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PROCESSO LICITATORIO Nº FMS 31/2007. 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.° FMS 01/2007  
 
LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas – Estado de Santa Catarina, torna 
público para conhecimento dos interessados que será realizado PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
"MENOR PREÇO GLOBAL", a ser processado e julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, 
conforme condições estabelecidas no presente Edital e de acordo com o disposto na Lei Federal nº 
10.520 de 17/07/02, Decreto Municipal nº 007/2005 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à 
matéria, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS COM O FORNECIMENTO DE MÉDICOS PLANTONISTAS, 
PARA ATUAREM NO P. A. (PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL), CONFORME 
DESCRITO NO ANEXO I DESTE EDITAL. 
 
1. DAS DATAS LOCAL E HORÁRIOS 
 
1.1 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 14:00 horas do dia 27/07/2007 
 
1.2 - INÍCIO DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E 
DISPUTA DE PREÇOS: a partir das 14:15 horas do dia 27/07/2007. 
 
1.3 - LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, SITO A RUA 
FELIPE SCHMIDT, 10 – CENTRO – CANOINHAS-SC.  
 
 
2. DO OBJETO 
2.1 - A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa ou entidade para prestação de 
serviços médicos com o fornecimento de médicos plantonistas, para atuarem no Pronto 
Atendimento Municipal - P. A., conforme descrito no Anexo I deste edital. 
2.2 - O presente edital tem por objeto a contratação de até 5.508 (cinco mil, quinhentas e oito) horas 
de serviços de médico plantonista, na forma e nas condições estabelecidas no presente instrumento. 
2.3 - A prestação destes serviços observará os dias, horários, condições, necessidades e as formas 
estabelecidas pelo MUNICÍPIO.  
2.4 - O prestação dos referidos serviços dar-se-á junto às dependências do Pronto Atendimento 
Municipal anexo ao Hospital Santa Cruz na cidade de Canoinhas. 
2.5 - Estes serviços abrangerão todos os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, oriundos das 
Unidades de Saúde e dos Serviços Ambulatoriais de Saúde Municipais; a população em geral, 
inclusive aquela oriunda de municípios circunvizinhos referenciados ao MUNICÍPIO, atendidos 
através do SUS; usuários do Serviço de Urgência / Emergência municipal e demais relativo ao 
Sistema Público de Saúde.      
2.6 - A quantidade especificada no Projeto Básico - Anexo I, poderá ser acrescida ou reduzida nos 
termos do § 1º do art. 65 da Lei n º 8.666/93. 
 
3. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
Os serviços objeto desta licitação serão contratados com recursos provisionados na conta 
3.3.90.39.00.00.00.00 do Fundo Municipal de Saúde. 
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4. DO PREÇO 
4.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalente ao de mercado na data da 
apresentação da proposta e do oferecimento de lances, pelo período de no mínimo 12 (doze) meses; 
4.2 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessários ao cumprimento do 
objeto desta licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 
taxas de administração, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos; 
4.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como incluso nos preços, não sendo considerados 
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título. 
4.4 – O valor máximo que o Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas se dispõe a pagar pelos 
serviços previstos neste edital é R$275.400,00 (duzentos e setenta e cinco mil e quatrocentos reais ); 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 Poderão participar da presente licitação, empresas regularmente constituídas, que satisfaçam as 
condições do presente Edital; 
5.2 As empresas deverão participar isoladamente, não sendo permitido consórcios; 
5.3 Não poderá participar, empresa que tenha sido declarada inidônea, ou que esteja cumprindo 
suspensão do direito de licitar ou contratar com Administração Pública; 
5.4 A participação na Licitação, implica na aceitação inconteste de todos os termos deste Edital e 
dos demais Documentos que o complementam. 
 
6. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
6.1 - Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas e/ou lances de preços e 
praticar os demais atos pertinentes ao certame, o representante devidamente munido de documento 
que o credencie a participar deste procedimento licitatório junto à Prefeitura, devendo, ainda, no ato 
de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou documento 
equivalente que possua foto. 
6.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida ou Carta de Credenciamento, com poderes para formular ofertas e 
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 
cópia do respectivo Estatuto ou do Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Deverá ser apresentado o 
original dos documentos apresentados em cópia, para conferencia.  
6.3 - O credenciamento de que trata o subitem anterior deverá ser entregue separado dos envelopes 
de "Proposta" e "Documentos de Habilitação". 
6.4 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais 
de um licitante. 
6.5 - Não serão aceitas propostas ou documentação por via postal ou meio eletrônico. 
 
 7. DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
7.1 - No dia, horário e local previstos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os 
credenciamentos, na forma do item 6 (seis).  
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A sessão pública será aberta pelo Pregoeiro, sendo recebidos a DECLARAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, O ENVELOPE DE PROPOSTA E OUTRO ENVELOPE CONTENDO OS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
7.1.1. A DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO mencionada no item anterior, refere-se a 
apresentação de uma Declaração em papel timbrado da Empresa, dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos da Habilitação . 
7.1.2 - Não será aceita, em qualquer hipótese a participação de licitante: 
a) retardatário, a não ser como ouvinte; ou 
b) que não apresentar a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
7.1.3 - Serão aplicadas as penalidades previstas no item 17 deste Edital ao licitante que fizer 
declaração falsa. 
7.2 - Não serão admitidos novos proponentes após declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, que 
receberá os  envelopes contendo, em separado, as propostas comerciais e os documentos relativos à 
habilitação, procedendo, em seguida a abertura dos envelopes contendo as propostas. 
7.2.1 - Aberto o envelope contendo a proposta, o Pregoeiro examinará a sua conformidade, 
consistindo na conferência, análise e classificação em confronto com o objeto e exigências do 
Edital. 
7.2.2 - Em seguida procederá ao julgamento e classificação das propostas nos moldes do item 12 do 
presente Edital. 
7.3 - Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 
7.4 - Todos os atos desenvolvidos na sessão serão reduzidos em ata, que deverá ser assinada por 
todos os licitantes presentes. 
 
8. DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 1 
8.1 - As propostas deverão preencher os seguintes requisitos: 
a) Ser impressa em papel timbrado da empresa, escrita em português, sem emendas, entrelinhas ou 
rasuras, devidamente datada e assinada, como também rubricadas em todas as suas folhas; 
b) Consignar, em moeda nacional, o preço unitário e total do item cotado, em algarismo e/ou por 
extenso; 
c) Em caso de divergência entre os valores unitário e total, será considerado o primeiro e, entre o 
expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último; 
d) Declarar o prazo de validade da Proposta, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
e) Fazer menção ao Pregão Presencial e conter a razão social do licitante, o CNPJ, número de 
telefone e de fax e e-mail, se houver, além do respectivo endereço e a indicação do banco e 
agência e respectivos códigos e número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e 
posterior pagamento (sem que a ausência gere desclassificação); 
f) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
8.2 - As propostas deverão ser entregues no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, 
em envelope separado, lacrado, contendo os seguintes dizeres: 
 
AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS 01/2007 
PROPOSTA FINANCEIRA - ENVELOPE Nº 01 
 
9. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
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9.1 - Não será considerada proposta que contiver qualquer vantagem não prevista neste Edital. 
 
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
10.1 - Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no art. 48, incisos I e II da Lei 
n. º 8.666/93, as propostas que: 
10.1.1 - Apresentar preço excessivo ou preço manifestamente inexeqüível, assim considerado 
aquele que não venha a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução do objeto; 
 
11. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N. º 2 
 11.1 - A documentação, deverá ser entregue no local, dia e hora indicado no preâmbulo deste 
Edital, em envelope separado, lacrado, rubricado, contendo os seguintes dizeres: 
 
AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  FMS 01/2007 
DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE 2 
 
11.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada ou 
cópia simples; neste caso, mediante a apresentação dos originais para conferência pela Comissão de 
Licitação. 
11.2.1-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 
matriz; 
11.2.2-Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 
filial, quanto a Certidão de Regularidade do FGTS, quando a licitante tenha o recolhimento dos 
encargos centralizado, deverá apresentar o documento comprobatório de autorização para 
centralização; 
11.2.3-Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser 
apresentadas com o número de CNPJ da matriz e filial, simultaneamente; 
11.2.4-Serão dispensados da apresentação de documentos com o CNPJ da filial aqueles documentos 
que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
11.3 - Habilitação Jurídica: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades empresariais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
d) 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. Devendo ser respeitadas as exigências estabelecidas Parágrafo 
Único do artigo 16 do Regulamento da Licitação na Modalidade Pregão. 
 
 11.4 - Regularidade Fiscal: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual ou 
Alvará de localização; 
c) Certidão Negativa Federal e da Dívida Ativa da União; 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
e) Certidão Negativa de Débito e Certidão de Regularidade Fiscal junto a Prefeitura Municipal ou 
da forma que a legislação dos Municípios exigir;  
f) Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
g) Prova de Regularidade com Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 
 
11.5 - Da Qualificação Econômico-Financeira 
11.5.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, e às empresas 
constituídas no exercício, o Balanço de Abertura, inclusive das que optaram pelo Simples, 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 encerrados há mais de três meses da data estabelecida para apresentação dos 
Documentos nesta licitação; 
11.5.2 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Sede da Pessoa 
Jurídica, ou de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da Pessoa Física. 
 
11.6. - Qualificação Técnica   
 11.6.1. – 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, comprovando aptidão técnica para 
desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto da Licitação, de ter fornecido esse 
tipo de serviço, firmado por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado. 
11.6.2.  - Comprovação do Registro da empresa no CRM – Conselho Regional de Medicina e 
tratando-se de empresa de outro Estado, deverá obrigatoriamente possuir o registro no CRM/SC- 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. 
11.6.3. - Comprovação de o licitante possuir em seu quadro social e/ou funcional permanente, na 
data prevista para a entrega da proposta, profissional responsável técnico de nível superior, 
devidamente reconhecido pela entidade competente, CRM (Conselho Regional de Medicina). 
11.6.4 – Comprovação disponibilidade de pessoal técnico adequado e disponível para a realização 
do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos, contendo: 

a) Nome do Profissional: 
b) Qualificação Profissional    
c) Qualificação Pessoal (CPF; RG e outros)  
d) Numero da Inscrição do Profissional no CRM-SC 

  
11.7 - DECLARAÇÕES  
11.7.1 - Do cumprimento do Art. 7º da Constituição Federal 
Declaração de que a proponente não possui em quadro de pessoal, empregado menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de (14) quatorze anos, nos termos do inciso 
XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988. 
11.7.2 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo 
IV deste edital. 
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11.7.3 - Declaração Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas. 
Declaração, conforme modelo ANEXO VI, assinada pelo representante legal da licitante, atestando 
a não existência de nenhum sócio da empresa, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou 
Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüìneo, até o segundo grau, 
ou por adoção, bem como também não possua em seu quadro social, nenhum Servidor do 
Município, ficando sujeita às sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração. 
11.8 - Todos os documentos deverão conter seus prazos de validade. Para os documentos que 
eventualmente não contenham prazo de validade, será considerado, excepcionalmente, o prazo de 
90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua expedição. 
11.9 - As certidões ou informações obtidas por meio eletrônico só terão validade após confirmadas 
pelo Órgão licitante, nos termos do art. 32, § 2º da Lei Licitatória e demais regulamentos. A 
empresa que inserir certidões tidas como falsas serão remetidas aos Ministérios Públicos 
respectivos para as providências legais cabíveis. 
11.10 - Ocorrendo dificuldade de acesso por meio eletrônico, a licitação prosseguirá na fase de 
habilitação, decidida esta, quando efetivada a comprovação da autenticidade do documento pelo 
sistema; 
 
12 - DA SESSÃO DO PREGÃO 
12.1 - A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste 
edital, sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário 
previsto para a sua abertura. Após a abertura da sessão, não serão mais admitidos novos 
proponentes, e a licitação desenvolver-se-á conforme segue: 
12.3 - Identificação e credenciamento de um representante por empresa, que deverá apresentar: 
12.3.1 - Carteira de identidade; 
12.3.2 - Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com 
poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada, no caso de 
sócio da empresa, proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto 
Social ou Contrato Social em vigor, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
12.3.3 - Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo; 
12.4 – Recebimento da Declaração de habilitação e dos envelopes "Proposta” e “Documentos de 
Habilitação"; 
12.5 - Abertura dos envelopes "proposta” e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 
12.6 - Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital 
e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido; 
12.7 - Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 
12.7.1 - Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e todos os 
demais cujas propostas econômicas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do 
menor preço ofertado; 
12.7.2 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 12.7.1, participarão 
da rodada de lances verbais as empresas detentoras das três melhores propostas, quaisquer que 
tenham sido os preços oferecidos; 
12.8 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o Pregoeiro considerar necessário; 
12.8.1 – O licitante, após convocado pelo pregoeiro, terá que oferecer seu lance em no máximo 05 
(cinco) minutos; 
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12.8.2 – O lance deverá ser oferecido levando-se em conta o valor unitário por hora, o qual não 
poderá ter desconto inferior a R$ 0.25 (vinte e cinco centavos), valor este que poderá ser mudado 
pelo Pregoeiro a qualquer momento durante a rodada de lances verbais; 
12.8.3 – O Pregoeiro, a seu critério, poderá permitir a comunicação dos licitantes com terceiros, 
através de telefone celular; 
12.8.4 - A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores 
ofertados, iniciando-se com a empresa detentora da proposta com o maior preço e finalizando com a 
licitante que ofereceu o menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro 
lance verbal da sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço. A cada nova rodada 
será efetivada a classificação momentânea das propostas, o qual definirá a seqüência dos lances 
seguintes; 
12.8.5 - O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem anterior, quando 
convocado pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço 
apresentado para efeito de ordenação das propostas; 
12.9 - Ordenamento das empresas por menor preço; 
12.10 - Análise da proposta de menor preço, devendo o Pregoeiro decidir sua aceitabilidade de 
acordo com a compatibilidade com os preços de mercado. 
12.11 - Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se 
for o caso; 
12.12 - Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor 
preço, passando para a análise da subseqüente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro 
não atenda às exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido; 
12.13 - Aclamação do licitante vencedor; 
12.14 - Vistas e rubricas, pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas 
participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de 
habilitação remanescentes; 
12.15 - Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se 
houver manifestação positiva nesse sentido; 
12.16 - Adjudicação do objeto ao vencedor; 
12.17 - Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
representantes dos licitantes; 
12.18 - Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, que 
ficarão retidos até assinatura do contrato ou instrumento equivalente pelo licitante vencedor; 
12.19 - No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a 
guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão 
marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
  
 13 - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
13.1 – No prazo de 24 horas consecutivas a contar da adjudicação da licitação, o licitante autor da 
melhor oferta deverá encaminhar proposta escrita, adequada ao preço por ele ofertado na Sessão do 
Pregão, acompanhada de lista nominal dos profissionais contratados contendo, a qualificação 
técnica e pessoal dos médicos contratados para a prestação dos serviços, os quais deverão estar 
devidamente inscritos e regularmente habilitados junto ao CRM-SC, bem como comprovar do 
registro em carteira ou comprovação da condição de sócio cotista ou associado.    

       Rua Felipe Schmidt 10  - Caixa Postal 71   -  Fone (047)  3621-7705  -   Fax 3621-7712   -   E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br    
        CNPJ 83.102.384/0001-80                                          CEP 89460-000                                          SANTA CATARINA 
 



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

8

"Departamento de Licitações" 
 

 13.2 - O Contrato terá a duração até 31 de dezembro de 2007, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 meses, em conformidade com o inciso IV do Artigo 
57 da Lei Federal nº 8.6666/93, e de acordo com a minuta anexa ao presente. 
 13.3 - O adjudicatário deverá assinar o contrato dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
consecutivas, a partir do comunicado expedido pela Prefeitura; 
 13.4 - O prazo concedido para assinatura do contrato, poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Prefeitura; 
 13.5 – A Prefeitura poderá, quando a convocada não assinar o contrato no prazo estabelecido no 
subitem 13.2, convocar outro licitante, observada a ordem de classificação e assim sucessivamente, 
ou revogar a licitação independentemente da cominação do Art. 81 da Lei 8.666/93. 
 13.6 - A autoridade competente poderá, até a assinatura do Contrato, desclassificar o licitante 
vencedor, por despacho fundamentado sem direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis, quando o Prefeitura, tiver notícia de qualquer fato ou circunstância, ou 
ainda, falsidade documental anterior ou posterior ao julgamento da presente licitação, que desabone 
a idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa do licitante, assegurada a ampla 
defesa, nos termos do art. 48 da Lei 8.666/93. 
 
 14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO    
Os pagamentos serão efetuados mensalmente todo dia 10 (dez) do mês subseqüente a prestação dos 
serviços, condicionados a apresentação, pela CONTRATADA, da relação de empregados; das guias 
de recolhimento do INSS e do FGTS devidamente quitadas e dos relatórios onde constem os valores 
individuais discriminados e a planilha de horas dos serviços executados, bem como dos documentos 
fiscais/notas fiscais acerca dos serviços efetivamente realizados/prestados, na Divisão de 
Contabilidade, devendo-se cumprir todas as demais disposições constantes do presente instrumento.   
 
O valor da proposta vencedora, permanecerá irreajustável. 
 
No ato do pagamento, será retido, para fins de recolhimento de INSS, um percentual de 11% (onze 
por cento) sobre o valor relativo à mão-de-obra. 
 
As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
2.028.3.3.90.39.00.00.00.00 (59), 
 
15. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS LICITADOS 
 15.1 – O prazo para início dos serviços, será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas consecutivas a 
contar data de emissão e assinatura da ordem de serviço. 
 
16. RECUSA DA CONTRATAÇÃO 
16.1 - Consideram-se motivos justificados para recusa da contratação: 
a) a alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique as 
contratações decorrentes do registro; 
b) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do contrato a ser firmado. 
c) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, salvo se decorrente de 
procedimento fraudulento, devidamente comprovado; 
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d) a dissolução da sociedade ou o falecimento do fornecedor; 
 
16.2 – A Prefeitura, diante da recusa, apurará as razões do interessado no próprio processo que deu 
origem à contratação, de que poderá resultar a liberação do compromisso por ele assumido, ou a 
rejeição da recusa e conseqüente aplicação das penalidades cabíveis, previstas neste edital, sem 
embargo de lhe ser franqueado o contraditório e a ampla defesa. 
16.3 - Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior que tenha o condão de motivar o 
atraso na entrega do objeto no prazo previsto neste Edital, deve(m), o(s) adjudicatário(s) 
submeter(em) os fatos, por escrito a Prefeitura, com as justificativas correspondentes, 
acompanhadas da comprovação devida, para análise e decisão, desde que dentro do prazo 
estabelecido para a entrega do material. 
 
17. DAS PENALIDADES E MULTAS 
17.1 - O licitante que provocar retardamento da execução do certame, não mantiver proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 
cinco anos, aplicado nos termos do art. 14 do Anexo I do Decreto Federal 3555/2000 e do art. 11 da 
Lei 6.474/2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 0199/2003. 
17.2 - De acordo com o estabelecido no Estatuto Federal das Licitações e Contratos a licitante 
adjudicatária ficará sujeita as seguintes penalidades: 
17.2.1 - Advertência nos casos de ocorrência de problemas de pequena monta ao Contratante; 
17.2.2 - Multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total do empenho, ou de seu 
remanescente nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato; no caso dos serviços não 
estarem em conformidade com as especificações do Projeto Básico-Anexo I, assim como na recusa 
injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido no item 13.2, 
ficando sujeita e garantida a prévia defesa. 
17.2.3 - Pelo atraso injustificado no início da prestação dos serviços previstos no objeto licitado, 
fica sujeito o adjudicatário às penalidades previstas no CAPUT do Art. 86 da Lei 8.666/93, na 
seguinte forma:    
a)Atraso de até 01 (uma) hora, multa de 0,2% (dois décimo por cento), sobre o valor total do 
empenho; 
b)Atraso superior a (01) uma hora, multa de 0,5% (meio por cento), por hora de atraso, sobre o 
valor total do empenho.   
c) A partir do início deste contrato, fica a CONTRATADA totalmente responsável em cumprir o 
objeto do presente instrumento, sob pena de aplicação de multa diária equivalente a 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, por cada dia em que não for disponibilizado os profissionais 
contratados ou no caso de atrasos dos profissionais, serão utilizados as multas estipuladas nas 
alíneas “a” e “b” deste item 17.2.2. 
17.3 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
17.4 - Pela entrega parcial do objeto adjudicado, pela recusa em proceder as modificações devidas, 
aplicar-se-á suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
Prefeitura pelo período de até cinco anos. 
17.5 - Declaração de inidoneidade pela inexecução total das Cláusulas do presente Edital. 
17.6 - As multas de que tratam os itens anteriores serão descontadas do pagamento eventualmente 
devido pela Administração ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas mediante 
depósito em conta corrente da Prefeitura, ou cobrada judicialmente. 
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18.  DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 
18.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório. 
18.1.1 - A impugnação será julgada na forma e no prazo previsto no art. 12 do Decreto 3.555/2000, 
que regulamenta a Licitação na modalidade Pregão e art. 9º V da Lei Estadual nº 6.474/2002, 
devendo ser entregue no Setor de Protocolo,  endereçado o Pregoeiro. 
18.2 - A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará 
na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
18.3 - Qualquer licitante poderá recorrer dos atos praticado pelo Pregoeiro, cuja intenção deverá ser 
manifestada no final da sessão pública, sob pena de decadência do direito de recorrer.  
18.3.1 - A síntese das razões recursais deverá ser registrada na ata da sessão, cabendo ao Pregoeiro 
conceder o prazo de três dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais, desde logo, 
intimados a apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
18.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.  
18.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
18.6 - Se não reconsiderar a sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à 
consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva e homologação do 
procedimento. 
18.7 - Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Setor de Protocolo, 
endereçadas o Pregoeiro. 
18.8 - Os autos permanecerão desde logo com vistas franqueada aos interessados no mesmo local 
indicado no item anterior. 
 
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 19.1 - Quaisquer esclarecimentos adicionais e itens deste Edital por ventura duvidosos, poderão 
ser obtidos pelo  fone (47) 3621-7705 e, ou fax (47) 3621-7712, até dois dias úteis antes da data 
marcada à reunião, destinada ao recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitação” e 
“Proposta Financeira”. 
19.2 - Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente 
claros e precisos para permitir a continuidade dos procedimentos e a apreciação das propostas, não 
cabendo aos licitantes direito a qualquer reclamação posterior. 
19.3 - O Pregoeiro, poderá convocar servidores qualificados do Órgão, para oferecer suporte 
técnico e/ou jurídico às decisões da Comissão independente da equipe de apoio; 
19.5 - As irregularidade sanáveis que venham a surgir no edital, poderão ser admitidas nos termos 
do art. 3º § 2º da Lei Estadual 6.474/2002. 
19.6 - As modificações ocorridas neste Edital, obedecerão ao disposto no parágrafo 4º, do Art.21, 
da Lei nº8.666/93. 
19.7 - Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou 
oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que o 
Pregoeiro porventura julgar necessário. 
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 19.8 - A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste 
Edital e seu Projeto Básico-Anexo I, bem como na observância dos preceitos legais e 
regulamentares que a regem. 
19.9 - É facultado à Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em especial quanto à veracidade das 
declarações feitas ou apresentadas em razão do cumprimento das exigências deste Edital e seu 
Projeto Básico-Anexo I. 
19.10 - Os documentos da habilitação dos que forem excluídos do certame, ficarão em poder da 
Prefeitura.  
19.11 - O Prefeito de Canoinhas, neste ato, Presidente do Fundo Municipal de Saúde, reserva-se o 
direito de revogar, anular, suspender ou adiar a presente licitação, por razões de interesse público ou 
por decorrência de fato superveniente comprovado, e anular no todo ou em parte, resguardando-se o 
direito de defesa no prazo de dois dias úteis, consoante prevê a Lei nº 8.666/93, bem como, 
transferir a data de abertura, sem que isso caiba à licitante, direito a indenização, seja a que título 
for. 
19.12 – A Prefeitura poderá anular o certame, por vício de legalidade, ou revogá-lo, por motivo de 
conveniência e oportunidade em razão de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, consoante prevê a Lei nº 8.666/93. 
19.13 - Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final da sessão originária 
do pregão e o disposto nos itens 12.11 e 12.12, devendo o(s) convocado(s) apresentar(em) os 
documentos de habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da 
primeira reunião; 
19.14 - Os casos omissos no presente Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, com fundamento nas 
disposições da legislação em vigor. 
19.15 - Fica eleito o foro de Canoinhas - SC, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta 
Licitação.   
Canoinhas, 16 de julho de 2007. 

__________________________ 
LEOBERTO WEINERT 

Prefeito 
 
 
 
 

____________________________ 
RODRIGO CRUZ DOS SANTOS 

Assessor Jurídico 
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ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS 01/2007 
 

  ANEXO I 
 
 
Especificações do objeto: 
 
 
1. OBJETO DO CONTRATO 
Contratação de empresa ou entidade para prestação de serviços com pessoal na área médica, como 
médico plantonista, para atuarem no P.A. (Pronto Atendimento Municipal). 
 
 
2. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA. 
2.1 A Contratada, deverá executar o serviço descrito abaixo: 
a) Serviços com pessoal na área médica que consistem em: 
1) Fornecimento de médico plantonista para atuar no P.A. Pronto Atendimento Municipal. 
 
 
3. FREQUÊNCIA DO SERVIÇO 
1- Os serviços deverão ser prestados diariamente durante 24 (vinte e quatro) horas. 
2- A Contratada deverá manter no P.A. 01 (um) médico trabalhando 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados e mais 01 (um) médico para reforço nos 
atendimentos, durante 12 (doze) horas por dia, todos os dias, no período das 09:00 às 12:00 e das 
13:00 às 22:00 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. 
  
4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
4.1 – DOS EQUIPAMENTOS: Os equipamentos e materiais, (exceto aqueles de uso pessoal, ou 
seja estetoscópio e aparelho para aferição de pressão arterial), utilizados para a execução dos 
serviços serão fornecidos pela Contratante. 
4.2 -  Os equipamentos de uso pessoal tais como estetoscópio e aparelho para aferição de pressão 
arterial, deverão ser fornecidos ao médico pela Contratada. 
 
05. EQUIPE: 
A equipe de trabalho deve obrigatoriamente utilizar uniforme branco com os seguintes dizeres: “A 
SERVIÇO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS”. 
 
06. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA QUANTO A EXECUÇÃO. 
Todas as pessoas que forem contratadas para prestar os serviços objeto desta licitação, deverão 
trabalhar devidamente uniformizados; 
- Os médicos contratados para a prestação dos serviços deverão ser registrados em carteira pelo 
Regime CLT ou comprovar a condição de sócio-cotista ou associado. 
- Toda a despesa com alimentação, higiene e hospedagem da equipe de trabalho, será custeada pela 
contratada 
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- executar e cumprir fielmente todos os serviços e demais atribuições, obrigações, prazos e 
responsabilidades, arcando com todos os custos, ônus e obrigações advindas, decorrentes ou 
relacionadas aos mesmos; 
- respeitar e cumprir todos os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS); 
- disponibilizar todo e qualquer recurso necessário a prestação dos serviços constantes deste 
instrumento; 
- enviar ao MUNICÍPIO, nota fiscal dos serviços prestados, para recebimento dos valores, 
cumprindo inclusive com as demais disposições constantes da CLÁUSULA TERCEIRA; 
- indicar o responsável técnico da Empresa para responder perante a Administração; 
- a total responsabilidade pelo gerenciamento e pela responsabilidade técnica dos serviços; 
- responsabilizar-se, de forma única e exclusiva, por toda e qualquer responsabilidade civil, 
criminal e por toda e qualquer indenização que surgir em virtude da prestação dos serviços 
constantes deste instrumento, ou em virtude de dano causado ao MUNICÍPIO, à paciente, aos 
órgãos do SUS e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão, negligência, imperícia e 
imprudência ou por dolo praticado, inclusive por seus empregados, profissionais ou prepostos, 
ficando assegurado ao mesmo o direito de regresso;    
- atender os usuários do SUS sem efetuar nenhum tipo de cobrança; 
- responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes as 
legislações sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, comerciais e previdenciárias, bem como quanto 
a quaisquer despesas advindas, decorrentes ou relacionadas ao objeto constante deste instrumento; 
- utilizar as técnicas adequadas para efetivar o referido serviço, respondendo ainda por todo e 
qualquer prejuízo, seja de natureza civil ou criminal, que causar ao MUNICÍPIO e a qualquer 
terceiro, independente de culpa ou dolo na prestação dos serviços; 
- assumir todos os custos relativos ao deslocamento de pessoal necessário à execução deste 
contrato; 
- providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás, licenças, autorizações e 
materiais necessários a execução do objeto deste instrumento; 
- não utilizar nem permitir que terceiros utilizem os clientes/pacientes/cidadãos para fins de 
experimentos; 
- atender a clientela/pacientes/cidadãos com dignidade e respeito, mantendo sempre a qualidade dos 
serviços; 
- responsabilizar-se única e exclusivamente por todos os serviços constantes do objeto deste 
instrumento; 
- fornecer pessoal e mão de obra habilitada, especializada, qualificada e totalmente capacitada para 
a execução do objeto do presente instrumento, treinando sempre que necessário seus 
funcionários/prepostos;   
- manter o seu ambiente de trabalho em ótimas condições de higiene; 
- contribuir para a segurança dos pacientes, quando estiver executando os serviços objeto deste 
instrumento; 
- comunicar ao MUNICÍPIO, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir a 
execução do objeto deste instrumento (por escrito); 
- fornecer aos pacientes todos os recursos necessários para seu atendimento; 
- manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes, bem como manter todas as 
informações dos pacientes durante a vigência deste contrato; 
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- cientificar por escrito ao MUNICÍPIO acerca de eventual alteração de sua razão social ou de seu 
controle acionário e de mudança em sua diretoria ou contrato, enviando ao MUNICÍPIO, no prazo 
de 10 dias, o documento formal; 
- a fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual, bem 
como cumprir com as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do 
trabalho, arcando com todos e quaisquer custos e ônus advindos, decorrentes ou relacionados aos 
mesmos; 
- quanto a aceitação dos acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO realizar por escrito, em até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 
- cumprir com todas as determinações técnicas relacionadas ao objeto do presente instrumento ou 
aquelas apresentadas pelo MUNICÍPIO; 
- por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade, bem como quanto a quaisquer custos ou 
ônus advindos, decorrentes ou relacionados aos mesmos; 
- quanto a quantidade e qualidade dos serviços oferecidos, respondendo civil e penalmente por 
quaisquer acontecimentos que porventura ocorrerem em decorrência dos mesmos; 
- de forma única e exclusiva, por todo tributo, preço, fornecimento, transporte, manutenção, 
substituição e demais atribuições e obrigações que se fizerem necessárias a execução do objeto e 
demais atribuições e disposições constantes deste instrumento; 
- em facilitar que o MUNICÍPIO acompanhe e fiscalize todas as atividades inerentes a execução 
do objeto do presente instrumento, fornecendo ao mesmo todas as informações e esclarecimentos 
que lhe forem solicitados. 
- Organizar a escala de trabalho dos profissionais médicos que atuarão no Pronto Atendimento e o 
levantamento das horas trabalhadas por cada profissional; 
- Todos os profissionais disponibilizados ao Atendimento no P.A., deverão estar devidamente 
registrados junto ao CRM/SC (Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina). 
- A alteração da lista de profissionais apresentada juntamente com a proposta final deverá ser 
previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde, e ficará sujeita a disponibilização de 
profissional com no mínimo a mesma qualificação técnica do médico substituído. 

- Os médicos contratados pela empresa deverão estar cientes da obrigatoriedade no preenchimento 
de documentos do Pronto Atendimento Municipal de Canoinhas, como fichas verdes/SUS, fichas 
de encaminhamento para internamentos, formulários de DPVAT, certidão de óbito, notificação e 
agravos e outros documentos pertinentes aos serviços da referida unidade. 

- A CONTRATADA, obriga-se a indenizar a CONTRATANTE, em razão de qualquer ação 
judicial trabalhista ou cível, inclusive devendo ser arrolada como litisconsorte necessária nos 
processos relativos a execução serviços contratados em que  a Administração Municipal seja 
parte passiva. 

 
  
07. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
a) Custeio da alimentação da equipe, durante o horário de trabalho. 
b)   Fornecer os equipamentos, materiais médico hospitalares e medicamentos. 
   
08. DA FISCALIZAÇÃO 
A Secretaria Municipal de Saúde fiscalizará os serviços realizados pelos profissionais da 
CONTRATADA e, caso haja alguma situação que necessite a intervenção do Setor de Controle, 
avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde e que seja constatado alguma 
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irregularidade, a CONTRATANTE, poderá solicitar a CONTRATADA, a substituição do 
profissional em questão. 
 
09. DOS PAGAMENTOS 
09.1 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente todo dia 10 (dez) do mês subseqüente a 
prestação dos serviços. 
 
10. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 
10.1 – O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2007, podendo ser prorrogado, caso haja 
interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses. 
 
11. DO VALOR 
11.1 – O valor máximo admitido, será: 

01 médico 
 

01 médico reforço Total horas por dia 

24 horas por dia 
 

12 horas por dia 
9:00 às 12:00 e das 

13:00 às 22:00 
horas 

36 horas 
Soma das 24 horas por dia + o 
reforço médico que compreende 12 
horas por dia. 

Número de dias até 31/12/2007: 153 
Horas por dia conforme tabela acima: 36. 
Número total de horas até 31/12/2007: 5.508 horas. 
Valor máximo por hora: R$ 50,00 (cinqüenta reais) 
Valor máximo por dia: 36 X R$ 50,00 = R$ 1.800,00 (Hum mil, oitocentos reais) 
Valor máximo do total do contrato: 153xR$1.800,00=R$275.400,00 (duzentos e setenta e cinco mil 
e quatrocentos reais ); 
 
 
  
 

TELMA REGINA BLEY 
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO  
   
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
CONTRATO N.º 0000/2007  
  
TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM O FORNECIMENTO DE MÉDICOS 
PLANTONISTAS, PARA ATUAREM NO P. A. PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, 
CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.  
   
Aos NONONO dias do mês de ONONONO do ano de 2007 (dois mil e sete), O  MUNICÍPIO DE  
CANOINHAS,  ESTADO  DE SANTA  CATARINA,  Pessoa  Jurídica  de Direito Público, inscrita 
no CNPJ Sob n.º  83.l02.384/0001-80, com  sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta  
cidade  de Canoinhas-SC,  neste  ato  representada  por  seu  Prefeito,  NOME DO PREFEITO,  
brasileiro, ESTADO CIVIL DO PREFEITO, PROFISSÃO DO PREFEITO,  residente  e 
domiciliado,  nesta cidade de Canoinhas - SC, no final  assinado, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado  a Empresa VENCEDORA,  Pessoa Jurídica de 
Direito Privado, inscrita  no  CNPJ sob n.º 00.000.000/0000-00, neste ato representada por seu  
Sócio-Gerente, Sr. NONONO NONONONO NONONO, portador do RG n.º  00000000000-00 e 
CIC n.º 0000000000, residente e domiciliado à rua qualquer, 000 – centro, na cidade de Canananan-
UF, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, pactuam o presente contrato.  
 
 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de até 5.508 (cinco mil, 
quinhentas e oito) horas de serviços de médico plantonista, na forma e nas condições estabelecidas 
no presente instrumento. 
Parágrafo Primeiro - A prestação destes serviços observará os dias, horários, condições, 
necessidades e as formas estabelecidas pelo MUNICÍPIO.  
Parágrafo Segundo - A prestação dos referidos serviços dar-se-á junto às dependências do Pronto 
Atendimento Municipal anexo ao Hospital Santa Cruz na cidade de Canoinhas. 
Parágrafo Terceiro - Estes serviços abrangerão todos os usuários do Sistema Único de Saúde – 
SUS, oriundos das Unidades de Saúde e dos Serviços Ambulatoriais de Saúde Municipais; a 
população em geral, inclusive aquela oriunda de municípios circunvizinhos referenciados ao 
MUNICÍPIO, atendidos através do SUS; usuários do Serviço de Urgência / Emergência municipal 
e demais relativo ao Sistema Público de Saúde.      
Parágrafo Quarto - A quantidade especificada no Projeto Básico - Anexo I, poderá ser acrescida 
ou reduzida nos termos do § 1º do art. 65 da Lei n º 8.666/93. 
 

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DOS PROFISSIONAIS E 
DAS RESPONSABILIDADES 
Os serviços constantes do objeto do presente instrumento serão totalmente executados, sem 
restrições, pela CONTRATADA, junto às dependências constantes da CLAUSULA PRIMEIRA. 
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Toda a prestação dos serviços constantes do objeto do presente instrumento dar-se-á 
obrigatoriamente através de profissional médico devidamente habilitado e regularmente inscrito 
junto ao CRM/SC. 
É de plena, exclusiva e total responsabilidade da CONTRATADA, a prestação e o cumprimento de 
todos os serviços inerentes à total execução do objeto e demais atribuições, obrigações e 
responsabilidades constantes do presente contrato, bem como arcar, de forma única e exclusiva, 
com todo e qualquer encargo trabalhista, fiscal, securitário, previdenciário, social, comercial ou de 
outra natureza, resultante de qualquer vínculo empregatício ou qualquer outro que incida ou venha a 
incidir sobre o objeto contratado. Tais responsabilidades, ônus e obrigações em nenhuma hipótese 
poderão ser transferidos ao MUNICÍPIO ou a qualquer entidade e pessoa ele vinculado ou a 
terceiro.  
É vedada qualquer cobrança por serviços médicos, hospitalares e outros complementares da 
assistência devida aos pacientes dos SUS. 
Os médicos contratados pela empresa deverão estar cientes da obrigatoriedade no preenchimento de 
documentos do Pronto Atendimento Municipal de Canoinhas, como fichas verdes/SUS, fichas de 
encaminhamento para internamentos, formulários de DPVAT, certidão de óbito, notificação e 
agravos e outros documentos pertinentes aos serviços da referida unidade. 
O não preenchimento dos documentos acarretará no não pagamento das horas de plantão do 
profissional responsável e ressarcimento dos prejuízos causados, devido a impossibilidade do 
recebimento dos valores.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
O MUNICÍPIO pagará a CONTRATADA, o valor total de R$ xxxxxx por hora de trabalho 
efetivamente realizado/prestado durante o prazo do presente instrumento. 
 
No referido preço deverão estar inclusos todos os custos advindos, decorrentes e relacionados a 
responsabilidade técnica, licenças, autorizações, alvarás, mão de obra, pessoal, transportes, seguros, 
fretes, tributos, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais custos necessários a plena e total 
execução do objeto e demais atribuições e obrigações constantes do presente instrumento. 
 
Os pagamentos serão efetuados mensalmente todo dia 10 (dez) do mês subseqüente a prestação dos 
serviços, condicionados a apresentação, pela CONTRATADA, da relação de empregados; das guias 
de recolhimento do INSS e do FGTS devidamente quitadas e dos relatórios onde constem os valores 
individuais discriminados e a planilha de horas dos serviços executados, bem como dos documentos 
fiscais/notas fiscais acerca dos serviços efetivamente realizados/prestados, na Divisão de 
Contabilidade, devendo-se cumprir todas as demais disposições constantes do presente instrumento.   

 
As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
2.028.3.3.90.39.00.00.00.00 (59), 
  
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 São obrigações da CONTRATANTE:  

- efetuar o pagamento nos termos estipulados na CLÁUSULA TERCEIRA; 
- acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução do presente instrumento. 
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- O acompanhamento, controle e fiscalização acima descritos não eximem a CONTRATADA, de 
nenhuma forma, de sua plena, exclusiva e total responsabilidade quanto a prestação dos serviços 
constantes deste instrumento e perante quaisquer pacientes, terceira e o MUNICÍPIO.   

         - Custeio da alimentação da equipe, durante o horário de trabalho. 
- Fornecer os equipamentos, materiais médico hospitalares e medicamentos. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA –DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

- Todas as pessoas que forem contratadas para prestar os serviços objeto desta licitação, deverão 
trabalhar devidamente uniformizados; 

-  Os médicos contratados para a prestação dos serviços deverão ser registrados em carteira pelo 
Regime CLT ou comprovar a condição de sócio-cotista ou associado. 

- Toda a despesa com alimentação, higiene e hospedagem da equipe de trabalho, será custeada pela 
contratada 

- executar e cumprir fielmente todos os serviços e demais atribuições, obrigações, prazos e 
responsabilidades, arcando com todos os custos, ônus e obrigações advindas, decorrentes ou 
relacionadas aos mesmos; 

- respeitar e cumprir todos os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS); 
- disponibilizar todo e qualquer recurso necessário a prestação dos serviços constantes deste 

instrumento; 
- enviar ao MUNICÍPIO, nota fiscal dos serviços prestados, para recebimento dos valores, 

cumprindo inclusive com as demais disposições constantes da CLÁUSULA TERCEIRA; 
- indicar o responsável técnico da Empresa para responder perante a Administração; 
- a total responsabilidade pelo gerenciamento e pela responsabilidade técnica dos serviços; 
- responsabilizar-se, de forma única e exclusiva, por toda e qualquer responsabilidade civil, criminal 

e por toda e qualquer indenização que surgir em virtude da prestação dos serviços constantes deste 
instrumento, ou em virtude de dano causado ao MUNICÍPIO, à paciente, aos órgãos do SUS e a 
qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão, negligência, imperícia e imprudência ou por 
dolo praticado, inclusive por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao 
mesmo o direito de regresso;    

- atender os usuários do SUS sem efetuar nenhum tipo de cobrança; 
- responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes as 

legislações sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, comerciais e previdenciárias, bem como quanto 
a quaisquer despesas advindas, decorrentes ou relacionadas ao objeto constante deste instrumento; 

- utilizar as técnicas adequadas para efetivar o referido serviço, respondendo ainda por todo e 
qualquer prejuízo, seja de natureza civil ou criminal, que causar ao MUNICÍPIO e a qualquer 
terceiro, independente de culpa ou dolo na prestação dos serviços; 

- assumir todos os custos relativos ao deslocamento de pessoal ou de material necessário à execução 
deste contrato; 

- providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás, licenças, autorizações e 
materiais necessários a execução do objeto deste instrumento; 

- não utilizar nem permitir que terceiros utilizem os clientes/pacientes/cidadãos para fins de 
experimentos; 

- atender a clientela/pacientes/cidadãos com dignidade e respeito, mantendo sempre a qualidade dos 
serviços; 
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- responsabilizar-se única e exclusivamente por todos os serviços constantes do objeto deste 
instrumento; 

- fornecer pessoal e mão de obra habilitada, especializada, qualificada e totalmente capacitada para a 
execução do objeto do presente instrumento, treinando sempre que necessário seus 
funcionários/prepostos;   

- manter o seu ambiente de trabalho em ótimas condições de higiene; 
- contribuir para a segurança dos pacientes, quando estiver executando os serviços objeto deste 

instrumento; 
- comunicar ao MUNICÍPIO, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir a 

execução do objeto deste instrumento (por escrito); 
- fornecer aos pacientes todos os recursos necessários para seu atendimento; 
- manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes, bem como manter todas as 

informações dos pacientes durante a vigência deste contrato; 
- cientificar por escrito ao MUNICÍPIO acerca de eventual alteração de sua razão social ou de seu 

controle acionário e de mudança em sua diretoria ou contrato, enviando ao MUNICÍPIO, no prazo 
de 10 dias, o documento formal; 

- a fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual, bem como 
cumprir com as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do 
trabalho, arcando com todos e quaisquer custos e ônus advindos, decorrentes ou relacionados aos 
mesmos; 

- quanto a aceitação dos acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO realizar por escrito, em até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 

- cumprir com todas as determinações técnicas relacionadas ao objeto do presente instrumento ou 
aquelas apresentadas pelo MUNICÍPIO; 

- por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade, bem como quanto a quaisquer custos ou 
ônus advindos, decorrentes ou relacionados aos mesmos; 

- quanto a quantidade e qualidade dos serviços oferecidos, respondendo civil e penalmente por 
quaisquer acontecimentos que porventura ocorrerem em decorrência dos mesmos; 

- de forma única e exclusiva, por todo tributo, preço, fornecimento, transporte, manutenção, 
substituição e demais atribuições e obrigações que se fizerem necessárias a execução do objeto e 
demais atribuições e disposições constantes deste instrumento; 

- em facilitar que o MUNICÍPIO acompanhe e fiscalize todas as atividades inerentes a execução do 
objeto do presente instrumento, fornecendo ao mesmo todas as informações e esclarecimentos que 
lhe forem solicitados. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS 
O Contrato terá a duração até 31 de dezembro de 2007, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 meses, em conformidade com o inciso IV do Artigo 
57 da Lei Federal nº 8.6666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Parágrafo Primeiro - Advertência nos casos de ocorrência de problemas de pequena monta ao 
Contratante; 
Parágrafo Segundo - Multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total do empenho, ou 
de seu remanescente nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato; no caso dos serviços 
não estarem em conformidade com as especificações do Projeto Básico-Anexo I, assim como na 
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recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido no item 
13.2 do edital, ficando sujeita e garantida a prévia defesa. 
Parágrafo Terceiro - Pelo atraso injustificado no início da prestação dos serviços previstos no 
objeto licitado, fica sujeito o adjudicatário às penalidades previstas no CAPUT do Art. 86 da Lei 
8.666/93, na seguinte forma:    
a)Atraso de até 01 (uma) hora, multa de 0,2% (dois décimo por cento), sobre o valor total do 
empenho; 
b)Atraso superior a (01) uma hora, multa de 0,5% (meio por cento), por hora de atraso, sobre o 
valor total do empenho.   
c) A partir do início deste contrato, fica a CONTRATADA totalmente responsável em cumprir o 
objeto do presente instrumento, sob pena de aplicação de multa diária equivalente a 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, por cada dia em que não for disponibilizado os profissionais 
contratados ou no caso de atrasos dos profissionais, serão utilizados as multas estipuladas nas 
alíneas “a” e “b” deste Parágrfo. 
Parágrafo Quarto - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
Parágrafo Quinto - Pela entrega parcial do objeto adjudicado, pela recusa em proceder as 
modificações devidas, aplicar-se-á suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com Prefeitura pelo período de até cinco anos. 
Parágrafo Sexto - Declaração de inidoneidade pela inexecução total das Cláusulas do presente 
Edital. 
Parágrafo Sétimo - As multas de que tratam os itens anteriores serão descontadas do pagamento 
eventualmente devido pela Administração ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas 
mediante depósito em conta corrente da Prefeitura, ou cobrada judicialmente. 
 
A CONTRATADA sempre será notificada antes da aplicação da penalidade e terá 03 (três) dias 
úteis para apresentar sua defesa, a qual, não sendo aceita ou deixando de ser apresentada, culminará 
na cobrança da penalidade, tudo de conformidade com as disposições constantes do presente 
contrato em questão, independentemente das demais medidas legais cabíveis. A penalidade deverá 
ser paga junto à Tesouraria da Fazenda Pública Municipal (podendo ser cobrada administrativa ou 
judicialmente após a notificação), caso a CONTRATADA não efetive o pagamento da penalidade 
até o do pagamento de que a tiver direito. 
 
CLÁUSULA OITAVA– DA FISCALIZAÇÃO 
 
Os serviços objeto deste contrato, serão prestados exclusiva e diretamente por profissionais da 
CONTRATADA.  
 
A CONTRATADA não poderá cobrar do paciente qualquer complementação aos valores pagos 
pelos serviços prestados nos termos deste contrato.  
O MUNICÍPIO exercerá amplo e total direito de fiscalização sobre o objeto ora contratado, sendo 
que em nenhuma hipótese estará a CONTRATADA eximida das responsabilidades civis, 
administrativas, trabalhistas, securitárias, fiscais, penais, comerciais ou outras relacionadas a 
execução do objeto e demais atribuições e responsabilidades constantes deste instrumento. A 
fiscalização a ser efetuada pelo MUNICÍPIO será por escrito, onde constarão instruções, ordens e 
reclamações, bem como decisões acerca dos casos omissos. 
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A CONTRATADA  não poderá transferir, delegar ou ceder, de qualquer forma a terceiros, as 
atribuições e responsabilidades constantes deste instrumento, sem que haja prévio consentimento 
por escrito do MUNICÍPIO.  
 
CLÁUSULA NONA  - DA RESCISÃO 
 
A rescisão contratual poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I à XII 
e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93; 

b) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para 
Administração. 
 
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pelo MUNICÍPIO, com as 
conseqüências previstas na CLÁUSULA SEXTA. 
 
Constituem também motivos para rescisão do contrato, as demais disposições constantes do art. 78 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que 
haja culpa ou dolo da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados, quando os houver sofrido.A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78, 
acarretará as conseqüências previstas no art. 80, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do MUNICÍPIO, a rescisão importará em: 
 

a) aplicação da pena de suspensão de direito de licitar com o MUNICÍPIO e seus órgãos 
descentralizados, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

b) declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir as 
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, (a juízo do 
MUNICÍPIO). A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, ponderando-se 
sua natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial, assegurando-se defesa 
ao infrator. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO  
A CONTRATADA prestará única e exclusivamente os serviços constantes deste instrumento, não 
havendo qualquer tipo de subordinação ou vínculo empregatício entre a CONTRATADA e o 
MUNICÍPIO. O presente instrumento não gera qualquer tipo de vínculo trabalhista entre as partes 
contratantes, arcando a CONTRATADA inteiramente com o pagamento de todos os encargos 
decorrentes deste instrumento, quer sejam trabalhistas, previdenciários, securitários, comerciais, 
tributários, fiscais ou parafiscais, principalmente com relação aos seus empregados/prepostos que 
trabalharão para a realização do objeto deste contrato e, especialmente, aqueles denominados como 
FGTS, INSS, PIS, SEGURO, dentre outros, não podendo ensejar ou atribuir ao MUNICÍPIO ou a 
qualquer entidade ou pessoa a ele vinculado ou terceiro, nenhuma responsabilidade ou ônus de 
qualquer título.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Canoinhas, para dirimir quaisquer questões oriundas do 
presente contrato, renunciado a qualquer outro, por mais privilegiado que seja  

 
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato, em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas. 
 
Canoinhas, XX de XXXXXX de 2007. 
   

  
LEOBERTO WEINERT                                DEPARTAMENTO JURÍDICO                                 

Prefeito                                                       Rodrigo Cruz dos Santos 
                      CONTRATANTE                                                                 

VENCEDORA 
  

Nononono   
Sócio-Gerente  

CONTRATADA  
Testemunhas:     _______________________     __________________________              
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ANEXO  III 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

................................................., .......... de ................................. de 2007. 
 

Proponente : ............................................................................................................................. 

Endereço :  ............................................................................................................................... 

Telefone:  ......................CNPJ ....................................... Insc. Estadual.................................. 

 A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 31/2007
PREGÃO PRESENCIAL N.º FMS 01/2007
Prezados Senhores: 
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços relativa a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PESSOAL NA ÁREA MÉDICA, COMO MÉDICO 
PLANTONISTA, PARA ATUAREM NO P. A. PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, da 
licitação em epígrafe. 
Item QTDE UN. ESPECIFICAÇÃO  VALOR 

UNITÁRIO/ 
DIA 

VALOR 
TOTAL   153 

DIAS 
01 153 DIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 

PESSOAL NA ÁREA MÉDICA, COMO 
MÉDICO PLANTONISTA, PARA 
ATUAREM NO P. A. PRONTO 
ATENDIMENTO MUNICIPAL, 
CONFORME DESCRITO NO ANEXO I 

  

Observação: O valor dia cotado acima deverá contemplar de 01 (um) médico trabalhando 24 (vinte 
e quatro) horas por dia, todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados e mais 01 (um) 
médico para reforço nos atendimentos, durante 12 (doze) horas por dia, todos os dias, no período 
das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 22:00 horas, inclusive, sábados, domingos e feriados. 
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data do 
recebimento da proposta pela Comissão Municipal de Licitação. 
Forma de Pagamento: Dia 10 (dez) do mês subseqüente e prestação dos serviços 
Declaramos, para todos os fins que temos conhecimento do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  
N.º  FMS 01/2007, na sua íntegra. 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
DESPESA VALOR 

SALÁRIOS R$ 
ENCARGOS SALÁRIOS R$ 
DEMAIS IMPOSTOS  R$ 
EQUIPAMENTOS R$ 
MATERIAIS R$ 

TOTAL GERAL R$ 
------------------------------------------------ 

(Assinatura do responsável legal pela empresa)
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS   
 
PREGÃO PRESENCIAL N.º FMS 01/2007  
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada  (Endereço Completo) , declara, sob as penas da 
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 (Local e Data)  
_____________________________________________  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
================================================================== 
 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES  
  
PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS 01/2007  
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em 
nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 
altera a Lei nº 8666/93.  
 (Local e Data)  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente. 
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição.  
=================================================================== 

 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº FMS 01/2007
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos 
nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por 
matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como 
também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município. 
 
(Local e Data) 
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
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