
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2021 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3541/2021) 

 
1. PREÂMBULO 
 
1.1 O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, por intermédio de sua Comissão 
Permanente de Licitação, designada pelo Decreto n° 114/2021/PMNMV/GAB, de 
04 de maio de 2021, torna público ao conhecimento de todos os interessados que 
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando REGISTRAR PREÇOS dos itens relacionados no 
Anexo I, com julgamento pela PREGOEIRA OFICIAL designada pelo Decreto 
019/2021 de 07 de Janeiro de 2021, e equipe de Apoio Nomeada pelo decreto nº 
115/2021/PMNMV/GAB, de 04 de maio de 2021, que obedecerá regimento das 
seguintes legislações; Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações introduzidas 
pela Lei Complementar nº. 147, de 07/08/2014, Decreto Federal nº. 7.892/2013 
Decreto Municipal n°. 59, de 06 de março de 2009 e Decreto Municipal Nº. 14/2010 
de 12 de janeiro de 2010, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 23 de junho de 1993 com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e ainda na Lei 
Federal nº. 13.979/2020 e no Decreto Municipal nº. 108/2021. 
 
1.1.1 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 
convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.  
1.2 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos na data, horário e endereço abaixo mencionados, na sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar do certame.  
 
Data: 02 DE JULHO DE 2021 
Credenciamento: 08:00 às 08:30 horas; 
Recebimento dos Envelopes: 08:30 horas (fuso horário local da Capital – MT). 
Local: Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde – Sala de Licitações, situada na 
Avenida Mato Grosso, nº 51, Centro, Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso. 

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1 O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS 
MÉDICOS E SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME O TERMO 
DE REFERÊNCIA; 

3. DO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1 A presente aquisição foi solicitada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
mediante o Termo de Referência (Anexo I), o qual será a base para todo o 
procedimento licitatório; 



 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão 
a cargo da Secretaria Municipal solicitante, em especial serão empenhadas nas 
seguintes rubricas orçamentárias: 

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

07 – Secretaria Municipal de Saúde 

002 – Fundo Municipal de Saúde 

10 – Saúde 

301 – Atenção Básica 

0032 – Bloco I – Atenção Básica  

2 026 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  

282 – 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
Saúde Prioridade Absoluta 

07 – Secretaria Municipal de Saúde 

002 – Fundo Municipal de Saúde 

10 – Saúde 

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

0062 – Saúde – Prioridade Absoluta 

2 095 – Manutenção dos Serviços de Saúde  

357 – 33.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   

 

4.2 O (s) Programa (s) de Trabalho e Elemento (s) de Despesa (s) constará (ao) nas 
respectivas Notas de Empenho ou documento equivalente, observada as condições 
estabelecidas neste edital; 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇO 

5.1 Poderão participar desta licitação somente quem apresentar a habilitação 
jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico/financeira, 
bem como objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado, conforme 
exigência prevista nas legislações mencionadas no preâmbulo; 

5.2 Também só poderão participar as empresas que atenderem a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os 
custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo 
devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos; 

5.3 Os documentos serão conferidos no ato da abertura do envelope nº 2 (envelope 
de documentos de habilitação); 



 

 

5.4 São vedadas de participarem deste Pregão os interessados: 

5.4.1 A que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, 
dissolução ou liquidação, sem homologação judicial de plano de recuperação; 

5.4.2 que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa 
oficial ou, conforme o caso, pelo órgão em que praticou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; 

5.4.3 estrangeiras que não funcionem no País; 

5.4.4 empresas que estejam suspensas pelo Município de participar em certames; 

5.4.5 Empresas que foram condenadas em processos administrativos com a 
Prefeitura de Nova Monte Verde nos últimos 05 (cinco) anos; 

5.5 A participação na presente licitação implica na integral aceitação de todos os 
termos e condições do Edital e seus anexos, além dos seguintes compromissos: 

5.5.1 Estar ciente das condições da licitação, assumindo a responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer 
informações complementares solicitadas pela Pregoeira; 

5.5.2 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
regularidade da habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-
financeira e regularidade fiscal, exigidas no item 12 deste edital; 

5.6 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, nos 
termos disposto no § 3º do art. 41 da Lei n.º 8.666/1993; 

6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1 O credenciamento será realizado das 08h00min às 08h30min horas do dia 
02 de Julho de 2021, na Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde – Sala de 
Licitações, situada na Avenida Mato Grosso, nº 51, Centro, Nova Monte Verde, 
Estado de Mato Grosso. 

6.2 No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um 
representante, o qual deverá identificar-se junto o (a) Pregoeiro (a), quando 
solicitado, devendo apresentar a respectiva cédula de identidade ou documento 
equivalente. 

6.3 Documentos necessários para o Credenciamento da Empresa: 



 

 

6.3.1 Cópia Autenticada do Registro comercial, no caso de empresa individual ou; 

6.3.2 Certificado da Condição de Microempreendedor Individual ou; 

6.3.3 Cópia Autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores ou; 

6.3.4 Cópia Autenticada da Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

6.3.5 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.4 No caso da empresa se enquadrar como Micro Empresa ou Empresa de 
Pequena Porte, para fins de comprovação da condição de Micro ou Pequena 
Empresa, assim definidas aquelas que se enquadram na classificação descrita no 
Artigo 3º da Lei Complementar n°. 123/2006 e suas alterações, as licitantes deverão 
apresentar no momento do CREDENCIAMENTO DECLARAÇÃO, nos termos do 
ANEXO V deste Edital; 

6.5 Para as empresas enquadradas como Microempreendedor Individual deverão 
apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual e também a 
DECLARAÇÃO contida no Anexo V deste Edital; 

6.6 A empresa que se fizer representar por procurador, faz-se necessário o 
credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular (Minuta de 
Carta de Credenciamento - Anexo III), neste último caso, com firma reconhecida em 
cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para 
formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, 
desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame, 
juntamente com uma cópia do ato de constituição da empresa; 

6.7 Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou 
proprietário, deverá apresentar cópia autenticada do ato de constituição da 
empresa ou ato de investidura que habilitem o representante, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações com a 
Administração Pública; 

6.8 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante; 

6.9 A falta ou incorreção dos documentos mencionados no item 8.3 não implicará a 
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de 
manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento 
licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção; 



 

 

6.10 A empresa que apenas apresentar o envelope com a proposta e a habilitação, 
não estando presente seu representante, deverá apresentar além dos envelopes 
exigidos nos itens 9.1 deste edital, cópia autenticada do ato de constituição da 
empresa e em caso de a empresa for ME ou EPP, deve apresentar junto ao 
envelope de credenciamento, Declaração de Porte de Empresa declarando a sua 
situação de enquadramento na situação de Micro Empresa (ME) e Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), nos termos do Anexo V. 

7. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

7.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir dos 
benefícios de que trata a Lei Complementar n°. 123/2006, deverão preencher e 
apresentar no ato do Credenciamento a Declaração constante do Anexo V 
deste Edital, observando que a falsidade de declaração prestada objetivando 
benefícios destas Leis, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas cabíveis; 

7.2 Será assegurado as MPEs todos os benefícios advindos das leis vigentes 
dispostos no item 6.1, em especial a do critério de desempate, onde terá preferência 
de contratação, desde que o lance seja igual ou até 05 % (cinco por cento) superior 
ao lance final, oportunizando assim esta cobrir o último lance registrado; 

7.3 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.3.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

7.3.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do subitem acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem no percentual indicado no caput, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 

7.3.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no caput, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 

7.3.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

7.4 Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição; 



 

 

7.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 6.3.2. Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado. 

7.6 A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

8. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

8.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos deste Edital de Pregão, em 
até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização da sessão de 
abertura das propostas, devendo descrever com clareza o objeto de esclarecimento, 
que deverá ser protocolado preferencialmente através do e- mail 
licitacao@novamonteverde.mt.gob.br ou in loco no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE/MT, no endereço constante no 
preâmbulo e nota de rodapé abaixo, devidamente assinado e dirigido ao pregoeiro 
(a) do certame. 

8.2 Qualquer pessoa poderá impugnar este Edital de Pregão, em até 02 (dois) 
dias úteis antes da data designada para a realização da sessão de abertura das 
propostas, devendo descrever com clareza o objeto de esclarecimento, que deverá 
ser protocolado preferencialmente através do e-mail 
licitacao@novamonteverde.mt.gov.br  ou in loco no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE/MT, no endereço constante no 
preâmbulo e nota de rodapé abaixo, devidamente assinado e dirigido ao pregoeiro 
(a) do certame. O Município através do pregoeiro (a) deverá responder no prazo de 
até 24 (vinte e quatro) horas; 

8.3 O Município através do pregoeiro (a) deverá responder no prazo de até 24 (vinte 
e quatro) horas sobre a impugnação ou pedido de esclarecimento interposto. 

8.4 Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados 
e, caso afete a formulação das propostas, nova data será designada pela 
Administração para a realização do certame. 

8.5 Os prazos limites para pedidos de esclarecimentos e impugnação devem 
respeitar o horário final do expediente da Prefeitura Municipal de NOVA MONTE 
VERDE (das 07h30 às 11h00 e das 13h00 às 17h00n horário de Mato Grosso) para 
protocolo físico e para protocolo virtual, conforme item 1.2. 

mailto:licitacao@novamonteverde.mt.gob.br
mailto:licitacao@novamonteverde.mt.gov.br


 

 

8.6 Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 
7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 

9. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

9.1 Os documentos deverão ser envelopados e entregues separadamente, contendo 
os seguintes dispositivos em cada um deles: 

Envelope Credenciamento; 

Envelope 01 – Proposta de Preços; 

Envelope 02 – Documentos de Habilitação; 

9.2 O envelope do credenciamento deverá ser apresentado fechado, contendo em 
seu exterior as seguintes informações: 

ENVELOPE: DOCUMENTOS PARA 
CREDENCIAMENTO PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT 
PREGÃO PRESENCIAL N º 22/2021 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO 
LICITANTE 

9.3 Os envelopes não abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada no 
Departamento de Licitações do Município de Nova Monte Verde/MT, pelo período de 
15 (quinze) dias, contados do encerramento da licitação, após o referido período o 
Município de NOVA MONTE VERDE /MT reserva o direito de fragmentá-los. 

9.4 O mesmo será aplicado para aos envelopes que chegarem após a realização do 
certame. 

10. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS DEMAIS ENVELOPES 

10.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um (a) Pregoeiro 
(a), em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário 
determinados no item 1.2. 

10.2 Declarada aberta a sessão pelo (a) Pregoeiro (a), o representante da empresa 
licitante apresentará Declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os 
requisitos do edital (Anexo VII) e entregará(ão) os envelopes contendo a(s) 
proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir 
desse momento, a admissão de novos licitantes. 



 

 

10.3 O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo 
em seu exterior as seguintes informações: 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE-MT   
PREGÃO PRESENCIAL N º 22/2021 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE 

10.4 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE-MT  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2021 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE 

10.5 Inicialmente, será aberto o Envelope 1 - Proposta de Preços - e, após, o 
Envelope 2- Documentos de Habilitação; 

11. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

11.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou 
impressa em papel timbrado do licitante, conforme o Formulário Padrão de Proposta 
(ANEXO II), redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo 
representante legal da licitantes. 

11.2 Na Proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação: 

11.2.1 Razão social da licitante, nº. do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax 
para contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), nº. da conta corrente, 
agência e respectivo Banco; 

11.3 A não identificação na Proposta do nome do responsável abaixo da assinatura 
não constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá 
ser fornecida na fase de julgamento; 

11.4 Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 

11.5 A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo 
período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação; 

11.6 Caso seja informado prazo em desacordo com o mínimo estipulado, conforme 
for o caso, ao Pregoeiro é facultada a realização de diligências, e, não sendo 
alterados esses prazos, desclassificará a proposta da licitante. 



 

 

11.7 A proposta de preço deve conter uma única cotação, com preços unitários e 
totais por item e valor total da proposta, com apenas duas casas decimais após a 
vírgula, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, sem 
previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, 
serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por 
extenso, será considerado este último; 

11.8 Os valores apresentados na proposta devem englobar todos os custos 
operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como 
quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços 
de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital 
e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais; 

11.9 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da 
mesma por caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão 
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser fornecidos sem ônus 
adicionais; 

11.10 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

11.11 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e 
exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

11.12 Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no 
mercado sob pena de desclassificação da proposta; 

11.13 Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da 
própria licitante, para os quais renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; 

11.14 O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos 
sobre a composição dos preços propostos; 

11.15 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira; 

11.16 Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta 
apresentada, tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou 
quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos originais, 
ressalvadas àquelas quanto ao preço declarado por lance verbal ou às destinadas a 
sanar evidentes erros materiais devidamente avaliadas e justificadas à Pregoeiro. 



 

 

11.17 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

11.17.1 que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e 
seus Anexos ou da Legislação aplicável; 

11.17.2 omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

11.17.3 que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste Edital; 

11.18 A simples participação neste certame implica em: 

11.18.1 plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das 
empresas interessadas todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 
de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela 
realização de tais atos; 

11.18.2 comprometimento da empresa vencedora em fornecer os serviços objeto 
desta licitação em total conformidade com as especificações do Edital e seus 
anexos; 

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES VERBAIS 

12.1 No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de 
MENOR PREÇO POR ITEM, observado os prazos máximos para fornecimento, as 
especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos neste edital; 

12.2 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira; 

12.3 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 11.2, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

12.4 A (o) Pregoeiro (a) convidará individualmente os licitantes classificados, de 
forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor; 

12.5 Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate; 

12.6 Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo 
ofertas destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita; 



 

 

12.7 Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá 
requerer tempo, para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, 
para tanto, valer-se de telefone celular e outros; 

12.8 A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance 
verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa 
de lances verbais e na manutenção do preço apresentado por ele, para efeito de 
ordenação das propostas; 

12.9 O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo 
Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances; 

12.10 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

12.11 Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a 
classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão; 

12.12 Declarada encerrada a etapa de lances serão classificadas as ofertas na 
ordem decrescente de valor, consubstanciado nos descontos oferecidos; 

12.13 Não poderá haver desistência dos lances ofertados; 

12.14 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor 
apresentado pela primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito, 
podendo, para tanto, requerer a análise da área demandante para dar mais 
segurança no processo de aprovação da proposta; 

12.15 Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias da licitante que a tiver formulado; 

12.16 Se a oferta não for aceitável, o (a) Pregoeiro (a) examinará as ofertas 
subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda todas as exigências; 

12.17 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada 
pela (o) Pregoeiro (a); 

12.18 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela (o) 
Pregoeira (o), implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação 
das propostas; 

12.19 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades constantes no item 25 deste Edital; 



 

 

12.20 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

12.21 Havendo empate nas propostas apresentadas, será aplicado sorteio para 
classificação das propostas vencedoras nos termos da Lei 8.666/93, Art. 45, § 2º; 

12.22 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a (o) 
Pregoeira (o) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor, decidindo motivadamente a respeito; 

12.23 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo 
a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação 
das suas condições habilitatórias; 

12.24 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo lhe adjudicado o objeto do certame; 

12.25 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, a (o) pregoeira (o) examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do 
certame; 

12.26 O (A) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor; 

12.27 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo (a) Pregoeiro 
(a) e os licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da 
equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse direito; 

12.28 A Licitante (empresa) que desistir dos lances após confeccionada a devida Ata 
de Registro de Preço/Ata de Registro de Preços, ficará suspensa de participar de 
novas licitações, independente da modalidade com este Órgão Público pelo período 
de 01 (um) ano; 

12.29 A Licitante que for declarada inabilitada ficará impedida de ofertar novos 
lances no decorrer do certame; 

12.30 No caso em que a Licitante declarada inabilitada tiver ofertado proposta para 
os demais itens será sua proposta desclassificada; 

13. DA HABILITAÇÃO 

13.1 Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir 
listados, observando que: 



 

 

13.1.2 A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os 
cumprir será inabilitada e sujeita às penalidades legais; 

13.1.3 Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de 
saneamento da documentação, prevista no subitem 12.1..4: 

13.1.3.1 não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

13.1.3.2 a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 
requerimento; 

13.1.3.3 a apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer 
dispositivo contido em Lei vigente e deste Edital ou um de seus Anexos; 

13.1.4 Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser extraídos via 
internet comprovando sua validade, serão impressos, excepcionalmente, pelo 
Pregoeiro ou um dos membros  da equipe de apoio, apenas para efeitos de 
comprovação de autenticidade daqueles apresentados; 

13.1.5 O envelope referente aos documentos de habilitação deverá conter os 
documentos em originais atualizados, ou cópia de cada documento individualmente 
autenticada, ou ainda, cópias simples que poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro 
ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura da documentação de habilitação, 
devendo estar acompanhadas dos respectivos originais, não se aplicando aos 
documentos que puderem ser extraídos via internet; 

13.1.6 As empresas deverão apresentar no Envelope nº 02 os seguintes 
documentos de habilitação, em plena validade, em uma única via e páginas 
preferencialmente enumeradas: 

13.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

13.2.1 Cédula de Identidade e CPF dos Sócios administradores; 

13.2.2 Registro comercial, no caso de empresa individual ou; 

13.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou; 

13.2.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício ou; 

13.2.5 Certificado da Condição de Microempreendedor Individual atualizado, 
impresso com data não superior a 30 (trinta) dias da data do certame; 



 

 

13.2.6 Os documentos relacionados no item 13.2.2 e 13.2.3. não precisarão constar 
no envelope de n°. 02 “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados 
para o credenciamento neste Pregão. 

13.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

13.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

13.3.2 Prova de inscrição de Contribuinte Estadual; 

13.3.3 Certidão Negativa de Débitos e Relativos aos Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União; 

13.3.4 Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias 
controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante; 

13.3.5 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante; 

13.3.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site 
http://www.tst.jus.br/certidao; 8 – Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS; 

13.3.7 Consulta Unificada - CEIS - CNEP - INIDONIOS TCU - CNIA E CNJ através 
de consulta feita no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/; 

13.3.8 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos 
termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. 
(conforme modelo – Anexo IV); 

13.3.9 Serão aceitas como prova de regularidade fiscal para com as Fazendas, 
certidões positivas com efeito de negativas. 

13.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.4.1 Declaração de comprovação de desempenho das atividades pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos, conforme as especialidades 
no mínimo nas áreas: PRONTO ATENDIMENTO OU MEDICINA DA FAMÍLIA; 
CIRURGIA GERAL; (Atestado de Capacidade Técnica conforme modelo – Anexo 
VI); 

13.4.1.1 O Atestado de Capacidade Técnica deverá englobar: Declaração de 
comprovação de desempenho das atividades pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos, conforme as especialidades no mínimo nas 
áreas: RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA; 

http://www.tst.jus.br/certidao%3B
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 

 

13.4.2 O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverão se referir a serviços 
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente. 

13.4.3 Não será conhecido e nem considerado válido o atestado de capacidade 
técnica emitida por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, 
sendo considerado como empresa pertencente ao mesmo grupo da controlada pela 
licitante, a empresa controladora ou que tenha uma pessoa física ou jurídica que 
seja sócia da empresa emitente e/ou da licitante.  

13.4.4 Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a 
conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua 
execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;  

13.4.5 Serão aceitos o somatório de atestados para fins de comprovação dos 
quantitativos, complexidade e similaridade ao objeto, no que couber. 

13.4.6 Apresentar registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Medicina – 
CRM do Estado de Mato Grosso, em plena validade, no ato da habilitação, nos 
termos do inciso I do artigo 30 da Lei 8.666/93. 

13.4.7 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, 
na forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (conforme modelo - Anexo IV); 

13.4.8 Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de 
empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou 
tomada de decisão (conforme modelo Anexo IV); 

13.4.9 Cópia autenticada da inscrição no Conselho Regional de Medicina dos 
especialistas que prestarão os serviços, com a respectiva Certidão de Regularidade 
no CRM; 

13.4.10 Diploma de Graduação em Medicina e Título de especialista junto ao órgão 
autorizado e/ou reconhecido pelo Ministério da Educação ou pelas Sociedades 
Brasileiras das respectivas especialidades nas ocupações/especialidades definidas 
no Código Brasileiro de Ocupação – CBO em área considerada especialidade 
médica pelo CFM e/ou comprovação de residência médica para a área que se 
pretende credenciar dos profissionais e/ou RQE – Registro de Qualificação de 
Especialista; 

13.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

13.5.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último Exercício Social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
observando que a constituição do balanço patrimonial deve demonstrar o ativo, 
passivo e patrimônio liquido da interessada; 



 

 

13.5.2 O Balanço Patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta 
Comercial do Estado (Sede do Licitante); 

13.5.3 No caso do Balanço Patrimonial estiver contido no registro do Livro Diário, 
deverá anexar juntamente ao mesmo o Termo de abertura e Termo de 
encerramento do respectivo livro; 

13.5.4 Em se tratando de Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, o mesmo 
deverá estar acompanhado do recibo de entrega do órgão competente e 
escrituração contábil digital, juntamente com termo de abertura e encerramento; 

13.5.5 O balanço Patrimonial poderá ser substituído pela Certidão Simplificada da 
Junta Comercial comprovando a condição de ME ou EPP; 

13.5.6 Para as empresas enquadradas como Microempreendedor Individual o 
Balanço Patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Opção do SIMPLES 
nos termos da legislação vigente; 

13.5.7 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do 
local do principal estabelecimento ou da filial da empresa, em data não superior a 60 
(sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do 
documento; 

13.5.8 Certidão Simplificada Emitida pela Junta Comercial da sede do licitante; 

13.5.9 Para as empresas enquadradas como Microempreendedor Individual, o 
Capital Social poderá ser comprovado através do Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual; 

13.5.10 Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;  

13.5.11 As certidões que não apresentarem data de validade, será considerada 
válida dentro de período de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua emissão; 

13.5.12 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, em cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da 
imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para 
conferência pelo (a) Pregoeiro (a). 

13.5.13 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o (a) Pregoeiro (a) 
considerará o proponente inabilitado, ressalvado o disposto nos artigos 42 a 49 da 
Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 

14. DOS RECURSOS 



 

 

14.1 Os recursos deverão ser manifestados, verbalmente, no final da sessão, após a 
declaração do vencedor pelo (a) Pregoeiro (a), devendo a licitante interessada 
indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese das suas razões (motivação), que serão 
registrados em ata; 

14.2 Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante 
poderá juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização 
do pregão, memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não 
será permitida a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não 
impugnados na sessão; 

14.3 As razões de recurso deverão ser protocoladas, no prazo supra, junto ao 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE/MT 
ou através do endereço digital, ambos descritos no item 1.2 deste edital; 

14.4 O (a) Pregoeiro (a) indeferirá recursos intempestivos, imotivados ou propostos 
por quem não tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal 
decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata; 

14.5 As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão 
apresentar suas contrarrazões no mesmo local e no mesmo lapso de tempo do 
subitem anterior, contado do encerramento do prazo do recorrente para a 
apresentação das razões, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

14.6 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no 
momento da sessão deste Pregão, implicará decadência desse direito da licitante, 
podendo o (a) Pregoeiro (a) adjudicar o objeto à vencedora; 

14.7 Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da 
seguinte forma: 

14.7.1 O (a) Pregoeiro (a) aguardará os prazos destinados à apresentação dos 
memoriais de razões e contrarrazões; 

14.7.2 Encerrados os prazos acima, o (a) Pregoeiro (a) irá analisar o recurso 
impetrado por escrito, suas razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 03 (três) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à 
autoridade superior devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento do 
recurso; 

14.8 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 

14.9 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
Departamento de Licitação deste Município, em dias úteis, no horário de expediente 
das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas; 



 

 

14.10 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo quanto à 
disputa; 

14.11 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais 
pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, este adjudicará o objeto do Pregão 
Presencial ao vencedor e homologará o procedimento licitatório; 

14.12 O resultado do certame será divulgado mediante publicação no sítio eletrônico 
do Município de NOVA MONTE VERDE/MT; 

14.13 Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente 
protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade 
competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena 
estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente; 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1 A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo (a) Pregoeiro (a), ficará 
sujeita a homologação do Prefeito Municipal, autoridade máxima do Município de 
NOVA MONTE VERDE/MT; 

15.2 Após homologação do certame o licitante vencedor adjudicatário será 
convocado para assinar o Ata de Registro de Preços, vindo a decair do direito da 
execução do objeto dessa licitação em caso de não comparecimento no prazo de 
até 03 (três) dias úteis, ficando a partir de então o Município de NOVA MONTE 
VERDE/MT autorizado a convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que 
foram classificados, a adjudicar do objeto promitente a primeira colocada; 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS 

16.1 Retirar pessoalmente a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados do recebimento da convocação formal, ou requisita-la no mesmo prazo via 
e-mail ao Departamento de Compras deste Município, sob pena de multa de 2% ao 
dia. Ultrapassando o período do 10° (décimo) dia útil o Ata de Registro de Preços 
poderá ser rescindido; 

16.2 Entregar os itens conforme estabelecido no Termo de Referencia deste Edital. 
Atrasos superiores a 03 (três) dias estarão sujeitos à multa de 10% sobre o valor do 
Empenho do respectivo pedido; 

16.3 Os serviços ou material deverão ser fornecidos conforme estabelecidos neste 
edital e demais Legislação em vigor; 

16.4 A DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS deverá fornecer os serviços e/ou 
material com qualidade e em boas condições; 



 

 

16.5 Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação 
formal, os itens entregues em desacordo com as especificações deste edital, 
conforme anexos e com as respectivas proposta, ou que apresente vício de 
qualidade (que apresentem problemas na utilização); 

16.6 Prestar os esclarecimentos necessários quando solicitados pelos servidores 
deste Município, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando 
da execução do empenho; 

16.7 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza; 

16.8 A falta de quaisquer dos itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço 
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má 
execução ou inexecução dos itens objeto deste edital e não a eximirá das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições aqui estabelecidas; 

16.9 Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de 
NOVA MONTE VERDE/MT e de acordo com as especificações do edital, 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das 
condições estabelecidas; 

16.10 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, 
previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 

16.11 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-
lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à 
independentemente da que será exercida por esta Prefeitura; 

16.12 Indenizar terceiros e/ou o próprio Município mesmo em caso de ausência ou 
omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua 
culpa ou dolo, devendo a DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS adotar todas 
as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 
competentes e às disposições legais vigentes; 

16.13 Fornecer os serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a 
proposta apresentada; 

16.14 Manter durante toda a vigência do contrato a regularidade habilitatória do 
certame, em especial a fiscal; 

16.15 Apresentar a nota fiscal mediante a entrega dos itens no prazo estabelecido 
neste Edital, contado do recebimento da solicitação de fornecimento, com as 
seguintes certidões de regularidade fiscal: 



 

 

16.15.1 Certidão Negativa de Débitos e Relativos aos Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União; 

16.15.2 Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias 
controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante, para fins de participação 
em licitações públicas; 

16.15.3 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante; 

16.15.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site 
http://www.tst.jus.br/certidao; 5 – Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS; 

16.16 Se a licitante vencedora não cumprir o prazo estabelecido neste edital ou 
recusar-se em fornecer os itens solicitados pelo contratante, sem justificativa 
formalmente aceita pelo Senhor Prefeito Municipal de NOVA MONTE VERDE, 
Ordenador de Despesas do Órgão, decairá do direito de fornecer o objeto 
adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas no item 22 deste Edital. 

16.16.1 Os serviços objeto do Termo de Referência consistem na prestação de 
serviços médicos no município de NOVA MONTE VERDE 

16.16.2 A DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS deverá manter durante as 
vinte e quatro horas do dia, sete dias por semana, médicos na quantidade adequada 
para o melhor atendimento aos pacientes; 

16.16.3 A DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS deverá manter no município 
os seguintes profissionais, disponíveis diariamente para assistência aos pacientes, 
durante o horário em que estão escalados para atuação nas unidades: 

16.16.4 Médico plantonista presencial, com diploma reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC) e inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato 
Grosso (CRM-MT), 12  horas DIURNO, de segunda-feira a domingo na UNIDADE 
MISTA; 

16.16.5 Médico plantonista presencial, com diploma reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC) e inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato 
Grosso (CRM-MT), 12  horas NOTURNO, de segunda-feira a domingo na UNIDADE 
MISTA; 

16.16.6 Médico plantonista presencial, com diploma reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC) e inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato 
Grosso (CRM-MT), 12  horas DIURNO, de segunda-feira a domingo na ALA COVID; 

16.16.7 Médico plantonista, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação 
(MEC) e inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-
MT), durante o expediente do PSF 1;  
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16.16.8 Médico plantonista, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação 
(MEC) e inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-
MT), durante o expediente do PSF 2; 

16.16.9 A DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS deverá disponibilizar ao 
município, profissionais disponíveis para assistência aos pacientes, conforme 
solicitado pela contratante (contratante fica responsável por solicitar os profissionais 
com antecedência mínima de 5 dias): 

16.17 A CONTRATANTE poderá solicitar outras especialidades médicas a depender 
da demanda do município e a capacidade da DETENTORA DO REGISTRO DE 
PREÇOS em fornecer o serviço. 

16.18 A DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS deverá elaborar e cumprir 
protocolos clínicos na especialidade contemplada neste Termo de Referência, 
seguindo preferencialmente as diretrizes clínicas da Associação Médica Brasileira – 
AMB e Conselho Federal de Medicina – CFM, através de suas resoluções que 
regulamentam o exercício da especialidade entre outras. 

16.19 Deverá seguir os protocolos de atendimento desenvolvidos exclusivamente 
para os pacientes beneficiados pelos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; 

16.20 Garantir atendimento adequado aos usuários; 

16.21 Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu 
representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução dos 
serviços; 

16.22 Responsabilidade civil pelo prazo de 5 (cinco) anos dos serviços realizados; 

16.23 Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, 
mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços; 

16.24 Além das especificações nos itens anteriores aplicam-se as Normas do: 
Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 
e suas alterações; 

16.25 Comprovação de que no quadro da empresa há profissional responsável 
técnico com Diploma de Graduação em Medicina e Título de especialista junto ao 
órgão autorizado e/ou reconhecido pelo Ministério da Educação ou pelas 
Sociedades Brasileiras das respectivas especialidades nas 
ocupações/especialidades definidas no Código Brasileiro de Ocupação – CBO em 
área considerada especialidade médica pelo CFM e/ou comprovação de residência 
médica para a área que se pretende credenciar dos profissionais e/ou RQE – 
Registro de Qualificação de Especialista em Radiologia e Diagnostico por Imagem; 



 

 

16.26 Os serviços de ultrassonografia deverá ser prestado no município de Nova 
Monte Verde-MT e o serviço de mamografia poderá ser prestado na cidade polo de 
Alta Floresta-MT. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1 O Município de NOVA MONTE VERDE-MT se obriga, nos termos previstos 
deste Edital a: 

17.2 Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento; 

17.3 Receber os itens adjudicados no certame, nos termos, prazos, quantidade, 
qualidade e condições estabelecidas neste Edital; 

17.4 Promover o recebimento dos itens mediante apresentação de Nota Fiscal e 
certidões de regularidade fiscal; Recusar ou devolver o objeto de contratação nas 
seguintes hipóteses: 

17.4.1 Se forem entregues em desacordo com as especificações dos requisitos 
obrigatórios deste edital; 

17.4.2 Dar recebimento provisório dos itens adjudicados, o que não implica sua 
aceitação definitiva; 

17.4.3 Dar recebimento definitivo pelo Setor Competente, após a verificação do 
cumprimento das especificações dos itens, nos termos deste Edital e seus anexos e 
da proposta adjudicatária firmada; 

17.5 Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo dos itens, por meio da 
Tesouraria, com a Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente 
deste Município de Nova Monte Verde – MT; 

17.6 Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos 
neste Edital e Ata de Registro de Preços homologado; 

17.7 Notificar por escrito, à empresa DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS, 
toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento dos itens; 

17.8 Se abster de realizar qualquer pagamento à empresa detentora do registro, 
enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação. Esse fato não será gerador 
de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária; 

17.9 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 

17.10 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela DETENTORA 
DO REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos 
de sua proposta. 



 

 

17.11 Convocar a DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS, em conformidade 
com o art. 64 da Lei 8.666/93, para retirar a Nota de Empenho/Ordem de Serviço, 
estabelecendo dia, hora, e demais informações que achar pertinentes para o bom 
cumprimento do objeto. 

17.12 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS, com relação ao objeto deste 
Termo. 

17.12 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

17.13 As despesas com alimentação de todos os profissionais deverão ser por 
conta da CONTRATANTE quando o profissional estiver em regime de plantão 
presencial de 12h ou superior. 

17.14 Disponibilizar as instalações físicas necessárias para a efetiva execução dos 
serviços. 

17.15 A CONTRATANTE deverá manter arquivada toda a documentação que 
comprove a formação exigida neste termo de referência para os profissionais da 
DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS que atuam no município. 

18. DA VIGÊNCIA 

18.1 A Ata de Registro de Preços terá sua vigência por 12 (doze) meses, tendo 
validade e eficácia legal após a publicação no sítio eletrônico do Município de NOVA 
MONTE VERDE/MT, podendo ser prorrogado consoante art. 57 da Lei 8.666/93 e 
demais normas vigentes. 

18.2 A Ata de Registro de Preços de serviços contínuos, há possibilidade de 
prorrogação por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei 89666/93. 

19. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

19.1 A DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS fica obrigada a aceitar, pelo 
mesmo preço e mesmas condições deste instrumento, os acréscimos e/ou 
supressões de serviços que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93, 
salvo nos casos de supressão que poderá advir percentual maior, nos termos da Lei 
8666/93. 

20. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 



 

 

20.1 Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do 
presente contrato administrativo, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação 
estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado; 

20.2 Os preços homologados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os 
preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 
valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do 
registro; 

20.3 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o 
Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço 
registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado; 

20.4 Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município poderá rescindir 
esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) 
colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão do 
contrato e nova licitação em caso de fracasso na negociação; 

20.5 A empresa poderá requerer o equilíbrio de valores na vigência do contrato 
administrativo, apresentando nota fiscal de custo do produto licitado na data próxima 
deste certame, onde a margem oferecida em registro perdurará por todo a ata, 
equilibrando tão somente dentro da margem negociada na data do certame; 

20.6 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas 
condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pelo Município, o 
proponente registrado será convocado, para a devida alteração do valor 
homologado, o qual será publicado em Imprensa Oficial; 

20.7 É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do registro de 
preços, exceto nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93; 

21. DO PAGAMENTO 

21.1 O pagamento corresponderá aos itens efetivamente entregues ou serviços 
prestados, observados os valores unitários apresentados pela proponente na 
ocasião da licitação, devendo ser pago conforme disponibilidade financeira das 
referidas Secretarias solicitantes, e apresentação da nota fiscal devidamente 
atestada pelo responsável; 

21.2 Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela 
definida neste edital. 

21.3 Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 
notas fiscais/faturas; 



 

 

21.4 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento; 

21.5 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade do Contratado; 

21.6 O PAGAMENTO SERÁ LIBERADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA 
FISCAL E DESDE QUE ACOMPANHADAS DAS CERTIDÕES ABAIXO 
RELACIONADAS: 

21.6.1 Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa 
da União; 

21.6.2 Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias 
controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante; 

21.6.3 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante; 

21.6.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site 
http://www.tst.jus.br/certidao; 

21.6.5 Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS; 

21.7 A impressão das certidões é de responsabilidade da DETENTORA DO 
REGISTRO DE PREÇOS. 

21.8 Os pagamentos serão creditados em favor da DETENTORA DO REGISTRO 
DE PREÇOS por meio de transferência/ordem bancária em conta corrente indicada 
na proposta contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta 
corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

21.9 Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de 
tributos e contribuições, nos termos legislação fiscal pertinente e vigente; 

21.20 A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com 
CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame, e 
conseqüentemente, lançado na ata de registro de preço; 

21.21 O prazo para pagamento não será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir 
da data final do período de adimplemento de cada parcela; 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste 
instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como 
nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam: 
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21.1.1 O atraso injustificado na entrega dos itens sujeitará a empresa, a juízo da 
Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 
limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86 da Lei nº 8666/93 do 
montante requisitado e não entregue pelo CONTRATADO; 

21.1.2 A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a DETENTORA 
DO REGISTRO DE PREÇOS possuir com o Município de Nova Monte Verde/MT e 
poderá cumular com as demais sanções administrativas; 

21.2 Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos itens, a 
Administração poderá ainda aplicar à vencedora, as seguintes sanções 
administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: 

21.2.1 Advertência por escrito; 

21.2.2 Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total homologado; 

21.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE/MT, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa 
aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 
(dois) anos; 

21.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de 
acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 
10.520/2002; 

21.3 Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município de NOVA MONTE 
VERDE/MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a DETENTORA 
DO REGISTRO DE PREÇOS possuir; 

21.4 As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora do contrato ou 
cobradas administrativa ou judicialmente; 

21.5 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
demais, quando cabíveis; 

21.6 Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de 
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos 
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 
10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente: 



 

 

21.6.1 Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 

21.6.2 Rescisão contratual, procedendo-se a paralisação do fornecimento; 

21.7 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 
decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e 
decisão superior, dentro do mesmo prazo; 

21.8 As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa DETENTORA DO 
REGISTRO DE PREÇOS, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato 
venha acarretar ao Município de NOVA MONTE VERDE/MT; 

21.9 Serão publicadas no Diário Oficial as sanções administrativas previstas no item 
21 deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública; 

21.10 A licitante (empresa) que desistir dos lances após confeccionada Contrato 
administrativo ficará suspensa de participar de novas licitações, independente da 
modalidade, com este Órgão Público pelo período de 01 (um) ano; 

22. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

22.1 O Município de NOVA MONTE VERDE/MT convocará formalmente o licitante 
vencedor para no prazo de até 03 (três) dias úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS; 

22.2 Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da 
assinatura da Ata de Registro de Preços, será convocado outro licitante, observada 
a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes; 

22.3 No caso de descumprimento (não assinatura), o Município de NOVA MONTE 
VERDE/MT se reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de 
classificação, podendo ainda promover negociação com esta, afim de adjudicar ao 
novo detentor; 

22.4 Na Ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e 
deveres estabelecidos neste edital; 

22.5 A minuta da Ata de Registro de Preços a ser assinada pelo licitante vencedor é 
parte integrante deste edital; 

22.6 A Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contada a 
partir da publicação no sítio eletrônico da Associação dos Municípios Mato-
grossenses; 



 

 

22.7 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal da 
empresa vencedora, mediante apresentação da Ata de Registro de Preços social ou 
documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de identidade do 
representante, sob pena de desclassificação do item; 

22.8 A empresa Credenciada, deverá apresentar no ato da assinatura da Ata de 
Registro de Preços o Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica 
no CRM-MT (Conforme Circular CRM-MT Nº 05/2019) 

23. DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1 É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública; 

23.2 A Autoridade Competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; 

23.3 A anulação do procedimento induz à do contrato. 

23.4 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do objeto do edital; 

23.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

23.6 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

23.7 Excepcionalmente, a empresa poderá solicitar a substituição/troca dos itens 
cotados, através de pedido escrito, comprovando o motivo e devidamente instruído 
com laudo técnico emitido por profissional registrado no Conselho de Classe 
competente. A solicitação será analisada por este Município e, sendo verificada a 
possibilidade de troca, bem como a inexistência de qualquer prejuízo ao erário, será 
autorizada; 

23.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada para abertura dos envelopes, ficará a 
reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local, salvo 
manifestação em contrário; 



 

 

23.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas 
qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de PREGÃO; 

23.10 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da 
segurança do futuro instrumento a ser firmado; 

23.11 A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, 
mas mera expectativa de direito; 

23.12 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena 
detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da 
Lei 8666/93; 

23.13 Salvo ressalva expressa, todos os prazos em dias estabelecidos neste Edital 
serão consecutivos; 

23.14 Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis; 

23.15 Os prazos em horas úteis obedecem ao horário de funcionamento do 
Município de Cuiabá/MT horário de Mato Grosso. 

23.16 É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto 
da contratação, salvo a devida autorização por parte do Município de Nova Monte 
Verde- MT, nos termos do Art. 72 da Lei n. 8.666/93; 

24. DOS ANEXOS 

24.1 São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os 
anexos abaixo, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 
 
Anexo I: Termo de Referência; 

Anexo II: Formulário de proposta de preços; 

Anexo III: Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo IV: Modelo de Declarações; 

Anexo V: Modelo de declaração de ME e EPP; 

Anexo VI: Modelo Atestado de Capacidade Técnica; 

Anexo VII: Declaração de Cumprimento dos Requisitos do Edital; 



 

 

Anexo VIII: Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo IX: Órgãos participantes do Registro de Preços. 

Nova Monte Verde-MT, 17 de Junho de 2021. 

 

 

CLÁUDIO DOS SANTOS MARIA 
Presidente da CPL 
Decreto 114/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE 
ULTRASSONOGRAFIA. 

1. APRESENTAÇÃO 

Este documento foi elaborado à luz da Lei 8.666/93 e da Lei 10.520/02, 
como peça integrante de um procedimento licitatório com vistas a viabilizar o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE 
ULTRASSONOGRAFIA. 

Deste modo, contém os elementos essenciais fixados na referida lei, 
descritos de forma clara e objetiva para que possa subsidiar os interessados a 
preparar sua documentação e propostas, conforme as condições para qualificação, 
técnica, qualificação econômico/financeira e jurídica. 

2. JUSTIFICATIVA   

O Município de Nova Monte Verde/MT se localizado aproximadamente 
180 (cento e oitenta) quilômetros de distância da unidade de referência, que fica em 
Alta Floresta/MT.  

Considerando a distância existente entre o município e o polo regional 
mais próximo, há grande dificuldade em realizar a contratação de mão de obra 
médica.  

Por tal razão, rotineiramente existe a substituição de mão de obra médica, 
o que resulta em um atendimento não uniformizado à saúde pública.  

Por considerar tais entraves, se faz necessário a realização de 
procedimento licitatório para a contratação de mão de obra, de maneira que possa 
suprir a demanda com a disponibilização de médicos em tempo integral no Município 
de Nova Monte Verde e com a menor substituição possível de mão de obra. 

Além das dificuldades já conhecidas e enfrentadas pela saúde pública, 
existe a covid-19 que resta por aumentar a demanda de atendimentos médicos. 

Por vezes a demanda de atendimento médico é aumentada pelo temor 
existente nas pessoas que já estão na terceira idade.  

Destarte, o atendimento para as pessoas da terceira idade deve ser 
humanizado, e realizado sempre que possível por profissional que já conheça o 



 

 

quadro clínico desses munícipes, o que consubstancia em economicidade de 
pedidos de exames e tempo de atendimento. 

Ademais, é de se demonstrar que o Município de Nova Monte Verde já 
realizou concurso público para suprir a mão de obra, sendo que a primeira médica 
convocada solicitou desistência, e a segunda médica convocada solicitou 
exoneração do cargo. 

Diante da insuficiência de mão de obra, e por saber que a saúde pública 
neste momento necessita de acompanhamento, investimento e suporte, é que se 
justifica o procedimento licitatório. 

3. OBJETO 

 O Objeto deste certame é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS 
MÉDICOS E SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA. 

4. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: 

A contratação objeto deste termo refere-se ao REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, com os 
respectivos detalhamentos da contratação: 

Item. Cód. Descrição Und. Quant. Valor Unit. Valor Total  

1 51357 COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA 
DE MAMA SEM LAUDO PAAF 

Und. 12 R$ 1.560,00 R$ 18.720,00 

2 51358 COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA 
DE PROSTATA SEM LAUDO 

Und. 12 R$ 1.560,00 R$ 18.720,00 

3 51359 COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA 
DE TIREOIDE SEM LAUDO PAAF 

Und. 12 R$ 1.560,00 R$ 18.720,00 

4 47628 EXAME DE USG ABDOMEM INFERIOR Und. 50 R$ 317,00 R$ 15.850,00 

5 47629 EXAME DE USG ABDOMEN SUPERIOR Und. 80 R$ 279,00 R$ 22.320,00 

6 51338 EXAME DE USG BOLSA ESCROTAL Und. 36 R$ 317,00 R$ 11.412,00 

7 51345 
EXAME DE USG DA PAREDE 
ABDOMINAL 

Und. 60 R$ 418,50 R$ 25.110,00 

8 49671 EXAME DE USG DE ABDOMEN TOTAL Und. 300 R$ 418,50 R$ 125.550,00 

9 47634 EXAME DE USG DE PROSTATA Und. 24 R$ 443,50 R$ 10.644,00 

10 51349 EXAME DE USG DOPLLER DE CAROTIDA Und. 20 R$ 443,50 R$ 8.870,00 

11 51339 EXAME DE USG GESTACIONAL 
GEMELAR 

Und. 12 R$ 190,50 R$ 2.286,00 

12 51341 EXAME DE USG MAMA BILATERAL Und. 40 R$ 317,00 R$ 12.680,00 

13 51342 EXAME DE USG MAMA UNILATERAL Und. 40 R$ 317,00 R$ 12.680,00 

14 47631 EXAME DE USG OBSTETRICA Und. 400 R$ 253,50 R$ 101.400,00 

15 51344 EXAME DE USG PARTES MOLES Und. 240 R$ 418,50 R$ 100.440,00 



 

 

16 47630 EXAME DE USG PELVICA Und. 36 R$ 418,50 R$ 15.066,00 

17 51346 EXAME DE USG REGIAO INGUINAL Und. 60 R$ 418,50 R$ 25.110,00 

18 51343 EXAME DE USG RINS E VIAS URINARIAS Und. 240 R$ 317,00 R$ 76.080,00 

19 47633 EXAME DE USG TRANSVAGINAL Und. 300 R$ 317,00 R$ 95.100,00 

20 47635 EXAME DE USG TRANSVAGINAL 
GESTACIONAL 

Und. 200 R$ 418,50 R$ 83.700,00 

21 51348 
EXAME USG DOPLLER ORGAO OU 
ESTRUTURA ISOLADA (ABDOMEN INF) 

Und. 20 R$ 546,00 R$ 10.920,00 

22 310478 EXAMES DE USG CERVICAL COM 
DOPPLER 

Und. 40 R$ 443,50 R$ 17.740,00 

23 310476 EXAMES DE USG OBSTRETRICA 
MORFOLOGICA 

Und. 36 R$ 570,50 R$ 20.538,00 

24 310477 EXAMES DE USG TIREOIDE COM 
DOPPLER 

Und. 80 R$ 418,50 R$ 33.480,00 

25 310480 

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 
NA ALA COVID, NA FORMA 
PLANTONISTA, PRESENCIAL, PARA 
REALIZAR OS ATENDIMENTOS DE 
URGENCIAS E EMERGENCIAS NO 
PERIODO DE 12 HORAS DIURNAS (6:00 
AS 18:00 HORAS) 

Und. 400 R$ 1.822,50 R$ 729.000,00 

26 310481 

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 
NA ALA COVID, NA FORMA 
PLANTONISTA, SOBREAVISO, PARA 
REALIZAR OS ATENDIMENTOS DE 
URGENCIA E EMERGENCIA NO 
PERIODO DE 12 HORAS NOTURNAS 
(18:00 AS 06:00 HORAS) 

Und. 400 R$ 720,00 R$ 288.000,00 

27 310479 

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 
NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO 
KONOPKA, NA FORMA PLANTONISTA, 
PRESENCIAL, PARA REALIZAR OS 
ATENDIMENTOS DE URGENCIA E 
EMERGENCIA NO PERIODO DE 12 
HORAS DIURNAS (6:00 AS 18:00 HORAS) 

Und. 400 R$ 1.822,50 R$ 729.000,00 

28 310484 

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 
NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO 
KONOPKA, NA FORMA PLANTONISTA, 
PRESENCIAL, PARA REALIZAR OS 
ATENDIMENTOS DE URGENCIA E 
EMERGENCIA NO PERIODO DE 12 
HORAS NORTURNAS (18:00 AS 06:00 
HORAS) 

Und. 400 R$ 2.018,00 R$ 807.200,00 



 

 

29 310485  

PRESTACAO DE SERVUCIS MEDICOS 
NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 
FAMILIA I JOAO HUNKA NETO 
DURANTE O PERIODO DE 40 HORAS 
SEMANAIS DE FORMA PRESENCIAL, E 
POR UM PERIODO DE 12 MESE A 
PARTIR DA DATA DE HOMOLOGACAO 
DESTE CONTRATO, CONSISTENTE EM : 
REALIZAR CONSULTAS CLINICAS AOS 
USUARIOS QUE PROCURAREM 
ATENDIMENTOS SOB FORMA DE 
URGENCIA DA UNIDADE; QUANDO 
NECESSARIO NO DOMICILIO, E/OU NOS 
DEMAIS ESPACOS COMUNITARIOS 
(ESCOLAS, ASSOCIA€åES, ETC.) 
EXECUTAR AS A€åES DE ASSISTENCIA 
INTEGRAL EM TODAS AS FASES DO 
CICLO DE VIDA: CRIAN€A, 
ADOLECENTE, MULHER, ADULTO E 
IDOSO; REALIZAR AS ATIVIDADES 
CLLINICAS CORRESPONDETES AS 
AREAS PRIORITARIAS DE 
INTERVEN€ÇO NA ATEN€ÇO BASICA; 
ALIAR A ATUACAO CLINICA A PRATICA 
DA SAUDE COLETIVA ; FOMENTAR A 
CRIA€ÇO DE GRUPOS, DE PATOLOGIAS 
ESPECIFICAS, BEM COMO ENVOLVER-
SE NAS ATIVIDADES, TAIS COMO 
HIPERTENSOS, DIABETICOS, SAUDE 
MENTAL, ETC. CONTRIBUIR E 
PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE 
EDUCACAO PERMANENTE QUANDO 
SOLICITADO PELA SECRETARIA DE 
SAUDE, REALIZAR PRONTO 
ATENDIMENTO MEDICO NAS 
URGENCIAS E EMERGENCIAS; 
ENCAMINHAR AOS SERVICOS DE 
MAIOS COMPLEXIDADE DO 
TRATAMENTO, POR MEIO DE UM 
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA 
REFERENCIA E CONTRA-REFERENCIA; 
DESENVOLVER JUNTO A VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA ESTUDO DE CASO 
COMPULSORIO A DEPENDER DO 
AGRAVO EM MONITORAMENT; 
REALIZAR PEQUENAS CIRURGIAS 
AMBULATORIAIS; INDICAR E ASSISTIR 
QUANDO NECESSARIO NAS 
INTERNACOES HOSPITALARES; 
SOLICITAR EXAMES 
COMPLEMENTARRES; VERIFICAR E 
ATESTAR DENTRO DE SUAS 
COMPETENCIAS LEGAIS ATESTADO DE 
OBITO; CONTROLAR ESTOQUE E 
SUPERVISIONAR A UTILIZACAO DE 
MATERIAIS, INSTRUMENTOS E 
EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO. 

mes 12 
R$ 

24.420,00 
R$ 293.040,00 



 

 

30 310496  

PRESTACAO DE SERVUCIS MEDICOS 
NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 
FAMILIA II DOMINGOS GOLCALVES DE 
SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 40 
HORAS SEMANAIS DE FORMA 
PRESENCIAL, E POR UM PERIODO DE 
12 MESE A PARTIR DA DATA DE 
HOMOLOGACAO DESTE CONTRATO, 
CONSISTENTE EM : REALIZAR 
CONSULTAS CLINICAS AOS USUARIOS 
QUE PROCURAREM ATENDIMENTOS 
SOB FORMA DE URGENCIA DA 
UNIDADE; QUANDO NECESSARIO NO 
DOMICILIO, E/OU NOS DEMAIS 
ESPACOS COMUNITARIOS (ESCOLAS, 
ASSOCIA€åES, ETC.) EXECUTAR AS 
A€åES DE ASSISTENCIA INTEGRAL EM 
TODAS AS FASES DO CICLO DE VIDA: 
CRIAN€A, ADOLECENTE, MULHER, 
ADULTO E IDOSO; REALIZAR AS 
ATIVIDADES CLLINICAS 
CORRESPONDETES AS AREAS 
PRIORITARIAS DE INTERVEN€ÇO NA 
ATEN€ÇO BASICA; ALIAR A ATUACAO 
CLINICA A PRATICA DA SAUDE 
COLETIVA ; FOMENTAR A CRIA€ÇO DE 
GRUPOS, DE PATOLOGIAS 
ESPECIFICAS, BEM COMO ENVOLVER-
SE NAS ATIVIDADES, TAIS COMO 
HIPERTENSOS, DIABETICOS, SAUDE 
MENTAL, ETC. CONTRIBUIR E 
PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE 
EDUCACAO PERMANENTE QUANDO 
SOLICITADO PELA SECRETARIA DE 
SAUDE, REALIZAR PRONTO 
ATENDIMENTO MEDICO NAS 
URGENCIAS E EMERGENCIAS; 
ENCAMINHAR AOS SERVICOS DE 
MAIOS COMPLEXIDADE DO 
TRATAMENTO, POR MEIO DE UM 
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA 
REFERENCIA E CONTRA-REFERENCIA; 
DESENVOLVER JUNTO A VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA ESTUDO DE CASO 
COMPULSORIO A DEPENDER DO 
AGRAVO EM MONITORAMENT; 
REALIZAR PEQUENAS CIRURGIAS 
AMBULATORIAIS; INDICAR E ASSISTIR 
QUANDO NECESSARIO NAS 
INTERNACOES HOSPITALARES; 
SOLICITAR EXAMES 
COMPLEMENTARRES; VERIFICAR E 
ATESTAR DENTRO DE SUAS 
COMPETENCIAS LEGAIS ATESTADO DE 
OBITO; CONTROLAR ESTOQUE E 
SUPERVISIONAR A UTILIZACAO DE 
MATERIAIS, INSTRUMENTOS E 
EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO. 

mes 12 
R$ 

24.420,00 
R$ 293.040,00 



 

 

31 310482  

SERVICOS MEDICOS PARA 
ASSUMIRPLNATAO DE 06 HORAS 
INITERRUPTAS DE CARATER DE 
URGENCIA PARA SUBSTITUIR 
PROFISSIONAL DE PLANTAO QUE 
AUSENTOU-SE EVENTUALMENTE, POR 
MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE 
PACIENTE FORA DA MUNICIPALIDADE, 
MEDIANTE COMPROVACAO DA 
GRAVIDADE 

Und. 100 R$ 780,00 R$ 78.000,00 

32 51350 ULTRASSONOGRAFIA DE GLANDULA 
PAROTIDA 

Und. 20 R$ 546,00 R$ 10.920,00 

33 51355 ULTRASSONOGRAFIA DO DEMAIS 
SISTEMAS 

Und. 30 R$ 418,50 R$ 12.555,00 

34 51353 
ULTRASSONOGRAFIA DOPLLER 
ARTERIAL DE MEMBROS SUPERIORES 
DIREITO E ESQUERDO BILATERAL 

Und. 20 R$ 546,00 R$ 10.920,00 

35 51354 ULTRASSONOGRAFIA DOPLLER DE 
RENAL 

Und. 12 R$ 456,50 R$ 5.478,00 

36 51352 
ULTRASSONOGRAFIA DOPLLER 
VENOSO DE MEMBROS INFERIORES 
DIREITO E ESQUERDO BILATERAL 

Und. 40 R$ 585,00 R$ 23.400,00 

37 51351 
ULTRASSONOGRAFIA DOPLLER 
VENOSO DE MEMBROS SUPERIORES 
DIREITO E ESQUERDO BILATERAL 

Und. 20 R$ 546,00 R$ 10.920,00 

38 51356 ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA - VIA 
ABDOMINAL 

Und. 50 R$ 317,00 R$ 15.850,00 

39 51347 
ULTRASSONOGRAFICA DOPPLER 
ARTERIAL DE MEMBROINFERIOR 
DIREITO E ESQUERDO BILATERAL 

Und. 40 R$ 418,50 R$ 16.740,00 

     
TOTAL R$ 4.207.199,00 

5. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses após sua 
assinatura e publicação. 

A detentora da Ata de Registro de preços terá as seguintes obrigações: 

> Retirar pessoalmente a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados do recebimento da convocação formal, ou requisita-la no mesmo 
prazo via e-mail ao Departamento de Compras deste Município, sob pena de multa 
de 2% ao dia. Ultrapassando o período do 10° (décimo) dia útil o Ata de Registro de 
Preços poderá ser rescindido; 

> Entregar os itens conforme estabelecido no Termo de Referencia deste 
Edital. Atrasos superiores a 03 (três) dias estarão sujeitos à multa de 10% sobre o 
valor do Empenho do respectivo pedido; 

> Os serviços ou material deverão ser fornecidos conforme estabelecidos 
em edital e demais Legislação em vigor; 



 

 

> A DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS deverá fornecer os 
serviços e/ou material com qualidade e em boas condições; 

> Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após 
notificação formal, os itens entregues em desacordo com as especificações deste 
edital, conforme anexos e com as respectivas proposta, ou que apresente vício de 
qualidade (que apresentem problemas na utilização); 

> Prestar os esclarecimentos necessários quando solicitados pelos 
servidores deste Município, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, 
bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução do empenho; 

> Prover todos os meios necessários à garantia da plena 
operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;  

> A falta de quaisquer dos itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do 
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, 
má execução ou inexecução dos itens objeto deste edital e não a eximirá das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições aqui estabelecidas;  

> Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo 
Município de NOVA MONTE VERDE/MT e de acordo com as especificações do 
edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento 
das condições estabelecidas; 

> Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no 
trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 

> Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, 
cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à 
independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;  

> Indenizar terceiros e/ou o próprio Município mesmo em caso de 
ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos 
causados por sua culpa ou dolo, devendo a DETENTORA DO REGISTRO DE 
PREÇOS adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências 
das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;  

> Fornecer os serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com 
a proposta apresentada;  

> Manter durante toda a vigência do contrato a regularidade habilitatória 
do certame, em especial a fiscal;  



 

 

> Apresentar a nota fiscal mediante a entrega dos itens no prazo 
estabelecido neste Edital, contado do recebimento da solicitação de fornecimento, 
com as seguintes certidões de regularidade fiscal: 

> Certidão Negativa de Débitos e Relativos aos Tributos Federais e a 
Dívida Ativa da União; 

> Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias 
controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante, para fins de participação 
em licitações públicas; 

> Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do 
licitante; 

> Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida no site 
http://www.tst.jus.br/certidao; 5 – Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS; 

> Se a licitante vencedora não cumprir o prazo estabelecido neste edital 
ou recusar-se em fornecer os itens solicitados pelo contratante, sem justificativa 
formalmente aceita pelo Senhor Prefeito Municipal de NOVA MONTE VERDE, 
Ordenador de Despesas do Órgão, decairá do direito de fornecer o objeto 
adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas no item 22 deste Edital. 

> Os serviços objeto do Termo de Referência consistem na prestação de 
serviços médicos no município de NOVA MONTE VERDE. 

> A DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS deverá manter durante 
as vinte e quatro horas do dia, sete dias por semana, médicos na quantidade 
adequada para o melhor atendimento aos pacientes; 

> A DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS deverá manter na 
município os seguintes profissionais, disponíveis diariamente para assistência aos 
pacientes, durante o horário em que estão escalados para atuação nas unidades: 

> Médico plantonista presencial, com diploma reconhecido pelo Ministério 
da Educação (MEC) e inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato 
Grosso (CRM-MT), 12  horas DIURNO, de segunda-feira a domingo na UNIDADE 
MISTA. 

> Médico plantonista presencial, com diploma reconhecido pelo Ministério 
da Educação (MEC) e inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato 
Grosso (CRM-MT), 12  horas NOTURNO, de segunda-feira a domingo na UNIDADE 
MISTA. 

> Médico plantonista presencial, com diploma reconhecido pelo Ministério 
da Educação (MEC) e inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato 
Grosso (CRM-MT), 12  horas DIURNO, de segunda-feira a domingo na ALA COVID. 

http://www.tst.jus.br/certidao%3B


 

 

> Médico plantonista, com diploma reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC) e inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato 
Grosso (CRM-MT), durante o expediente do PSF 1. 

> Médico plantonista, com diploma reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC) e inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato 
Grosso (CRM-MT), durante o expediente do PSF 2. 

> A DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS deverá disponibilizar ao 
município, profissionais disponíveis para assistência aos pacientes, conforme 
solicitado pela contratante (contratante fica responsável por solicitar os profissionais 
com antecedência mínima de 5 dias): 

> A CONTRATANTE poderá solicitar outras especialidades médicas a 
depender da demanda do município e a capacidade da DETENTORA DO 
REGISTRO DE PREÇOS em fornecer o serviço. 

> A DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS deverá elaborar e 
cumprir protocolos clínicos na especialidade contemplada neste Termo de 
Referência, seguindo preferencialmente as diretrizes clínicas da Associação Médica 
Brasileira – AMB e Conselho Federal de Medicina – CFM, através de suas 
resoluções que regulamentam o exercício da especialidade entre outras.  

> Deverá seguir os protocolos de atendimento desenvolvidos 
exclusivamente para os pacientes beneficiados pelos usuários do Sistema Único de 
Saúde – SUS; 

> Garantir atendimento adequado aos usuários; 

> Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu 
representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução dos 
serviços; 

> Responsabilidade civil pelo prazo de 5 (cinco) anos dos serviços 
realizados; 

> Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e 
igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços; 

> Além das especificações nos itens anteriores aplicam-se as Normas do: 
Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 
e suas alterações; 

> Comprovação de que no quadro da empresa há profissional 
responsável técnico com Diploma de Graduação em Medicina e Título de 
especialista junto ao órgão autorizado e/ou reconhecido pelo Ministério da Educação 
ou pelas Sociedades Brasileiras das respectivas especialidades nas 



 

 

ocupações/especialidades definidas no Código Brasileiro de Ocupação – CBO em 
área considerada especialidade médica pelo CFM e/ou comprovação de residência 
médica para a área que se pretende credenciar dos profissionais e/ou RQE – 
Registro de Qualificação de Especialista em Radiologia e Diagnostico por Imagem; 

> Os serviços de ultrassonografia deverá ser prestado no município de 
Nova Monte Verde-MT e o serviço de mamografia poderá ser prestado na cidade 
polo de 

6. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Monte Verde/MT, exercerá o 
acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços, designando 
formalmente, para esse fim, um representante como Fiscal de Ata de Registro de 
Preços, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização dos serviços a serem 
realizados, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio 
os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-
lhe o recebimento e “atesto” dos equipamentos e o encaminhamento das notas 
fiscais para pagamento na forma estabelecida no contrato. 

7. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 O pagamento será efetuado mensalmente, após a realização dos 
serviços e emissão da nota fiscal, com o ateste do fiscal de Ata de Registro de 
Preços. 

Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a prestação 
de serviços e consequente emissão da Nota Fiscal. 

Em caso de devolução da documentação fiscal para a correção, o prazo 
para pagamento fluirá a partir da sua reapresentação. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A contratada declara dispor de todos os meios legais para execução do 
referido contrato sendo este responsável pelo bom e fiel cumprimento da referida 
contratação e ainda fica o contratado responsável por todos os impostos peculiares 
a execução do objeto adquirido e por eventuais prejuízos decorrentes do 
descumprimento das condições estabelecidas.  

Nova Monte Verde/MT, 15 de Junho de 2021. 

 
KARINA APARECIDA GALDINO SANTOS 

Secretária Municipal de Saúde 
Decreto nº 003/2021 

 



 

 

 
ANEXO II  

 Formulário Padrão de Propostas de Preços 
(Papel Timbrado do licitante) 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Licitante:__________________________________________CNPJ____________ 
Tel Fax: (___)_______________________________________________________ 
E-mail __________________________Tel. (__)___________Celular: (__)_______ 
Endereço:__________________________________________________________ 
Conta Corrente: ____________ Agência: _________Banco: _________________ 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3541/2021 

 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE 
ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

Item. Cód. Descrição Und. Quant. Valor Unit. Valor Total  

1 51357 COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA 
DE MAMA SEM LAUDO PAAF 

Und. 12   

2 51358 COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA 
DE PROSTATA SEM LAUDO 

Und. 12   

3 51359 COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA 
DE TIREOIDE SEM LAUDO PAAF 

Und. 12   

4 47628 
EXAME DE USG ABDOMEM INFERIOR 

Und. 50   

5 47629 
EXAME DE USG ABDOMEN SUPERIOR 

Und. 80   

6 51338 EXAME DE USG BOLSA ESCROTAL Und. 36   

7 51345 EXAME DE USG DA PAREDE 
ABDOMINAL 

Und. 60   

8 49671 
EXAME DE USG DE ABDOMEN TOTAL 

Und. 300   

9 47634 EXAME DE USG DE PROSTATA Und. 24   

10 51349 
EXAME DE USG DOPLLER DE CAROTIDA 

Und. 20   

11 51339 EXAME DE USG GESTACIONAL 
GEMELAR 

Und. 12   

12 51341 EXAME DE USG MAMA BILATERAL Und. 40   

13 51342 EXAME DE USG MAMA UNILATERAL Und. 40   

14 47631 EXAME DE USG OBSTETRICA Und. 400   

15 51344 EXAME DE USG PARTES MOLES Und. 240   

16 47630 EXAME DE USG PELVICA Und. 36   



 

 

17 51346 EXAME DE USG REGIAO INGUINAL Und. 60   

18 51343 
EXAME DE USG RINS E VIAS URINARIAS 

Und. 240   

19 47633 EXAME DE USG TRANSVAGINAL Und. 300   

20 47635 EXAME DE USG TRANSVAGINAL 
GESTACIONAL 

Und. 200   

21 51348 EXAME USG DOPLLER ORGAO OU 
ESTRUTURA ISOLADA (ABDOMEN INF) 

Und. 20   

22 310478 EXAMES DE USG CERVICAL COM 
DOPPLER 

Und. 40   

23 310476 EXAMES DE USG OBSTRETRICA 
MORFOLOGICA 

Und. 36   

24 310477 EXAMES DE USG TIREOIDE COM 
DOPPLER 

Und. 80   

25 310480 

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 
NA ALA COVID, NA FORMA 
PLANTONISTA, PRESENCIAL, PARA 
REALIZAR OS ATENDIMENTOS DE 
URGENCIAS E EMERGENCIAS NO 
PERIODO DE 12 HORAS DIURNAS (6:00 
AS 18:00 HORAS) 

Und. 400   

26 310481 

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 
NA ALA COVID, NA FORMA 
PLANTONISTA, SOBREAVISO, PARA 
REALIZAR OS ATENDIMENTOS DE 
URGENCIA E EMERGENCIA NO 
PERIODO DE 12 HORAS NOTURNAS 
(18:00 AS 06:00 HORAS) 

Und. 400   

27 310479 

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 
NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO 
KONOPKA, NA FORMA PLANTONISTA, 
PRESENCIAL, PARA REALIZAR OS 
ATENDIMENTOS DE URGENCIA E 
EMERGENCIA NO PERIODO DE 12 
HORAS DIURNAS (6:00 AS 18:00 HORAS) 

Und. 400   

28 310484 

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 
NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO 
KONOPKA, NA FORMA PLANTONISTA, 
PRESENCIAL, PARA REALIZAR OS 
ATENDIMENTOS DE URGENCIA E 
EMERGENCIA NO PERIODO DE 12 
HORAS NORTURNAS (18:00 AS 06:00 
HORAS) 

Und. 400   



 

 

29 310485  

PRESTACAO DE SERVUCIS MEDICOS 
NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 
FAMILIA I JOAO HUNKA NETO 
DURANTE O PERIODO DE 40 HORAS 
SEMANAIS DE FORMA PRESENCIAL, E 
POR UM PERIODO DE 12 MESE A 
PARTIR DA DATA DE HOMOLOGACAO 
DESTE CONTRATO, CONSISTENTE EM : 
REALIZAR CONSULTAS CLINICAS AOS 
USUARIOS QUE PROCURAREM 
ATENDIMENTOS SOB FORMA DE 
URGENCIA DA UNIDADE; QUANDO 
NECESSARIO NO DOMICILIO, E/OU NOS 
DEMAIS ESPACOS COMUNITARIOS 
(ESCOLAS, ASSOCIA€åES, ETC.) 
EXECUTAR AS A€åES DE ASSISTENCIA 
INTEGRAL EM TODAS AS FASES DO 
CICLO DE VIDA: CRIAN€A, 
ADOLECENTE, MULHER, ADULTO E 
IDOSO; REALIZAR AS ATIVIDADES 
CLLINICAS CORRESPONDETES AS 
AREAS PRIORITARIAS DE 
INTERVEN€ÇO NA ATEN€ÇO BASICA; 
ALIAR A ATUACAO CLINICA A PRATICA 
DA SAUDE COLETIVA ; FOMENTAR A 
CRIA€ÇO DE GRUPOS, DE PATOLOGIAS 
ESPECIFICAS, BEM COMO ENVOLVER-
SE NAS ATIVIDADES, TAIS COMO 
HIPERTENSOS, DIABETICOS, SAUDE 
MENTAL, ETC. CONTRIBUIR E 
PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE 
EDUCACAO PERMANENTE QUANDO 
SOLICITADO PELA SECRETARIA DE 
SAUDE, REALIZAR PRONTO 
ATENDIMENTO MEDICO NAS 
URGENCIAS E EMERGENCIAS; 
ENCAMINHAR AOS SERVICOS DE 
MAIOS COMPLEXIDADE DO 
TRATAMENTO, POR MEIO DE UM 
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA 
REFERENCIA E CONTRA-REFERENCIA; 
DESENVOLVER JUNTO A VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA ESTUDO DE CASO 
COMPULSORIO A DEPENDER DO 
AGRAVO EM MONITORAMENT; 
REALIZAR PEQUENAS CIRURGIAS 
AMBULATORIAIS; INDICAR E ASSISTIR 
QUANDO NECESSARIO NAS 
INTERNACOES HOSPITALARES; 
SOLICITAR EXAMES 
COMPLEMENTARRES; VERIFICAR E 
ATESTAR DENTRO DE SUAS 
COMPETENCIAS LEGAIS ATESTADO DE 
OBITO; CONTROLAR ESTOQUE E 
SUPERVISIONAR A UTILIZACAO DE 
MATERIAIS, INSTRUMENTOS E 
EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO. 

mes 12   



 

 

30 310496  

PRESTACAO DE SERVUCIS MEDICOS 
NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 
FAMILIA II DOMINGOS GOLCALVES DE 
SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 40 
HORAS SEMANAIS DE FORMA 
PRESENCIAL, E POR UM PERIODO DE 
12 MESE A PARTIR DA DATA DE 
HOMOLOGACAO DESTE CONTRATO, 
CONSISTENTE EM : REALIZAR 
CONSULTAS CLINICAS AOS USUARIOS 
QUE PROCURAREM ATENDIMENTOS 
SOB FORMA DE URGENCIA DA 
UNIDADE; QUANDO NECESSARIO NO 
DOMICILIO, E/OU NOS DEMAIS 
ESPACOS COMUNITARIOS (ESCOLAS, 
ASSOCIA€åES, ETC.) EXECUTAR AS 
A€åES DE ASSISTENCIA INTEGRAL EM 
TODAS AS FASES DO CICLO DE VIDA: 
CRIAN€A, ADOLECENTE, MULHER, 
ADULTO E IDOSO; REALIZAR AS 
ATIVIDADES CLLINICAS 
CORRESPONDETES AS AREAS 
PRIORITARIAS DE INTERVEN€ÇO NA 
ATEN€ÇO BASICA; ALIAR A ATUACAO 
CLINICA A PRATICA DA SAUDE 
COLETIVA ; FOMENTAR A CRIA€ÇO DE 
GRUPOS, DE PATOLOGIAS 
ESPECIFICAS, BEM COMO ENVOLVER-
SE NAS ATIVIDADES, TAIS COMO 
HIPERTENSOS, DIABETICOS, SAUDE 
MENTAL, ETC. CONTRIBUIR E 
PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE 
EDUCACAO PERMANENTE QUANDO 
SOLICITADO PELA SECRETARIA DE 
SAUDE, REALIZAR PRONTO 
ATENDIMENTO MEDICO NAS 
URGENCIAS E EMERGENCIAS; 
ENCAMINHAR AOS SERVICOS DE 
MAIOS COMPLEXIDADE DO 
TRATAMENTO, POR MEIO DE UM 
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA 
REFERENCIA E CONTRA-REFERENCIA; 
DESENVOLVER JUNTO A VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA ESTUDO DE CASO 
COMPULSORIO A DEPENDER DO 
AGRAVO EM MONITORAMENT; 
REALIZAR PEQUENAS CIRURGIAS 
AMBULATORIAIS; INDICAR E ASSISTIR 
QUANDO NECESSARIO NAS 
INTERNACOES HOSPITALARES; 
SOLICITAR EXAMES 
COMPLEMENTARRES; VERIFICAR E 
ATESTAR DENTRO DE SUAS 
COMPETENCIAS LEGAIS ATESTADO DE 
OBITO; CONTROLAR ESTOQUE E 
SUPERVISIONAR A UTILIZACAO DE 
MATERIAIS, INSTRUMENTOS E 
EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO. 

mes 12   



 

 

31 310482  

SERVICOS MEDICOS PARA 
ASSUMIRPLNATAO DE 06 HORAS 
INITERRUPTAS DE CARATER DE 
URGENCIA PARA SUBSTITUIR 
PROFISSIONAL DE PLANTAO QUE 
AUSENTOU-SE EVENTUALMENTE, POR 
MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE 
PACIENTE FORA DA MUNICIPALIDADE, 
MEDIANTE COMPROVACAO DA 
GRAVIDADE 

Und. 100   

32 51350 ULTRASSONOGRAFIA DE GLANDULA 
PAROTIDA 

Und. 20   

33 51355 ULTRASSONOGRAFIA DO DEMAIS 
SISTEMAS 

Und. 30   

34 51353 ULTRASSONOGRAFIA DOPLLER 
ARTERIAL DE MEMBROS SUPERIORES 
DIREITO E ESQUERDO BILATERAL 

Und. 20   

35 51354 ULTRASSONOGRAFIA DOPLLER DE 
RENAL 

Und. 12   

36 51352 ULTRASSONOGRAFIA DOPLLER 
VENOSO DE MEMBROS INFERIORES 
DIREITO E ESQUERDO BILATERAL 

Und. 40   

37 51351 ULTRASSONOGRAFIA DOPLLER 
VENOSO DE MEMBROS SUPERIORES 
DIREITO E ESQUERDO BILATERAL 

Und. 20   

38 51356 ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA - VIA 
ABDOMINAL 

Und. 50   

39 51347 
ULTRASSONOGRAFICA DOPPLER 
ARTERIAL DE MEMBROINFERIOR 
DIREITO E ESQUERDO BILATERAL 

Und. 40   

     
TOTAL  

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: _________(___________________________) 
DATA DE ELABORAÇÃO:_____________________________________                              
EFICÁCIA DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: ______________________________ 
 
Apresentando nossa proposta de preços, declaramos também que nossa empresa 
está de acordo com todas as exigências contidas no edital e seus anexos. 
 
 

_____________________________ 
REPRESENTANTE DA EMPRESA 

CPF: 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO III 
 

(Modelo de Procuração Particular para Credenciamento de Representante Legal 
Em Papel Timbrado da Empresa) 

 
 
O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT 
Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2021 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 
A empresa (Razão Social) ________________, Inscrita no CNPJ Nº ____________ 
Situada ao endereço _____________ (Rua, Bairro e Cidade e Estado) 
___________________________________________________________________
____________________  
nomeia o (a) Sr. (a) ____________________________________, 
profissão___________________ portador da cédula de identidade n. _________ 
___________, órgão expedidor ___/__, CPF Nº_____________________________ 
para representar legalmente perante o Município de Nova Monte Verde/MT,  na 
Licitação em referência do Pregão Presencial Nº 22/2021 especificamente, 
conferindo amplos poderes, inclusive para formular ofertas, lances de preços 
verbais, oferta de descontos, para recebimento de intimações e notificações, 
desistência ou não de recursos, poderes para rubricar a documentação de 
HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos 
referente à proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar 
todos os demais atos pertinentes necessários ao fiel cumprimento do presente 
Credenciamento ao certame.  
 
Informações Importantes: 
Razão Social: _______________________________________________________ 
Nome de Fantasia: ___________________________________________________ 
CNPJ n.º: __________________________________________________________ 
Inscrição Estadual n.º: ________________________________________________ 
 
 
Atenciosamente, 
 

Local, __ de _______ de 2021 
 

(Nome ________________) 
(Administrador da Empresa) 

 
 
OBSERVAÇÃO: ESTE DOCUMENTO SÓ SERÁ ACEITO MEDIANTE 
RECONHECIMENTO DA ASSINATURA EM CARTÓRIO. 

 
 



 

 

 
ANEXO – IV 

 
Modelo da Declaração  

(Papel timbrado da empresa) 
 

 
O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT 
Ref : Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 22/2021 
 
 
 
A empresa (Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº. -------------------
-----, sediada na Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, -------------------
----, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal abaixo 
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
22/2021, DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 
- (SE EXISTE OU NÃO EXISTE) fato superveniente impeditivo para sua habilitação 
na presente licitação e está ciente da obrigatoriedade de declarar o surgimento dos 
mesmos; 
- Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal e inciso V, art.27, da 
Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 
- Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções 
técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, 
do art 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90), 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 
CPF: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO – V 

 
Modelo da Declaração para ME e EPP  

(Papel timbrado da empresa) 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT 
Ref : Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 22/2021 
 
 
 
A empresa (Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº. -------------------
-----, sediada na Rua ------------------------------------, nº. -----------, bairro, --------------------
---, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal abaixo 
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial Nº 
22/2021, DECLARA, sob as penas da lei, que não se encontra em nenhuma das 
situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

    
 

Localidade, _________de ______________/2021. 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 
CPF: 

CNPJ da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO VI 

 
 
 
 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 

 

 

A Empresa_______atesta para os devidos fins que a______, com sede
 _______________na___________, forneceu/fornece os produtos abaixo 
relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não 
havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone. 
 

 

Relação dos serviços prestados: 

 

 

(Especificar os serviços) 

 

 

 

 

Local e Data 

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste 
atestado e sua assinatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ANEXO VII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT 
Ref : Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 22/2021 
 
 
 

A empresa (Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº. -----------
-------------, sediada na Rua ------------------------------------, nº. -----------, bairro, ------------
-----------, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal 
abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial Nº 
22/2021, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação para o certame. 

    
 

Localidade, _________de ______________/2021. 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 
CPF: 

CNPJ da empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO VIII 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _________ 
PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3541/2021 
 
 
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE-MT, Estado 
de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa 
à Avenida Mato Grosso, nº 51, Centro, nesta cidade, doravante denominada 
PREFEITURA, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, Sr. EDEMILSON 
MARINO DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador da C.I. RG n.º 1467013-5 
SESP/MT e CPF/MF nº. 330.412.338-51, residente e domiciliado na Rua José 
Joaquim Vieira Nº. 101 nesta cidade de Nova Monte Verde-MT, RESOLVE registrar 
os preços da(s) empresa(s) _____________________, nas quantidades estimadas 
na Seção 4 desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas 
alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório 
Pregão Presencial nº. 21/2021 e as constantes desta Ata de Registro de Preços, 
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, 
Lei 10.520/02 e, no que couber, ao Decreto Municipal nº. 14/2010, e em 
conformidade com as disposições a seguir. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE 
ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA:  
 
FORNECEDOR: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 

Seq. Cód. Descrição do 
produto/serviços  Unid.  

Quant. 
 

V. Unit. 
 

V. Total 
   

     

       

 

1.2. A descrição detalhada, contendo as especificações dos serviços e suas 
peculiaridades estão discriminadas no Anexo I (Termo de Referência) deste 
Instrumento Convocatório e deverão ser minuciosamente observadas pelas 
licitantes. 

CLÁUSULA SEGUNDA 



 

 

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da 
Administração que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, 
Lei Federal nº. 10.520/02 e no Decreto Municipal nº. 14/2010. 

2.2. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preço, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente 
assumidas. 

2.3. Os Órgãos ou Entidades da administração pública municipal não participantes 
poderão utilizar até 100% dos quantitativos registrados na ata de registro de preços 
decorrente deste certame, nos termos do artigo 21, § 2º do Decreto Municipal nº. 
14/2010. 

2.4. Os quantitativos decorrentes das adesões à ata de registro de preços efetuadas 
por Órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço decorrente deste 
certame, constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

2.5. O Município de Nova Monte Verde será o órgão responsável pelos atos de 
controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação, 
por meio da Secretaria de Administração e Finanças. 

2.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 
as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

2.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade 
da Ata de Registro de Preços. 

2.7.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência 
da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir 
da data de ____/______/2021 até ______/______/2022.  



 

 

 

3.2. Nos termos do §4º, do artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93, durante o prazo de 
validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Nova Monte Verde não 
será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, o objeto referido na 
cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos 
em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à 
empresa detentora. 

3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, 
às cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
022/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, 
independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

CLÁUSULA QUARTA 

DO PAGAMENTO 

4.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo mínimo de 15 (quinze) e máximo de 
30 (trinta) dias, contados a partir da prestação dos serviços solicitados e emissão da 
referida Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal responsável. 

4.1.1. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos 
sítios eletrônicos oficiais das referidas certidões: 

a) Certidão do FGTS/CRF;  

b) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais;  

c) Dívida Ativa da União;  

d) Certidão negativa de débito, relativos às contribuições previdenciárias. 

4.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver 
em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

4.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem 
à aplicação da penalidade. 

4.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

4.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 



 

 

4.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento 
de preços ou correção monetária. 

CLÁUSULA QUINTA 

DA ENTREGA E DO PRAZO 

5.1. A empresa vencedora deverá prestar os serviços na quantidade e 
especificações contidas na solicitação da Secretaria de Saúde, conforme solicitado 
pelo departamento responsável da PREFEITURA. 

5.2.  A prestação dos serviços deverá ser feita no local indicado na solicitação pela 
Secretaria de Saúde, no prazo máximo de até 03 (três) dias, contados da data do 
recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, 
devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela Prefeitura. 

5.2.1. Em caso de emergência os mesmos deverão ser prestados em até 02 (dois) 
dias. 

5.3. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser prestados conforme solicitado 
pelo departamento responsável da PREFEITURA. 

5.3.1. No campo “Observação” da Nota fiscal deverá conter o número da Ordem de 
Fornecimento expedida pela solicitante, ao qual a Nota Fiscal se refere.  

5.3.3. Obrigatoriamente, deverá constar os serviços prestados no corpo da Nota 
Fiscal emitida pela empresa.  

5.4. A PREFEITURA terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar os serviços 
fornecidos pela CONTRATADA, sendo que o objeto deste Edital será recebido da 
seguinte forma: 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de conformidade com as 
especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital e da proposta 
da Contratada; 

b) Definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b” do art. 73, da Lei nº. 8.666/93, por 
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após a comprovação de adequação do 
objeto aos termos contratuais; 

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos. 
DEISE 



 

 

5.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

5.7. O transporte dos profissionais até o Município correrão por conta da 
CONTRATADA, sem qualquer custo adicional a Prefeitura. 

5.8. A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir 
da data de assinatura da referida ata de registro. 

5.8.1. As vigências da Ata de Registro de Preços e dos contratos administrativos 
dela derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo 
celebrado em decorrência e durante a vigência do Registro de Preços rege-se pelas 
normas estampadas na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde 
que as situações fáticas de prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados 
no artigo 57, da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA SEXTA 

DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. Do Município: 

6.1.1. Proceder ao pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.1.2. A fiscalização e acompanhamento do contrato serão de responsabilidade 
desta Prefeitura Municipal, através do fiscal de contrato responsável pelos serviços; 

6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.1.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 
notas fiscais/faturas; 

6.1.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento; 

6.1.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade do Contratado. Assim como não responderá por 
quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente Termo de Contrato. 

6.2. Da Detentora da Ata: 



 

 

6.2.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital e 
Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente 
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 

6.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

6.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 
1990); 

6.2.4.  Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado em edital, 
os profissionais que não atenderem as determinações do Edital e Termo de 
Referência; 

6.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

6.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

6.2.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

7.1. As solicitações decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão 
formalizadas pela retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa 
pela detentora. 

7.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender 
todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a prestação 
dos serviços deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu 
vencimento. 

7.3. Toda solicitação deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade 
requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de 
Autorização de Despesa. 

7.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá 
colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver 
recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 



 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DAS PENALIDADES 

8.1. O atraso injustificado na prestação de serviços sujeitará a empresa, a juízo da 
Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 
limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº. 8666/93, 
sobre o valor do contrato/ARP. 

8.1.2. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada 
possuir com a Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT e poderá cumular com 
as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 8.2, “b”. 

8.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial na prestação de serviços, objeto desta 
licitação, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções 
administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte 
por cento) sobre o valor total do contrato/ARP; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT, por prazo não superior a 02 
(dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será 
aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002. 

8.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Nova 
Monte Verde/MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada 
possuir com esta Prefeitura; 

8.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos pelo município, ou recolhidos em favor do município, ou 
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 
do Município e cobrados judicialmente. 

8.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de 
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos 
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 
10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente: 



 

 

8.5.1. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 

8.5.2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a 
paralisação do fornecimento. 

8.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 
decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e 
decisão superior, dentro do mesmo prazo; 

8.7. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada, da reparação 
das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de 
Nova Monte Verde/MT. 

8.8. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas (DOC TCE) e/ou Diário Oficial 
Eletrônico dos Municípios - Mato Grosso (AMM) as sanções administrativas 
previstas no item 8.2, “c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitação perante a 
Administração Pública. 

8.9. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 
1993, as empresas ou profissionais que: 

8.9.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

8.9.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

8.9.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº. 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº. 9.784, de 1999. 

8.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

8.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

8.13. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 



 

 

2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo. 

8.14. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 
unidade administrativa. 

8.15. O processamento do Processo Administrativo não interfere no seguimento 
regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

CLÁUSULA NONA 

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata 
de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação 
econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, 
cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 

9.2. Durante o período de validade, os preços não serão reajustados, ressalvada a 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

9.3. A contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato 
imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou 
desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento. 

9.4. À contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento 
para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato 
imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha 
onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela. 

9.5. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

9.6. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a 
prefeitura solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução 
do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 



 

 

9.7. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 
eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador 
convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor. 

9.7.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão 
Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez 
frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual 
oportunidade de negociação. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem 
ônus, que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas 
do documento pelo “PROMITENTE FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito 
de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei Federal nº. 8.666/93 e ainda, 
unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 

10.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, automaticamente, 
por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados 
e, por iniciativa do Gestor da Ata quando: 

10.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 

10.2.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 

10.2.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 

10.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com 
observância das disposições legais; 

10.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;  

10.2.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas 
pela Administração. 

10.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 
neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. 
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial de Contas (DOC/TCE) e/ou 



 

 

Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - Mato Grosso (AMM), por 01 (uma) vez, 
considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação. 

10.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo 
do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

10.4.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a 
aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões 
do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

11.1. As aquisições dos serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços 
serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, 
sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do Município, os 
quantitativos das solicitações. 

11.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou 
parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta 
delegar a competência para tanto. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DO ORÇAMENTO 

12.1. As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos 
previstos no Orçamento da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Nova 
Monte Verde. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL 

13.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2021, bem como os documentos a ele 
referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no 
certame licitatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DAS COMUNICAÇÕES 



 

 

14.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e 
controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Integram esta Minuta de Ata, a minuta de edital do PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 022/2021 a proposta da empresa _____________________, inscrita no CNPJ 
sob o n.º __.___.___/____-__ classificada em 1º lugar no certame supranumerado. 

15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e 
10.520/02. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

DO FORO 

16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Monte Verde – MT, como único 
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 
testemunhas abaixo. 

 
Nova Monte Verde - MT, ____ de ____ de 2021. 
 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE 
EDEMILSON MARINO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
EMPRESA 
 CNPJ sob o n.º __.___.___/____-__ 
PROMITENTE FORNECEDORA 
 

 
 
 
 



 

 

ANEXO IX 
 
 
 

Órgãos participantes do Registro de Preços 
 

 

• SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 

 
 
 
 
 

 


