Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

EDITAL DE LICIT AÇ ÃO
Pregão Presencial nº 54/2018-PMNL
Entidade Promotora: Município de Nova Lar anjeiras - Paraná.
Pregoeiro e E quipe de Apoio nomeados pe lo De creto nº 352/2017, de
23/10/2017, composta pelos senhores:
Pregoeiro: Valdecir Alves de Me deir os;
Pregoeiro Suple nte : Marcos André Sant i;
Equipe de A poio: Chaiane Mioranza, Fátima Trento e A nilton Jeferson Alves dos
Santos .
Data de E missão: 31 de Julho de 2018.
Data de A bertura: 15 de Agost o de 2018.
Horár io: 09:00 hor as.
O Muni cípio de Nova Laranje iras , Estado do Paraná, ins crito no Cadast ro
Nacional de Pess oa Jurídi ca s ob o nº 95.587.648/0001-12, com sede a Rua Rio
Grande do Sul, 2122 - Centr o, Nova Laranje iras - Paraná - Fone ( 42) 3637-1148,
convida V. S.a. a participar da Licitação P regão Presencial, tipo menor preço
por item, a re alizar -se na Pre feitura Municipal, em conformidade com a Le i
Federal 8.666/93 , 10.520/2002, com o De cr etos Federal 3.555/2000, 5455/2005
e 5504/2005, e com a Lei compleme ntar 147/2014, com os De cretos Municipais
n º 136/2006 e 34/200 7 e com o des crito neste edital.
Os ane xos poderão ser retirados na sede da Prefe itur a Muni cipal, no
endere ço supracit ado, junto ao De part ame nto de Licitações ou através do e mai l: licitacao@ novalaranjeiras.pr. gov.br.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de
Habilitação, de verão ser pr otocolados no setor de li citações da Prefeit ura
Municipal, no endereço supra mencionado, be m com o o crede nciament o dos
represe ntante s das e mpresas até às 08:30 (oito e trinta) horas do dia 15 de
agost o de 2018.
1. OBJET O
1.1 O objeto da presente licitação é a contr atação de empr esa c om
disponibilidade de prof issionais médicos, par a prestação de serviços de
atendiment o do Progr ama E strat égia Saúde da Famíl ia - ES F, e atendimento na
área de ginecologia e obstetríci a, a serem prest ados nas unidades de saúde no
âmbit o do município, confor me as especificações de scrit as no termo de
referência (M odelo - Anexo II ).
1.2 Os servi ços de at endimento (ES F) deverão ser prestados junto as Unidades
de Saúde, local izadas na Sede do Município, Di stritos de Guaraí e Rio da Prata,
i nterior do Município de Nova Laranjeiras - P r, com carga horária 40
(quarent a) horas semanais , conforme orientação da Secret aria de S aúde.
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1.2.1 Os servi ços de atendi mento em ginecologi a e obstetrícia, deverão ser
prestados junto ao Centro Municipal de Saúde, localizado na Rua Anselmo
Veronese, 65 - Centro e na Unidade Básica de Saúde - Rio Guarani, sendo at é
16 consultas diári as.
1.3 Todos os custos com a prestação de ser viços, bem como os e ncar gos sociais ,
corre rão por cont a da contratada.
2. DAS CONDIÇÕES PARA P ARTIC IPAÇ ÃO
2.1 S ome nte pode rão participar desta Licitação as em presas:
2.1.1 E stabeleci das no país do r am o pertinente ao objeto da licitação que
satisfaçam as condições e disposições cont idas ne ste Edital e seus Anexos.
2.2 Não se rá admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas
em quaisquer das hipóteses a seguir e lencadas:
a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de cre dores, diss ol ução
ou liquidação;
b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja s ua forma de consti tuição,
sejam contr oladoras, coligadas ou subsidiár ias entre si ;
c) Que , por quaisque r mot ivos, te nham sido de clar adas inidôneas ou punidas
com suspensão por órgão da Administração Públ ica Direta ou Indireta, nas
esferas Federal, Estadual ou Munici pal, desde que o At o tenha sido publicado na
imprens a oficial, conforme o caso, pelo ór gão que o praticou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni ção. As consultas se rão realizadas
nos port ais do TCU https://contas.tcu.gov.br /pls/ape x/f?p=2046:5 e do TCE-PR
http://servicos.t ce .pr.gov.br /t cepr /municipal/ail/C onsult arImpe di dosWe b.aspx
d) Estrange iras que não funcionem no País.
e) Que se ja servidor público ou di rigente de órgão ou e ntidade cont ratante ou
responsáve l pela li citação, conforme art. 9° , inciso III da Le i 8.666/93;
f) Que tenha em se u quadro social, ger ente ,
administrador, controlador ou conselhe ir o que
Vereadores , ocupantes de cargo e m comissão ou
cônjuges e companheiros, conforme § 9º do
Municipal.

diretor , sócio, pr oprietário,
seja Prefe ito, Vice -Prefeit o,
função de confiança, ou seus
art . 105-A da Lei Orgânica

2.3 Este edital não é exclus ivo para Microempresa e/ou E mpresa de P equeno
Porte ( ME /EPP /MEI), e não pos sui cot a reservada cons iderando a natureza do
objeto a ser contratado nos termos do art . 49, inciso III da LC 123/2006 e
alterações promovidas pela LC 147 /2014.
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2.3.1 O fat o do edit al não ser exclus ivo para Microempresa e/ou E mpresa de
Pequeno Port e (ME /EPP/MEI) , não impede sua parti cipação neste certame,
ainda, o mesmo cont empla os benefí cios da regularidade fi scal e o empat e
ficto, para as empresas enquadradas nesta condição.
3. DO CREDENC IAMEN TO
3.1 No início da sessão, cada licitant e poderá credenciar apenas um
represe ntante , o qual deverá ident ificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a
respe cti va cédula de identidade ou docume nto e quivale nte e compr ovando, por
mei o de instrument o próprio, pode res para formulação de pr opost as (lances
verbais) , ofert a de descont o e para a prática dos demais atos ine rentes ao
cert ame. (Mode lo - Ane xo III) , acompanhado do contrato social e/ou ultima
alteração consolidada devidamente autenticado.
3.1.1 Os documentos mencionados no Item anter ior, inclusive o docume nto de
identifi cação do representante cre denciado, de verão ser apr esentados e m
fot ocópias autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas dos re spe ctivos
originais, para a devi da aute nticação, pela Equipe do Pregão ou já autent icados
por cart ór io compete nte.
3.1.2 A comprovação de microempresa e empresa de pequeno port e, deverá ser
feita j untament e com o credenci amento, mediante apresentação de declaração
firmada pelo representant e legal, de que se enquadra no conceit o de ME , EPP
ou MEI, sob as penas da lei (Modelo - Anexo VIII), acompanhada da Cert idão
Si mpli ficada da Junt a Comerci al.
3.1.3 O cre denciamento (M ode lo - Ane xo IV), deverá t er firma reconhecida em
cart ór io, da assinat ura do represent ant e legal.
3.2 Se a empresa se fizer represent ar por pr ocurador , faz-se necess ário o
cre denciamento através de out orga por inst rume nto públi co ou particular; ne ste
último caso mediant e apresentação do ato constitutivo da Empre sa, par a
identifi cação daquele que out orgou os poderes ao se u represent ante. Tanto o
instr ument o público como o particular deverá conter menção e xpressa de que
lhe confe re amplos poderes, i nclusive para for mul ar ofertas e lances de pre ços ,
para re ce biment o de i ntimaçõe s e notificações , desistência ou não de re curs os ,
bem como, dem ais atos pertinentes ao certame.
3.3 Fazendo-se repr esentar a licitante pelo seu sócio-gerente, di retor ou
proprietár io, deve rá compr ovar ser o responsáve l legalme nte , podendo assi m
assumir obrigações e m decorrê ncia de tal investidura.
3.4 Cada cre denciado poderá representar apenas uma empresa lici tante.
3.5 Ini ciada a Sessão, será vedada a substituição do repre sentante da empresa
devidamente credenci ado, ainda que esteja munido de instrume nto procurat ório
com poderes e spe cíficos, salvo por caso fort uito ou for ça maior.
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3.6 A falta ou incorre ção dos document os mencionados nos ite ns 3.2 e 3.3 não
implicará a e xclusão da empre sa em partici par do certame, mas i mpe dir á o
represe ntante de se manifestar na aprese ntação de lances verbais e demais
fases do pr ocedime nt o licitat ório.
3.7 Os documentos que credenciam o represent ant e deverão ser entr egues
separadamente dos envelopes de números 01 e 02 .
4. DO RECE BIMENTO E DA ABE RTURA DOS ENVELOPES
4.1 A reunião para rece bime nt o e abertura dos envelopes conte ndo a Propost a
de Pre ços e os Documentos de Habilitação s erá pública, dirigida pelo Pregoeiro,
em confor midade com e ste Edital e seus A ne xos, no local e horário
determinados no preâmbulo do presente e di tal.
4.2 Declarada aberta à sessão pelo Pr egoeiro, os represe ntante( s) da(s)
Empresa(s) licitante(s) entre gará (ão) os envelope s contendo a(s) proposta(s) de
preços e os documentos de habilit ação, não sendo aceita, a part ir desse
momento a admissão de novos licitante s.
4.2.1 As li citantes deverão entregar ao Pregoeir o, declaração assinada pelo
represent ante leg al de que cumpre plenament e os requisit os de habi litação.
(Modelo - Anexo V).
4.3 O envelope da Proposta de Pre ços deverá ser e xpresso, em seu e xterior , as
seguintes infor mações :
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE P REÇOS
MUNIC IPIO DE NOVA LARANJE IRAS
PREG ÃO PRESENCIAL Nº 54/2018 - P MNL
RAZ ÃO SOC IAL E N º DO CNP J DO PROPONEN TE
4.4 O envelope dos Document os de Habilitação de verá ser e xpresso, e m se u
exterior , as seguinte s infor mações:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNIC IPIO DE NOVA LARANJE IRAS
PREG ÃO PRESENCIAL Nº 54/2018 - P MNL
RAZ ÃO SOC IAL E N º DO CNP J DO PROPONEN TE
4.5 Inicialmente , será aberto o Envelope 01 - Proposta de Pre ços - e , após , o
Enve lope 02 - Documentos de H abilitação.
5. DA PROPOSTA DE P REÇOS
5.1 ALÉ M DA P ROP OSTA FORMAL, deverá ser apresent ada P ROPOSTA EM MÍDIA
DIGITAL, preferenc ial mente em CD ou DV D ( com a extensão .esl) , nos
parâmetros do Si stema Equiplano conf orme programa de ger ação de propost a

Página 4 de 43

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

disponível no site: www.equiplano.c om.br
No rodapé clique em: Cotação e Proposta
Clique nos links abaixo para salvar os pr ogr amas e o manual
Cotações
Manual para Fornecedores
Propostas
5.1.1 Para pree nchimento e e miss ão da propost a será ne cessário a utilização do
programa de Geração de Pr oposta e Aquiv o Digital.esl, os quais de verão ser
sol icitados por e-mail no endere ço: licitacao@novalaranjeiras .pr.gov.br.
5.2 O ar quivo .e sl de verá conter:
a) Dados do Fornecedor: R azão Social ou denominação da li citante , com se u
endere ço completo (logradouro, número, bairr o e CE P), te le fone fixo/fax,
telefone móve l, ende reço eletrônico (e-mail), núme ro de inscrição no C adastro
Nacional de Pes soa Jurídica do Mi nisté rio da Fazenda - CNPJ;
b) Dados Bancários: Banco, A gência, N ome, Cidade, Estado, Conta e Data de
Abertura se houver;
c) Dados do Representante : Nome completo, docume ntos pess oais, endere ço
complet o (logradour o, númer o, bairr o e CEP), telefone fixo, telefone móve l e
endere ço elet rônico ( e-mail) ;
d) Dados do Q uadro Societári o: Nome completo, documentos pessoais , endere ço
complet o (logradouro, núme ro, bairro e CEP) , telefone fixo, telefone móvel ,
endere ço elet rônico ( e-mail) , e ato constit utivo;
5.3 Praz o de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 ( sessenta) dias,
a contar da data de sua aprese ntação.
5.4 Praz o de re alização dos ser viços, não poderá ser inf er ior a 12 (doze) meses,
a contar da data de assinat ura do Contr ato e /ou At a de Re gist ro de Pre ços.
5.5 Serão desclassificadas as e mpresas que :
- Não aprese ntare m a proposta e m format o .esl em mídia digital;
- O Sistema Equiplano ut ili zado pe la Prefeitura não re conhe cer, ler ou
desconhe ce r o cont eúdo da mídia di gital, por falha na mídia ou falha
operacional da empresa;
5.6 As pr opostas de verão conte r o pre ço unitário e total por it em, em moeda
corre nte nacional , e xpressos e m algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso
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de di vergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os
primeir os .
5.7 Os preços apresentados na proposta devem i ncl uir t odos os cust os e
despesas, tais como: custos diret os e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administração, ser viços, e ncargos sociais , trabalhistas, seguros, t reiname nto,
lucro, transporte, bem como a entrega, e outr os necessários ao cumpr ime nto
integral do objet o deste E dital e seus Ane xos.
5.8 Quais que r tribut os, despesas e custos, diretos ou i ndiret os, omit idos da
proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação
da mesma por caracterizar pre ço inexeqüível no julgame nto das pr opostas ,
serão cons ider ados como inclusos nos pre ços, não sendo consi derados pleit os
de acréscim os, a esse ou qualquer título, deve ndo os produt os ser forne cidos
sem ônus adici onais.
5.9 A aprese ntação das pr opostas implicará na plena aceitação, por parte da
licit ante , das condi çõe s est abele cidas ne ste Edital e seus Anexos.
5.10 Serão descl assifi cadas as pr opostas que não atendere m as espe cificações e
exi gências do prese nt e Edital e de seus Anexos e que aprese ntem omissões ,
irregularidade s ou de feitos capaze s de di ficultar o julgamento, ou ai nda que
apresentare m valores acima do fixado no presente Edital .
5.11 Os pre ços propost os serão considerados completos e s uficientes para a
aquisição dos pr odutos, objeto desta licit ação, se ndo descons iderada qualquer
reivindicação de pagament o adicional de vido a erro ou má int erpretação de
parte da licitante.
5.12 O Pre goeir o considerar á como formais err os de som atórios e outr os
aspe ct os que be nefici em a Administração Públi ca e não im pli que nulidade do
procedimento.
5.13 As quantidade s dos itens indicados no A ne xo II poderão sofre r alterações
para mais ou para me nos , conforme dispost o no art. 65 , § 1º da L ei nº 8.666/93.
5.14 Todo e qualque r forne cimento dos materiais fora do est abele cido neste
edital, em desacor do com as especificações , será imediatamente notifi cado à(s)
licit ante(s) ve ncedora(s) , que ficará (o) obrigada(s) a subs tituir pr ontamente ,
corre ndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes aplicadas, també m,
as sanções pre vistas neste e dital.
5.15 Não se rão levadas em conside ração quaisquer vantagens não previstas
neste Edital.
5.16 Juntament e com a proposta de preços as li cit antes deverão apresentar
declaração, que os pr eços expressos na proposta apresentada contempl am os
preços compatíveis aos pr aticados no mer cado local/reg ional atualmente
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(Modelo - Anexo IX).
6. DO JULG AMENTO DAS P ROPOST AS
6.1 Após apresentação da proposta, não caberá desistê ncia, sal vo por mot ivo
justo de cor rente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2 Abert os os enve lopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe
de apoio e cre denciados que desejare m.
6.3 No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critér io de
menor preço por item.
6.3.1 Serão des classificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo
fi xado por ite m.
6.4 Lido os pre ços, o Pregoeiro re laci onará todas as propostas classificadas em
orde m cre scente.
6.5 Dentre as licit ant es classificadas serão selecionadas para a fase de lances
verbais a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e as demais propost as cujos
val ores estej am no int ervalo de no máximo 10% ( dez) por cent o da proposta de
menor val or .
6.6 Quando não for possível obter pelo menos 03 (três) propostas escr itas de
preços , nas condições do subitem acima, serão classificadas as melhores
propostas subse quentes, até o máximo de 03 (três) , salvo empate , para
poderem participar da etapa de lances verbais.
6.7 A validade do pregão não será comprometida se for inviabi lizada a fase de
lances e m virtude da apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta
escrita, como t ambém a classifi cação de apenas 02 (duas) ou menos pr opostas
escritas de pre ço não inviabilizará a realiz ação da etapa de l ances verbais ou
fase de negociação.
6.8 Em cont inuação, será dado iníci o à etapa de apresentação de lances verbais
pelos lançadores se le cionados, que deverão formular lances de sucessivamente ,
em valores distint os e decresce ntes.
6.9 O Pre goeiro fará uma rodada de lances convidando o representante da
licit ante que ofere ce u a proposta escr ita de MAIOR PREÇO POR IT EM, a faze r o
seu lance e , em segui da, os representantes das demais empresas selecionadas
na or dem decresce nte de preço, e assim sucessivamente até que se obtenha a
proposta de MENOR PREÇO POR ITEM.
6.10 Só serão ace itos lances verbais infe riores ao ultimo me nor per ce ntual
obtido.
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6.11 O licitante que não aprese ntar lance em uma r odada não ficará impe di do
de participar de nova rodada, caso ocorra e o lici tante não tenha expressamente
de clar ado que ence rr ou seus lances.
6.12 Em não havendo mais lances verbais, será encer rada a etapa competit iva e
orde nadas às ofert as, exclusivamente se gundo o cr itério de MENOR PREÇO POR
ITEM.
6.13 As Microempres as e Empresas de Pequeno Porte, sediadas no âmbito
regional, terão a pr ioridade de contratação, desde que aprese ntem ao final da
fase de lances, valore s até o limite de 10% superiores do melhor pre ço válido,
conforme disposto no Art. 48 , § 3 º da Lei Complementar 123/2006 e alterações
incluí das pela Lei Compleme ntar 147 /2014.


Entende-se por se diadas no âmbit o re gional , as Micr oempresas e
Empresas de Pequeno Porte, que estejam local izadas na re gião do
Territóri o da Cidadania - Cantuquiri guaçu, a qual abr ange uma área de
13.986,40km² e é compost a por 20 municípi os :



Porto Barreiro, C ampo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas, Espigão
Alto do Iguaçu, Foz do Jor dão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibe ma, Laranjeiras
do Sul, Marquinho, Nova Laranjeir as , Pinhão, Quedas do Iguaçu, Reserva
do Iguaçu, Rio B onit o do Iguaçu, T rês B arras do Par aná, Vir mond e
Diamante do Sul.
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/
Fonte: Sistema de Informações Ter ritoriais http://sit.mda.gov. br

6.13.1 A pri oridade prevista no item “6.13”, justifica-se devi do a necessidade de
promoção do desenvolvimento e conômico social no âmbito regional e ampliação
da eficiência das polít icas públicas.
6.14 O correndo o e mpate ficto, ser á adot ado o seguinte proce dimento:
6.14.1 Em pate Fict o é a faculdade que as MEs e EPPs poss ue m num ce rtame
licit atório de apresentar uma nova proposta, após o e ncer rame nto da disputa,
caso a proposta de stas sejam iguais ou até 5 % supe rior a proposta da licitante
mais bem clas sificada.
a) no cas o de e quivalência dos val ore s apresentados pelas microempresas e
empres as de pe que no porte que se enquadrem na situação de empate ficto, ser á
realizado sorteio e ntr e elas para que se ide ntifique aque la que primei ro poderá
apresentar pr oposta melhor;
b) não sendo habil itada a microempresa ou e mpresa de pequeno porte ,
vence dora, ser ão convocadas as re manes centes, observada a orde m
classificatória, para o exercício do mesmo di reito.
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6.15 Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificada pelo
Pregoeiro a aceitabilidade da propos ta escrita de menor pre ço, face ao val or
estimado para a contr atação, de cidindo a respeit o.
6.16 Em t odos os casos, se rá facultado ao Pregoeiro negociar diretame nte com
as licitantes em bus ca do menor preço.
6.17 Não fi cará fixado o li mite mínimo do valor de cada lance , ficando a cargo
do Pre goeir o decidi r a respeito.
6.18 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, i mpl icará a exclusão do licitante da etapa de lance s verbais e na
manutenção do último pre ço aprese ntado pelo li citante , para efeito de
orde nação das pr opostas.
6.19 Não pode rá haver desistê ncia dos lances ofertados, sujeitando-se o
propone nte desistente às penalidades const antes de ste Edital.
6.20 Caso não se realize lance ve rbal, será verificada a confor midade entre a
proposta es crita de menor pre ço e o valor estimado para a contratação, se
atender as necessidades da administração o pregão será validado e passará para
a fase se guinte .
6.20.1 O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de melhor valor com
vist as ao aumento do des cont o.
6.20.2 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro exam inará a aceitabilidade da
proposta de maior des cont o, de cidindo motivadame nte a re speit o.
6.20.3 Havendo ape nas uma pr oposta e desde que ate nda a todas as condições
do e dital e estando o seu preço compat íve l com o praticado no mercado, esta
poderá ser ace ita, podendo o Pre goeiro negociar visando obtenção de pre ço
melhor.
6.21 Após a finalização das etapas de classifi cação (propostas e scritas, lances
verbais e negociação, se houver), pr oceder-se-á a abertura do enve lope DOCUMENTOS DE HABIL ITAÇÃO do licitante vencedor (classificado em primeiro
lugar) , caso este seja inabilit ado será aber to o envelope de habilitação do 2 º
lugar e assim sucessi vamente até que o seguinte classificado que preencha as
condições de habilitação seja de clarado li citante ve ncedor , nas condições por
ele pr opostas.
6.22 Constatado o ate ndi ment o das e xigências fixadas no edital, o licitante será
de clar ado vencedor, sendo-l he adjudicado o objeto do certame.
6.23 Da reunião, lavr ar-se-á ata cir cunstanciada, na qual serão regist radas as
ocorrências rele vantes, de vendo a mesma, ao final, ser ass inada pelo Pregoeir o,
pela e quipe de apoio e pelos licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado
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esse dire it o.
6.23.1 Havendo re cusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será
regist rado pel o Pre goeir o, presumindo-se concordânci a de tal licitante com
todos os se us termos e conteúdo, ficando precluso o direit o de re curso.
7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO
7.1 Para fins de habilitação ao ce rtame , os interessados terão de satisfaze r os
requisit os relat ivos à: habilitação jurídica; quali fi cação e conômico-financeira;
regular idade fis cal.
7.1.1 Os document os comprobatórios pert inentes à habilitação jur ídi ca,
qualificação econômi co-financeira e regul aridade fiscal de verão se encontrar
dentr o do E nvelope N º 02 ( Docume ntos de Habilit ação).
7.1.2 Será
document os
divergências
informações

compr ovada a veracidade das i nformaçõe s constantes nos
aprese ntados, mediante diligência via on line, caso haja
entre o docume nto aprese nt ado e o verificado, prevale cerá às
on line.

7.1.3 Os documentos de habilitação ou credenciame nto de verão ser
autent icados por cart ório competente , ou por ser vidor devidamente qualificado.
7.1.3 .1 As aute nticações que por ve nturas dependere m do se rvidor terão que
ser obrigat oriame nte , efetuadas antes do inici o dos trabalhos da sessão.
7.1.3 .2 Não ser ão autenticados document os na sessão, salvo para obser var o
Art. 4 º do De cret o Federal nº 3555/2000.
7.2. A s empresas de verão aprese ntar , dent ro do Envel ope N º 02 (Docume nt os
de Habilitação), os docume ntos abaixo relacionados, em plena vali dade:
7.2.1 - RE LATIVOS À HABILIT AÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa indi vidual;
b) At o const itutivo, estatut o ou cont r ato s oci al e m vigor de vidame nte
regist rado, e m se tratando de s ociedades comerciais e , no caso de sociedades
por ações, acompanhado de docume ntos de eleição de se us administradores;
b.1) Os document os em apreço deve rão estar acom panhados de todas as
alterações ou da consoli dação respe ct iva;
c) Ins cr ição do ato constitutivo, no caso de socie dade s civis , acompanhada de
prova de diret oria em exer cíci o;
d) De creto de autoriz ação, e m se tratando de e mpresa ou socie dade estrange ira
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em funcionamento no País, e ato de registr o ou autorização para funcioname nto
expe di do pel o Ór gão competente, quando a atividade assim o e xigir ;
e) Certificado da Condição de Microempreendedor indi vidual em se tratando de
micr oe mpree nde dor;
f) Compr ovação da Situação junt o ao C adastro Nacional de Pess oas Jur ídicas CNPJ.
7.2.2 - RE LATIV OS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHIST A
a) Prova de regulari dade para com a Faze nda Federal, mediante apresent ação da
Certidão Negativa de Débitos Re lativos a Tr ibut os Federais e à Divida Ativa da
União (Ce rti dão Conjunta RFB/PGFN);
b) Pr ova de regularidade par a com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licit ante , ou out ra equivalente , na for ma da lei, mediant e aprese ntação
Negativa de Débitos R elativos a Tributos e de Dí vida At iva Estadual;
c) Pr ova de regularidade para com a Faze nda Municipal do domicílio ou sede do
licit ante , ou outra e qui valente, mediante apresentação Negat iva de Débit os
Relativos a Tr ibutos e de D ívida Ativa M unicipal ;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garant ia por Te mpo de Serviço
(FGTS) , demonst rando situação regular no cumprimento dos e ncargos sociais
insti tuídos por lei;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ( confor me Lei nº 12.440 , de
7 de julho de 2011).
7.2.3 - RE LATIVOS À Q UALIFIC AÇÃO ECONÔMICO-FIN ANCEIRA
a) Certidão ne gativa de falência ou concordat a expe dida pelo distr ibuidor da
sede da licitante;
a.1) As certidões , que não e xpressarem o prazo de validade, de verão ter data de
expedição não super ior a 90 (noventa) di as, da data prevista par a aprese ntação
dos e nvel opes.
7.2.4 - RE LATIVOS À Q UALIFIC AÇÃO TÉCNICA
a) Comprovante de inscrição da e mpresa licitante , junto ao órgão
profis sional compete nte (CRM - C onse lho Regi onal de Me dicina) ,
mediante apresent ação da Cert idão de Inscrição de Pess oa Jur ídi ca. Fica
dis pensada a apre sentação do refe rido document o, cas o a empresa
licit ante apresente o Certificado de Regularidade de Ins crição de Pessoa
Jurídica, e m plena validade ;

Página 11 de 43

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

b) A empresa dever á i denti fi car o Pr ofissional(is) Res ponsável (is) , par a
prestação de ser viços (Modelo - Ane xo IV) ;
c) Comprovante de habilitação do Pr ofissional na área, mediante
apresentação de diploma/certificado, devidamente re conhe cido pelo
MEC;
d) Comprovante de Ins cri ção do Profissional junto ao Órgão de Classe (CRM Conselho Regional de Medici na) , e m plena validade ;
e) Comprovação de que a empresa e ncontra-se em dia junto ao Ór gão de
Classe (CRM - Consel ho Regional de Medicina), me diante apresent ação da
Negativa de Débitos, e m ple na validade ;
f) Comprovação de que o Pr ofissional e ncontr a-se em dia junto ao Órgão de
Classe (CRM - Consel ho Regional de Medicina), me diante apresent ação da
Negativa de Débitos, e m ple na validade ;
g) Comprovante de vínculo empregat ício do Profiss ional Res pons ável ,
mediante cópia do registro em carte ira de trabalho ou cópia da ficha de
regist ro de e mpregados da empresa ou C ontrat o de Trabalho/Prestação
de serviços e Declaração do profissional ate stando que será o Pr ofissional
Responsável pela e xecução do objeto da li cit ação. Obs.: Caso o
Pr ofissional Responsável pelos servi ços , seja diri gente ou sócio da
empres a proponente, tal compr ovação de verá ser feita atr avés da cópia
da ata da asse mbleia de sua investidura no cargo ou apresentar cópia do
cont rat o social.
7.3 - DEC LARAÇÕES
Os Forne cedores deverão aprese ntar de claração, devidamente assinada
pelo representante le gal da empresa, s ob as penalidade s cabíveis , de que:
a) Decl ara que não é servidor público ou dirigente de órgão ou entidade
cont ratante ou responsável pela licitação, (Modelo - Ane xo I II) , nos Ter mos do
art. 9°, inciso III da Lei 8 .666/93;
b) De clara ainda, que não possui em seu quadro s ocial, gere nte , di retor , sócio,
proprietár io, administrador, controlador ou conselhe ir o que seja Prefe ito, Vice Prefe ito, Vereadores , ocupantes de cargo e m comissão ou função de confiança,
ou seus cônjuge s e companheiros, (Mode lo - Anexo III) , nos Termos do ar t. 105A § 9 º da Lei O rgânica Municipal;
c) Os document os que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conheci ment o de t odas as infor mações, condições locais e grau de dificuldade
da entrega (Modelo - Ane xo V) ;
d) Não se e ncontra de clarada inidônea par a licit ar ou cont ratar com órgãos da
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Adm inistração Pública Federal , E stadual, Municipal e do Distrit o Federal
(Modelo - Ane xo V);
e) Declara inexistência de fat o supe rve niente impeditivo de habilitação, na
forma do Art . 32, § 2 o , da Lei nº 8.666/93 (M odelo - Anexo V) ;
f) De clara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos par a
participação no prese nte certame (Modelo - Ane xo VI);
g) De clara que não poss ui e m se u quadro de pessoal e mpre gado(s) com menos
de 18 anos , em tr abalho noturno, perigoso ou insalubre e menore s de 16
(dezesseis) anos, e m qualquer tr abalho, salvo na condição de apr endiz, a partir
de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Const itui ção Feder al e art. 27, V ,
da Lei nº 8.666/93. (Model o - Anexo VII).
7.3 NOTA IMPORT ANTE:






Em cas o de paralisação ( greve) dos se rvi dores de órgãos públi cos
Federais , Estaduais e Municipais , e m qual quer esfera de Poder
(Legislativo, E xe cuti vo e Judiciário) , que impe ça a e xpedição de
document os oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à
apresentação do docume nto que não pôde ser apresentado na data da
abert ura dos envelopes do certame , em at é 05 (cinco) dias úteis após o
encerrament o da greve.
No caso de apresentação de ce rtidão positiva (ou documento que
demonstre que a licitante está irregular perante deter minado órgão) ,
have rá a inabilitação em razão de fat o superveniente, de acordo com o
previst o no artigo 43 , parágrafo 5 º da Lei nº 8.666/93 .
Caso já este ja estabelecida a relação contr atual (nota de empenho e/ou
cont rat o) , vindo o Contrat ado apresentar certi dão posit iva ( ou
document o que demonstre que a lici tante está irre gular perante
determinado órgão) , ocorrer á a res cisão cont ratual, por inadimpleme nto
de cláusula do contrato, confor me artigo 55 , inciso XIII c/c artigo 78, I da
Lei Feder al nº 8.666/9 3.

7.5 As ME e EPP, havendo alguma rest rição na comprovação da regular idade
fiscal e trabalhista, a empresa não será de cl arada inabilitada, e se rá assegurado
o praz o de 5 (cinco) dias úteis cujo ter mo i nicial corresponderá ao mome nto em
que o pr oponente for declar ado o vencedor do ce rtame , pr orrogáveis por igual
perí odo, a crité rio da Administração Pública, para a r egularização da
documentação, pagamento ou par celament o do débit o, e e miss ão de e vent uais
cert idões negativas ou positivas com efeit o de certidão ne gativa.
7.6 Consi dera-se m icroempresa, o e mpresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equipar ada, aufira, e m cada ano-calendário, receita brut a igual ou infe ri or a R$
360.000,00 (treze ntos e ses senta mil reais).
7.6.1 C onsideram-se e mpres as de pequeno porte , o empresário, a pessoa
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jurídica, ou a ela e quiparada, aufira, e m cada ano-calendár io, rece ita brut a
superior a R$ 360.000,00 (trezent os e se ssenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três mil hões e seisce ntos mil reais) .
8. DA IMPUGN AÇÃO DO ATO C ONVOC ATÓRIO
8.1 Qualquer pessoa poderá s oli citar es clare ci mentos , providências ou impugnar
o presente edital.
8.2 As solicit ações de esclare cime ntos, de providências ou as i mpugnações do
presente edital deve rão ser protocoladas na Prefeitur a Municipal na di visão de
licit ações ,
ou
encaminhadas
atravé s
do
e-mail:
licit acao@novalaranjeiras.pr .gov.br , em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis
anteriore s à data fixada para recebimento das propostas.
8.3 Caberá ao Pre goe iro de cidir sobre a petição no pr az o de 24 ( vinte e quatro)
horas e infor mar ao recorre nte , Decret o nº 3.555/2000, artigo 12.
8.4 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data par a
a realização do certame , de vendo-se cumprir o de vido pr azo le gal.
9. DOS RECURSOS
9.1 Declarado o vence dor , qualquer licitante poderá manifes tar imediata e
mot ivadamente a intenção de recorrer , quando lhe será concedido o prazo de
dois dias para aprese ntação das razões do recurso, fi cando os de mais licitantes
desde logo inti mados par a apresentar contra-razões e m igual número de dias ,
que come çarão a corre r do tér mino do prazo do re corrente, sendo-lhes
assegurada vista ime diata dos autos.
9.2 A falta de manifestação i mediata e motivada do licitante importará a
de cadência do direit o de re curso e a adjudi cação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro ao ve ncedor.
9.3 O re curso contra decisão do Pregoeiro não ter á efeit o suspe nsivo.
9.4 O acolhimento de recurso importar á a invalidação ape nas dos atos
ins us cetíveis de apr oveitame nto.
9.5 Deci didos os re cursos , a aut oridade competente fará a adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vence dor.
10. DA ADJUDICAÇ ÃO
10.1 Cas o não haja recurso, o Pre goe ir o, na própria sessão pública, adjudi cará o
objeto do certame à licitante vence dor a, encaminhando o process o para
homologação pel o Prefeito Municipal.
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10.2 Ao Municípi o de Nova Laranjeiras, fica assegur ado o direito de re vogar ou
anular a prese nte licitação, e m parte ou no todo, em decisão justificada. E m
caso de re vogação ou anulação par cial do cer tame, o MUNICÍPIO poderá
apr ove itar as pr opostas nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e
na estrit a obser vânci a aos critérios de julgame nto previst os neste edital e na
legislação vigente .
10.3 O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato após a reali zação de
concurs o público, sem ônus para o Municí pio, des de que os car gos de médico e
médico gine col ogista existente no quadro funcional do Município sejam
providos.
11. DAS CON DIÇÕES DE P AG AMENTO
11.1 Os pagament os serão efetuados at é o 10º (décimo) dia útil do mês
seguinte, após o re cebiment o dos serviços e conferê ncia, à base dos pre ços
unit ários aprese ntados na pr oposta, e mediante a apre sentação da Nota Fiscal ,
contendo a modalidade e o nº da licitação, agência e conta corr ente em nome
da pr oponente, do banco a ser de positado, e das provas de re gularidade com a
Receita Federal , at ravés da CND Cert idão Negativa - Conjunta RFB/PGFN e do
CRF junt o ao Fundo de Garantia do Te mpo de Serviço - F GTS.
12. DAS CON DIÇÕES DE RECE BIMENTO DO OBJET O
12.1 A Secret aria Municipal de Saúde será o órgão responsável pelos at os de
cont role e administr ação do contrato decorre nte de sta licitação e indicará,
sempre que solicitado pelos ór gãos usuários, res peitada a orde m de re gistro e
os quantitativos a serem adquiridos , os forne cedores par a os quais serão
emitidos os pe didos.
12.2 O recebiment o do objet o será realiz ado pela C omissão de Recebime nt o de
Bens e Servi ços , nomeada pelo De creto M unicipal nº 228/2015, por me mbros
vinculados à secretaria que realiz ou a despe sa.
12.3 A convocação dos forne cedores pela Secretaria de Administração será
formalizada e conterá o endereço e o praz o máximo em que dever ão comparecer
para retirar o res pe ctivo pedido.
12.4 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não
comparece r , não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumpr ir as
obrigações estabele cidas no C ont rat o, estará s ujeito às sanções previstas ne ste
Edital.
12.5 Quando comprovada uma dessas hipót eses, a Secretar ia de Administração
poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, s em prejuí zo da
abert ura de processo administrat ivo para aplicação de penalidades.
13. DAS SANÇÕES
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13.1 À licitante ve ncedora deste certame s erão aplicadas as sanções previ stas
na Lei nº 8.666/93 e nas seguintes sit uações, dent re outras:
13.1.1 Pela recusa injusti fi cada no de ent rega dos e quipament os , nos prazos
previst os neste edital, será apl icada multa na razão de 10% ( dez por ce nto)
calculado sobre o valor total da pr opost a, até 05 ( cinco) dias consecutivos.
13.1.2 Pe lo at raso ou demora injustificados da entrega, além dos pr azos
estipulados neste edit al , apli cação de mult a na r azão de R$ 100 ,0 0 (ce m reais) ,
por dia, de atras o ou de de mora.
13.1.3 Pe la entrega e m desacor do com o solicitado ou pr oblemas na emissão da
Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cent o), sobre o val or
total da proposta, por infração, com praz o de até 24 ( vinte e quat ro) horas para
a efetiva subst ituição dos produt os.
13.1.4 Nos ter mos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 , a licitante , se m
prej uízo das de mais cominações legais e contratuais, poder á ficar, pelo praz o de
até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Adm inistração
Pública e descrede nciada do Re gistro Cadastral de Forne ce dores do Muni cípio
de Nova Laranjeiras, nos casos de :
a) apresentação de docume ntação falsa;
b) retardamento na e xecução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance ve rbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na exe cução do contrat o;
f) falha na e xecução do contrato.
13.1.5 Será facultado à licitante o prazo de 05 ( cinco) di as úteis para a
apresentação de de fesa prévia, na ocorrência de quaisquer das s ituações
previstas neste edital.
13.1.6 As mult as previ stas nesta seção não exi mem a adjudicatária da reparação
dos e ventuais danos , perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à
administração.
14. DAS DISPOS IÇÕES GERAIS
14.1 As despesas de corre ntes da aquisição dos materiais objet o desta licitação,
corre rão por cont a das se guintes dotações orçament árias:
09
001
10.301.0008.2067
3.3.90.34.00.00
03240 E 00303

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO
Saúde - Receitas Vinculadas (EC - 29/00 - 15%)
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10.301.0008.2069
3.3.90.34.00.00
03375 E 00000
03380 E 00303
03385 e 00494

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO
Recursos Ordinários - Livres
Saúde - Receitas Vinculadas (EC - 29/00 - 15%)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Federal

10.301.0008.20747
3.3.90.34.00.00
03690 E 00303

MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO
Saúde - Receitas Vinculadas (EC - 29/00 - 15%)

14.2 As normas discipl inadoras da licitação serão sempre interpret adas em favor
da ampliação da disputa entre as interessadas, des de que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segur ança da contratação.
14.3 A apresentação da pr oposta pela l icit ante , implica aceitação deste edital,
bem como das normas legais que re gem a matéria e , se porve ntura a licitante
for declarada ve ncedora, ao cum pr ime nto de t odas as dis posições contidas
nesta licitação.
14.4 Uma vez iniciada a sessão, não ser ão admit idos à l icitação as participantes
retardatár ias.
14.5 Da se ssão de abertura dos envelopes , lavrar-se-á ata ci rcunstanciada, na
qual se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assin ada pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes credenciados que
desejarem.
14.6 Só terão direitos a usar a palavra, rubri car a documentação e as propostas ,
apresentar reclamações ou re cursos e assinar atas, as li citantes ou seus
represe ntante s crede nci ados, o Pregoe iro e a e quipe de apoio.
14.7 Em nenhuma hipótese será conce dido prazo para apresentação de
document os e propostas exigidos no edital e não aprese ntados na reunião de
rece bi ment o, salvo condições previst as no Art. 48 § 3º da Lei Fede ral 8.666/93.
14.8 Os envelopes conte ndo a documentação habi litatória das licitantes
classificadas para a fase de lance pe rmane cerão em poder do Pregoeiro durante
o prazo de 30 (tr inta) dias contados da apresentação das propostas. Se os
mesmos não forem retirados no praz o de até 10 (dez) dias após aquele prazo, os
enve lopes serão inutilizados.
14.9 Servidore s Municipais , assim considerados aqueles do artigo 84, "caput " e
parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93 , e stão i mpedidos de participar deste ce rtame
licit atório, (tanto como membr o da di retoria da empresa ou com o do quadro de
funcionár ios desta) , por deter minação do artigo 9º, inciso III, da Lei nº
8.666/93.
14.10 Na contagem dos prazos estabele cidos neste Edital e seus Anexos, e xcluir-
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se-á o dia do início e incluir -se-á o do ve nciment o.
14.11 A autoridade competente par a dete rminar a aquisição poderá revogar a
licit ação por razõe s de interesse público de rivado de fat o supe rve nie nte
devidamente compr ovado, pertine nte e suficiente par a just ificar tal conduta,
deve ndo anulá-la por ilegalidade, de ofí cio ou por pr ovocação de qualquer
pess oa, mediante at o escrito e fundame ntado.
14.11.1 A anulação do proce di ment o induz às anulações da Orde m de
Forne ciment o, Nota de Empe nho e Termo de Contrato.
14.12 Os proponentes são re spons áveis pela fidelidade e le giti midade das
informações e dos docume ntos apresentados em qualque r fase da licit ação.
14.13 Não have ndo expediente ou ocorre ndo qualquer fato superveniente que
impeça a real ização do ce rtame na data marcada, a sessão se rá re designada
para o dia, hora e local definidos , e , republ icado na Imprensa Oficial.
14.14 São partes i ntegrantes deste E dital:
a) ANEXO I - F ormulário Padr ão de Pr oposta de Preços - Mí dia Digital;
b) ANEXO II - Ter mo de Refe rência - Espe ci fi cação Té cnica;
c) ANEXO III - Modelo de Declaração de Ine xistência de Vínculo Funcional e de
Parentes co;
d) ANEXO IV - Modelo de Cart a de Crede nciament o;
e) ANEXO V - Mode lo de De claração de Fato Super veniente, Idoneidade e
Disponibilidade de Docume ntos;
f) ANEXO VI - Modelo Declaração que Cumpre m Ple namente os Requisitos de
Habilitação;
g) ANEXO V II - M ode los de De clar ação de não Emprego de Menore s de 18 anos;
h) ANEXO VIII - De claração de E nquadrame nto como Mi croempre sa ou Empre sa
de Pe que no Porte;
i) ANEXO IX - De claração de Compatibilidade de Preços ;
j) ANEXO X - Declaração de Disponibilidade de Pr ofissional ;
k) ANEXO X I - Minuta de Contrato.

Nova Laranjeir as - Pr, 31 de Julho de 2018.
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VALDECIR ALVES DE MEDEI ROS
Pregoeiro

JOSE LINEU GOMES
Prefeito M unicipal
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ANEXO I

Munic ípio de Nov a Laranjeir as - P araná
Licitação Modalidade: P REG ÃO P RESENCIAL Nº 54/2018-PMN L
Objeto: Contr atação de empr esa com disponibilidade de profissionais médicos,
para pr estação de serviços de atendimento do Pr ograma E stratégia Saúde da
Família - ES F, e atendimento na área de ginec olog ia e obstetrícia, a serem
prestados nas unidades de saúde no âmbito do município.

MODE LO - P ROPOSTA DE PREÇOS
CF. MÍDIA DIG ITAL FORMATO .ES L

SISTEMA E QUIP LANO

www.equiplano.com.br
No rodapé clique em: Cotação e Proposta
Clique nos links abaixo para salvar os pr ogr amas e o manual
Cotações
Manual para Fornecedores
Propostas
OBS: Para preenchime nto e emissão da proposta será ne cess ário a utilização do
programa de Geração de Pr oposta e Aquiv o Digital.esl, os quais de verão ser
sol icitados por e-mail no endere ço: licitacao@novalaranjeiras.pr.gov.br.
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ANEXO II

Munic ípio de Nov a Laranjeir as - P araná
Licitação Modalidade: P REG ÃO P RESENCIAL Nº 54/2018-PMN L
Objeto: Contr atação de empr esa com disponibilidade de profissionais médicos,
para pr estação de serviços de atendiment o do Pr ograma E stratégia Saúde da
Família - ES F, e atendimento na área de ginec olog ia e obstetrícia, a serem
prestados nas unidades de saúde no âmbito do município.

TERMO DE REFE RÊNC IA
ESPECIFICAÇ ÕES TÉCN ICAS

1. DO OBJETO
LOTE: 1 - Lote 001
Item Cód Nome do produto/serviço
Quant Un Preço Preço total
1 1182 SERVICO DE ATENDIMENTO GINECOLOGICO E 3.840,00 UN
51,00 195.840,00
OBSTETRA Contratação de empresa com
disponibilização de profissional Médico clínico geral
com especialização e/ou capacitação em
Ginecologia e Obstetrícia, com atendimentos de
segunda à sexta-feira, em meio período, sendo 1
(um) dia na ESF Rio Guarani e 4 (quatro) dias no
Centro de Saúde da sede do Município, sendo
realizadas até 16 consultas diárias, totalizando
aproximadamente 320 consultas mensais. Obs:
Cotar o valor da consulta.
2 10068 SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO
12,00 UN 18.833,33 225.999,96
GERAL Contratação de empresa com
disponibilidade de profissional Médico clínico geral
para prestar serviços de atendimento médico nas
unidades de Saúde Básica do Município e/ou no
Pronto Atendimento Municipal Severino da Rosa,
com carga horária de 40 horas semanais, sendo 8
horas diárias de segunda à sexta-feira. Deverá
também realizar visitas domiciliares e reuniões
educativas visando a prevenção quando necessário.
Obs: Cotar o valor mensal.
3 10067 SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO
12,00 UN 18.516,67 222.200,04
GERAL - ESF COLINA VERDE Contratação de
empresa com disponibilização de profissional
Médico clínico geral para prestar serviços de
atendimento do programa Estratégia Saúde da
Família - ESF Colina Verde, localizada na sede do
Município, com carga horária de 40 horas semanais,
sendo 8 horas diárias de segunda à sexta-feira.
Deverá também realizar visitas domiciliares e
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reuniões educativas visando a prevenção quando
necessário. Obs: Cotar o valor mensal.
4 4999 SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO
GERAL - ESF SEDE Contratação de empresa com
disponibilização de profissional Médico clínico geral
para prestar serviços de atendimento do programa
Estratégia Saúde da Família - ESF Sede, localizada
na sede do Município, com carga horária de 40
horas semanais, sendo 8 horas diárias de segunda
à sexta-feira. Deverá também realizar visitas
domiciliares e reuniões educativas visando a
prevenção quando necessário. Obs: Cotar o valor
mensal.
TOTAL

12,00 UN 18.766,67 225.200,04

869.240,04

1.1 O julgamento será por ite m, sob o cr itér io de menor preço.
1.2 De ver ão ser usadas ape nas duas casas após a ví rgula, as de mais não se rão
conside radas.
1.2.1 De for ma alguma haverá arre dondame nto de valor .
1.3 Os produtos dever ão ser apresentados na propost a
obrigatoriamente na mesma orde m apresentada na planilha acima.

de

preços ,

1.4 Será aceita ofe rta em moeda br asileira.
2. DOS SE RVIÇOS
2.1 Os se rviços de at endiment o ( ESF) deve rão ser prestados junto as Unidades
de Saúde , local izadas na Sede do Municípi o, Distrit os de Guaraí e Rio da Prat a,
interior do Município de Nova Laranjeiras - Pr , com carga horária 40 (quarenta)
horas se manais, conforme orie ntação da Secretaria de Saúde.
2.1.1 Os serviços de atendimento em gi necologia e obstet rícia, de verão ser
prestados junto ao Centr o Municipal de Saúde , localizado na Rua Anselmo
Veronese, 65 - Cent ro e na Unidade Básica de Saúde - Rio Guarani, sendo até 16
consult as diárias.
2.1.2 Os pr ofissionais também deverão realiz ar visitas domiciliar es e reuniões
educativas visando a prevenção quando necessári o.
2.2 Será de inteira responsabil idade do profissional e ou e mpresa cont ratada, os
danos causados diretamente aos pacie nt es, à inst itui ção contratante ou a
terceiros, de corrente s da e xe cução do contrato.
2.3 Todos os custos com a prestação de ser viços, bem como os e ncar gos sociais ,
corre rão por cont a do contratado.
3. DO PAG AMENTO
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3.1 O pagament o será efetuado até o 10 º (dé cimo) dia útil do mês segui nte ,
após a e ntrega do ser viço, à base do pre ço aprese ntado na pr oposta, e me diante
a aprese ntação da Nota Fiscal, conte ndo a modalidade e o nº da licitação,
agência e conta corre nte em nome da pr opone nte , do banco a se r depositado.
3.2 A nota fis cal deve rá vir acompanhada da CND C onjunta RFB/PGFN e do CRF
do F GTS para poster ior pagame nt o.
3.2.1 Caso a certidão e/ou o certificado estejam ve ncidos , o pagament o ficará
retido até sua re gulari zação.
3.3 De verá constar na nota fiscal, obri gat oriamente os se guintes dizeres :
PREG ÃO PRESENCIAL Nº 54/2018 - P MNL
CONTRAT O N º __/201 8
3.3.1 Caso haja err o na fat ura o pagamento fi cará suspenso até que sejam
sanados os problemas.

Nova Laranjeir as - Pr, 31 de Julho de 2018.

VALDECIR ALVES DE MEDEI ROS
Pregoeiro

JOSE LINEU GOMES
Prefeito M unicipal
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ANEXO III

Munic ípio de Nov a Laranjeir as - P araná
Licitação Modalidade: P REG ÃO P RESENCIAL Nº 54/2018-PMN L
Objeto: Contr atação de empr esa com disponibilidade de profissionais médicos,
para pr estação de serviços de atendiment o do Pr ograma E stratégia Saúde da
Família - ES F, e atendimento na área de ginec olog ia e obstetrícia, a serem
prestados nas unidades de saúde no âmbito do município.

MODE LO DE DECLARAÇÃO DE:
INEXISTÊNCIA DE VÍN CULO FUNCIONAL E DE PARENTESCO

A pessoa jurídica ( inserir nome da proponent e), por intermé di o de seu
represe ntante legal, o Sr. (i ns erir o nome completo) , portador da carteira de
identidade RG s ob o nº ( inserir o número) e do C PF sob o nº ( inserir o número) ,
DEC LARA, par a os fins do contido no ar tigo 9° , inciso I II da Lei 8.666/93 ,
espe cialmente para o Edital de P REGÃO P RE SENCIAL N º 54/2018-PMNL, que não
é servi dor ou dirige nte de órgão ou entidade cont ratante ou res ponsável pe la
licit ação.
De clara, ainda, para os fins do contido no artigo 105-A, § 9° da Lei
Orgâni ca do Municípi o de Nova Lar anjeiras, que a pessoa jur ídica acim a referida
não possui em seu quadro s oci al, ge rente , diretor, sócio, proprietário,
administrador, controlador ou conselhe ir o que seja Prefe ito, Vice -Prefeit o,
Vereadores , ocupantes de cargo e m comissão ou função de confiança, ou seus
cônjuges e companheiros, que sej am int egrantes do quadr o societário da
empres a.

_______________________________, ____ _ de ___________________ de 2018.

(Nome complet o por e xtenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CN PJ)
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ANEXO IV

Munic ípio de Nov a Laranjeir as - P araná
Licitação Modalidade: P REG ÃO P RESENCIAL Nº 54/2018-PMN L
Objeto: Contr atação de empr esa com disponibilidade de profissionais médicos,
para pr estação de serviços de atendiment o do Pr ograma E stratégia Saúde da
Família - ES F, e atendimento na área de ginec olog ia e obstetrícia, a serem
prestados nas unidades de saúde no âmbito do município.

MODE LO DE CART A DE CREDENCIAMENTO

Indicamos o ( a) Sr.(a) (inserir o nome complet o) , portador da cédula de
identidade RG sob o nº ( inserir o número) , Órgão expe didor (i ns erir o órgão) e
do CPF sob o nº (inserir o número) , como nosso representante legal na Licitação
em referência, podendo rubr icar ou assinar docume ntos (habilitação e
proposta) , manifest ar, dar lances , prestar todos os esclare cimentos de nossa
proposta, inte rpor recursos, desis tir de praz os e re cursos , enfim, praticar t odos
os atos ne cessários ao fiel cumprimento do presente Crede nciame nto.

_______________________________, ____ _ de ___________________ de 2018.

(Nome complet o por e xtenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CN PJ)

* anexar cópia autent icada do R G e CPF do C rede nciado.
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ANEXO V

Munic ípio de Nov a Laranjeir as - P araná
Licitação Modalidade: P REG ÃO P RESENCIAL Nº 54/2018-PMN L
Objeto: Contr atação de empr esa com disponibilidade de profissionais médicos,
para pr estação de serviços de atendiment o do Pr ograma E stratégia Saúde da
Família - ES F, e atendimento na área de ginec olog ia e obstetrícia, a serem
prestados nas unidades de saúde no âmbito do município.

MODE LO DE DECLARAÇÃO DE:
INEXISTÊNCIA DE FAT O SUPE RVENIENTE IMPEDIT IVO DA HABILITAÇÃO,
IDONE IDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

A e mpresa, abaixo assinada, de clara, sob as penas da lei , que :
1 - Até a presente data ine xistem fat os impeditivos para sua habilit ação no
presente processo licitatório, cie nte da obr igat or iedade de declarar, em
have ndo, ocor rências posteriores que o inabilite para parti cipar de certames
licit atórios.
2 - Os documentos que compõem o Edital foram colocados à dis posi ção e t omou
conheci ment o de t odas as infor mações, condições locais e grau de dificuldade
da entrega.
3 - Não se encontra decl arada inidône a par a licitar ou contr atar com órgãos da
Adm inistração Pública Federal, Est adual, M unicipal e do Distrito F ederal.

_______________________________, ____ _ de ___________________ de 2018.

(Nome complet o por e xtenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CN PJ)
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