14.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta e o FMS não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
14.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
14.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o próximo
dia útil seguinte ou feita nova publicação.
14.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente normal no FMSEB.
14.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
Pregão.

14.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
14.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro, nas dependências da Divisão de Licitações, no seguinte endereço: Rua
Manoel Ribas, nº 160, Centro, Paço Municipal, até dois dias úteis antes da data de
abertura do Pregão.
14.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
14.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002,
da Lei 8.666/93, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e do Decreto Municipal n.º 19/2009.
14.12. São partes integrantes deste Edital:
a) ANEXO I – Termo de Referência;
b) ANEXO II – Modelo de Minuta de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO III – Modelo de Declaração de Fato Superveniente;
d) ANEXO IV – Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos
de habilitação;
e) ANEXO V – Modelos de declaração de não emprego de menores de 18 anos;
f) ANEXO VI – Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições e prazos de fornecimento para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação
g) ANEXO VII – Minuta de Contrato;
h) ANEXO VIII - Modelo da proposta.
Paço Municipal Sidnei Polato, 13 de Setembro de 2.019.
Renato Siqueira Lima
Pregoeiro Oficial

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
I- OBJETO:
Constitui objeto deste Anexo a Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços médicos de clínico geral para atendimento às equipes de saúde da família,
visando garantir o atendimento da Unidade Básica de Saúde do Distrito de
Sertãozinho.
II - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
CONSULTAS MÉDICAS E SERVIÇOS DE CLINICA GERAL
LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: UBS DO DISTRITO DE SERTAOZINHO.
AVALIAÇÃO DE CUSTOS:
Em observância a exigência legal, o Fundo Municipal de Saúde realizou pesquisa de
preços no mercado, visando apuração da média aritmética para verificação de
disponibilidade orçamentária, obtendo o preço mensal médio de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) por item, conforme discriminação constante do quadro abaixo:
Item Produto – Descrição
Unidade Quantidade
1
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO MESES
12
AMBULATORIAL EM CLÍNICA GERAL NA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO
DISTRITO DE SERTÃOZINHO , COM
CARGA
HORÁRIA
DE
40
HORAS
SEMANAIS, ATRAVÉS DAS EQUIPES
SAÚDE DA FAMÍLIA NA , NA FORMA DA
PORTARIA 2.436/2017 E OUTRAS AÇÕES
E ATIVIDADES MÉDICAS DE PREVENÇÃO,
PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE
INDIVIDUAL E COLETIVA PREVISTA NO
SUS VISANDO GARANTIR QUE NÃO HAJA
INTERRUPÇÃO NA ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DA POPULAÇÃO LOCAL.

Valor Unitário (R$)
20.000,00

Valor Total (R$)
240.000,00

- A troca do profissional indicado na alínea “c” do item 8.1 do Edital do Pregão
Presencial 060/2019 será permitida em caso de quebra de vínculo (empregatício ou
contratual), entre a Empresa licitante e o profissional em questão, desde que aprovada
previamente pela Secretaria Municipal de Saúde.
- A Secretaria de Saude poderá solicitar a troca do profissional indicado na alínea “c” do
item 8.1 do Edital do Pregão Presencial 060/2019 no caso do seu desempenho ser
considerado insatisfatório, ou se constatado que o mesmo não age de acordo com os
preceitos éticos da medicina.

III - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA AS DESPESAS:
O desembolso se fará mediante rubrica de dotação orçamentária própria do Fundo
Municipal de Saúde, no exercício financeiro de 2.019, sob o número:
263.7/1.2027.33390395099
458.7/1.2027.33390395099
IV - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
O critério de julgamento será o de menor preço, assim entendido como o menor preço
ofertado por item, desde que observadas as especificações e demais condições
estabelecidas neste Anexo e no Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 060/2019.
V - FISCALIZAÇÃO:
a) O serviço contratado será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representantes da Secretaria Municipal de Saúde e do Fundo Municipal
de Saúde, áreas responsáveis pela gestão do Contrato.

b) Caberá aos representantes da SMS e do FMS, fiscais do Contrato, procederem às
anotações das ocorrências relacionadas com a execução do serviço contratado,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades
observadas.
c) A fiscalização é exercida no interesse da Administração, não excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da SMS
e do FMS ou de seus agentes e prepostos.
d) A SMS e o FMS se reservam o direito de não receber o serviço prestado em
desacordo com as especificações e condições constantes deste Anexo, podendo
rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas em lei.
e) Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para a SMS e o
FMS.
VI - FORMA DE PAGAMENTO:
a) O valor a ser pago mensalmente pelo FMS corresponderá ao valor mensal pelos
serviços de clinica geral realizados no mês anterior.
b) O pagamento será efetuado mensalmente, após a prestação do serviço, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua aceitação pelo FMS, por meio de
depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, mediante
entrega da correspondente nota fiscal (corretamente preenchida) à Divisão de Gestão
Financeira do FMS, acompanhada da CND/INSS e do CRF/FGTS vigentes.
c) A aceitação do serviço será dada por servidor ou equipe designada pela SMS/FMS
para tal fim, mediante a confrontação dos preços constantes da nota fiscal com os
preços contratados e, ainda, com o serviço efetivamente realizado durante o período
cobrado.
VII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
As sanções administrativas são as previstas no título 12 do Edital e as penalidades
somente serão aplicadas após regular processo administrativo em que se garantirá a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

ANEXO II
MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
Nº. 060/2019 - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
(Empresa)
(Endereço
Completo)
CNPJ_________________
Inscrição
Estadual
_____________________,
representada neste ato pelo seu sócio _________________ portador da cédula de
identidade nº. ________________ e CPF nº __________________, indica o(a) Sr.(a)
___________________________________________, portador da cédula de
identidade nº. ________________ e CPF nº __________________ como nosso
representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de
HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à
nossa Proposta, dar lances verbais, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Edital de
Licitação Pregão Presencial 060/2019.
Atenciosamente,

(nome e função na empresa)

ANEXO III
(Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da
Habilitação)
AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ENGENHEIRO BELTRÃO
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
Nº. 060/2019 - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
A (empresa) _______________________, inscrita no
CNPJ nº. ________________ e Inscrição Estadual nº __________________ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)_____________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº. ______________ SSP/______ e do CPF nº.
___________________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local e data
____________________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO IV
(Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação)
AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ENGENHEIRO BELTRÃO
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
Nº. 060/2019 - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
A (empresa) _______________________,
inscrita
no
CNPJ
nº.
________________
e
Inscrição
Estadual
nº
__________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
_____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _____________
SSP/______ e do CPF nº. ___________________, DECLARA em atendimento ao
previsto no item 5.2 do Edital de Pregão nº 060/2019 que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.
Local e data
___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO V
Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica)
AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ENGENHEIRO BELTRÃO
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
Nº. 088/20112- TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARAÇÃO
A (empresa) _______________________, inscrita no CNPJ nº.
________________ e Inscrição Estadual nº __________________ por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a) _____________________, portador(a) da Carteira
de Identidade nº. _____________ SSP/______ 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.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Local e data
_________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO VI
(Modelo da Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições e prazos de fornecimento para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação)
AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ENGENHEIRO BELTRÃO
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.
Nº. 060/2019 - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
DECLARAÇÃO

A (empresa) ______________________,
inscrita no CNPJ nº. _______________ e Inscrição Estadual nº__________________,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº. ____________________ SSP/________ e do
CPF nº. ________________, DECLARA, para os devidos fins de direito legais, sob as
penas da Lei que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e
prazo de fornecimento para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Por ser
expressão de verdade firmamos a presente declaração para que atinja todos os efeitos
legais e cabíveis à espécie.
Local e data
__________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA REALIZAÇÃO DE
CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES CLINICOS, FIRMADO
ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ENGENHEIRO BELTRÃO E A
EMPRESA ___________________________ PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ENGENHEIRO BELTRÃO, ESTADO DO
PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua
XXXXA, n°
000, centro,
nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
10.541.343/0001-17, representado neste ato pelo seu Presidente , o Sr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, residente e domiciliado à Rua XXXXXXX, nº 00,
nesta cidade de Engenheiro Beltrão, portador da Cédula de Identidade RG
xxxxxxSSP/pr e CPF nº xxxxxxx doravante denominado de CONTRATANTE, e
__________________, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº __.___.___/____-__, e
Inscrição Estadual sob nº _________, estabelecida a Rua _____, ___, Bairro ______,
representada neste ato por seu Diretor ___________________, brasileiro, ______,
_____, portador do RG nº ___________________ e do CPF nº ___.___.___-__,
residente à Rua ______, nº ___, em ______, doravante denominada de
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do Edital de Pregão
Presencial nº 060/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CONTRATO
1.0 - A CONTRATANTE neste ato, contrata os serviços da CONTRATADA para a
prestação
de
serviços
com
a
realização
de
............................................................................, descritos abaixo:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
2.0
–
O
valor
mensal
estimado
é
de
R$
........................
(...................................................),
totalizando
R$
...............................
(......................................................................) no período, que serão pagos de acordo
com o relatório de produção emitida pela CONTRATADA e submetidos a conferencia
pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO COMPROMISSO DA CONTRATADA
3.0 - Realizar os serviços no município de Engenheiro Beltrão e/ou em clínica própria,
disponibilizados aos usuários do SUS, encaminhados através da Secretaria Municipal
de Saúde, mediante Formulário de Solicitação, emitido por agente da área da saúde
pública
municipal,
legalmente
autorizado.
3.1 – Atender todos os pacientes que forem encaminhados, desde que acompanhado
de formulário de solicitação.
3.2 – Programar semanalmente o atendimento dos pacientes encaminhados pelo
município , mediante relação prévia do agendamento.

3.3 – Enviar ao Fundo Municipal de Saúde, até o 5° dia útil do mês subseqüente, Nota
Fiscal no valor total dos serviços realizados, discriminando a quantidade conforme a
quantidade de exames realizados, para serem submetidos a supervisão interna;
3.4 – Responsabilizar-se por todos os profissionais disponibilizados para a execução
dos serviços contratados;
3.5 – Responsabilizar-se por espaço físico e equipamentos necessários para a
realização dos serviços contratados.
CLÁUSULA QUARTA – DO COMPROMISSO DA CONTRATANTE
4.0 – Efetuar o pagamento dos serviços realizados após a aceitação da Nota Fiscal;
4.1 – Reserva-se o direito de realizar auditoria técnica e administrativa com o objetivo
de acompanhar a execução dos serviços prestados, por profissional habilitado por ela
indicado, com objetivo de verificação da qualidade do atendimento.
4.1.1 - A auditoria supracitada ocorrerá facultativamente a qualquer momento em que
o CONTRATANTE julgar necessário.
CLÁUSULA QUINTA
PREVIDENCIÁRIOS.

–

DOS

ENCARGOS

TRIBUTÁRIOS,

SOCIAIS

E

5.0 – A CONTRATADA é responsável por todos os encargos tributários, sociais e
previdenciários que incidam ou venham a incidir sobre o valor do serviço prestado,
permitindo à CONTRATANTE efetuar as retenções e os recolhimentos previstos em
lei;
5.1 - Caso a CONTRATADA goze de isenções de impostos, ou ainda da isenção de
emissão de notas fiscais e/ou faturas de prestação de serviços, terá a obrigação de
comprovar sua situação fiscal mediante apresentação de documentação
comprobatória, ficando também obrigado a comunicar à CONTRATANTE acerca de
qualquer alteração que implique em perda ou redução do benefício fiscal
anteriormente concedido.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.0 – Para fazer face ao pagamento das despesas decorrentes deste contrato, a
CONTRATADA utilizar-se-á da seguinte dotação do orçamento vigente:
33.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00 – Aplicações Diretas
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
33.90.39.50.00 – Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial
Proj/Ativ – 2001 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
CLÁUSULA SETIMA – DO PRAZO
7.0 - O presente contrato é firmado pelo prazo de ........... (..............) meses, tendo seu
início na data de assinatura do contrato e seu término em ........................., podendo
ser renovado, desde que verificada as condições que ensejariam sua prorrogação;
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
8.0 - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções administrativas, prevista na
legislação em vigor:

a) advertência escrita;
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na
execução dos serviços;
c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a
quaisquer das cláusulas do Contrato e itens deste Edital;
d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do
Contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e
danos que der causa;
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com
o FMSEB por prazo não superior a dois anos, no caso de recusa da assinatura do
Contrato sem motivo justificável;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas
Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
g) perda da garantia contratual, quando for o caso;
h) suspensão de encaminhamento dos consorciados.
8.1 – A Administração poderá aplicar outras penalidades previstas na Lei nº 8.666/93,
no caso da não execução dos serviços, ou de sua paralisação ou retardamento
desmotivados, ou ainda pela execução imperfeita do objeto contratado.
8.2 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de
cinco dias, contado da intimação do ato, oferecer recurso ao FMSEB, devidamente
fundamentado.
Parágrafo Único – A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá
da gravidade do fato que as motivar, considerada sua avaliação e circunstância
objetivas em que ele ocorreu, através de auditoria ou inspeção, dela notificando-se a
CONTRATADA, assegurando-lhe ampla defesa.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO.
9.0 - O presente contrato pode ser encerrado (por escrito), a qualquer momento, por
comum acordo entre as partes e por qualquer das partes contratantes, desde que se
verifique o não cumprimento pela outra, das obrigações previstas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.0 - Estão previstas as seguintes disposições gerais:
10.1 - O presente contrato obriga as partes e sucessores, sendo vedado a cada uma,
transferir os direitos e obrigações impostas por este instrumento sem autorização da
outra;
10.2 - Os termos ou disposições deste contrato prevalecerão sobre quaisquer outros
entendimentos ou acordos anteriores entre as partes expressos ou implícitos
referentes às condições estabelecidas;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO DO CONTRATO
11.0 - Fica eleito o foro jurídico da comarca de Engenheiro Beltrão, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato ou de sua interpretação, renunciando
as partes qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
contrato em duas vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas
idôneas, para que produza os efeitos legais.
Engenheiro Beltrão,........ de ............... de .............
___________________________________________
CONTRATANTE
CONTRATADA_____________________________
TESTEMUNHA _____________________________
TESTEMUNHA _____________________________

ANEXO VIII
(MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019
OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços médicos.
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ______________________
CNPJ: ____________________________________________
ENDEREÇO :_______________________________________
Nº DA CONTA CORRENTE:___________________________
AGÊNCIA:_________________________________________
BANCO___________________________________________
Apresenta a licitante, por intermédio de seu representante legal, proposta na forma
abaixo:
Item Produto – Descrição
Unidade Quantidade
1
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO MESES
12
AMBULATORIAL EM CLÍNICA GERAL NA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO
DISTRITO DE SERTÃOZINHO , COM
CARGA
HORÁRIA
DE
40
HORAS
SEMANAIS, ATRAVÉS DAS EQUIPES
SAÚDE DA FAMÍLIA NA , NA FORMA DA
PORTARIA 2.436/2017 E OUTRAS AÇÕES
E ATIVIDADES MÉDICAS DE PREVENÇÃO,
PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE
INDIVIDUAL E COLETIVA PREVISTA NO
SUS VISANDO GARANTIR QUE NÃO HAJA
INTERRUPÇÃO NA ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DA POPULAÇÃO LOCAL.

Valor Unitário (R$)

Valor Total (R$)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60
dias, a contar da data final definida para a entrega dos envelopes).

Local e data

Nome e assinatura de representante legal da licitante

