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O Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através da

Pregoeira, designada pela Portaria n' 01212022, no uso de suas atribuições, toma püblico e

para coúecimento dos interessados em participar da licitação em epígrafe, a qual tem por

objeto o registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços

de assistência à saúde, especificamente de consultas para suprir horários altemativos,

notumos, finais de semana e feriados, conr previsão de abertura para o dia 1010612022, às

14h00m, que decidi SUSPENDER o certame para análise, em razão de impugnação

impetrada pela empresa OUTSORCE CLINICA MEDICA EIRELE - EPP, inscrita no

CNPJ: 21.706.961/0001-96.

A nova data da sessão pública será informada através dos mesmos meios de

divulgação utilizados anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas junto ao Setor de

Licitações, na Prefeitura Municipal de Nova Santa BiiLrbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt

de Moraes, n" 222, pelo telefone 43-3266-il1l4, por e-mail licitacao@nsb.pr.gov.br ou pelo

site www.nsb.pr.sov.br

Nova Santa Barbara, l0 de junho de 2022.

Elaine C : Luditk Sa tos

Pr egoeira

Portaria no 01212022

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, CentJo.8 43.3266.8100 I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara"
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.gov.br

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N'26/2022
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O Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designada pela Portaria no 01212022, no

uso de suas atribuições, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação em epígrafe, a qual

t§-, por obieto o registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica prestadora de serviÇos de assistência à

saúde, especificamente de consuttas para suprir horários altemativos, noturnos, Íinais de semana e feriados, com previsão

de abertura para o dia 1010612022, às 14h00m, que dêcidi SeElgE&o certamê para análise, em raáo dê impugnação

impetradâ pêle empresa OUTSORCE CLINICA MEDICA EIRELE - EPP, inscrita no CNPJ: 21.706.961/0001-96.

A nova data da sessão pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados

anteriormente. Outras informaçõês poderão ser obtidasjunto ao Setor de Licitaçóes, na Prefeitura Municipal dê Nova Santa

Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittêncourt dê Moraes, Ít' 222, pelo telefone 43-3266-8114, por e-mail

licitaôao@nsb.pr.oov.br ou pelo site www.nsb.pr.oov.br

Nova Santa Bárbara, 10 de junho de 2022.

Elaine Cristina Lirditk dos Santos

Pregoeira Portaria n' 01212022

CLAUDEMIR VÂLÉRIO

Prefeito Municipal

Ediçáo. 22U12022-lO2l - Oata 1ot06t2022 EXTRATO DO CONTRATO N' 3412022

REF.: Prêgão Eletrônico N' '1712022
PARTES: Municíplo de Nova Santa Bárbara, pessoa.iuridica de diÍeilo público interna, inscrita no CNPJ
sob o no 95.561.080/0001S0, com sedê administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moâes,222, e a
empresa MALDONADO & MALDONADO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, pêssoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n"- 32.899.040/0001-03, com endeÍeço à Av Julês Vernê, 693, 0 - CEP:
86002450 - Bairro: Conjunto Sânta Rita 7, Londrina/PR.
OBJETO: Contratação dê seÍviços dê sêgurança ê medicina do trabalho a fim dê êlaborar o ProgÍama dê Gerenciamento dê
Riscos - PGR, Laudo Técnico das Condiçõês Ambiêntais de Trabalho - LTCAT, Laudo Técnico dê lnsalubridade e
Periculosidade - LTIP.
VALOR TOTAL: R$ 8.100,00 (oito mil e cem rêais).
PRAZO DE VIGÊNCn: í2 (doze) mesês, ou seja, alé 0910612023.
SECRETARIA: Secretarias Municipais.
RECURSOS: SecÍetaÍias Municipais.
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Witcken, OAB/PR n" 22.932.
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 1oto612022.

CLAUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal

Diário Oficial Eletrônico do Munlcíplo de Nova Santa Bárbara
Ruâ: Wâlfrêdo Bittêhcourl de Moraes n'222 -Centro

Fonê/Fax: (43) 3266-8100
E-maal: diârioofi ciel@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pÍ.gov.br

O.u..

iário Oficial Eletrônico
Município de lIova,Santa Bârbara - Paraná

Edição Nô 2234 - Novs Santu Bórbaru, P.rrauá. SEXTÁ-FEIRÀ, 10 de IANHO de 2022



ú0OUÍSORCE CLINICA I'EOICA EIRÉLE - EPP
ConsultoÍia e Gestáo de Saúde.

CNPJ: 2'1.706.961/0001-96
End. Rua Bandeiranles no 1041, Centro - sala 3 - Comélio Procópio - PR
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2612022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 5212022

OUTSORCE CLINIC;A MEDICA EIRELE - EPP, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ: 21.706.961/000í-96, com sede na Rua

Bandeirantes no í041, Centro - sala 3 - Cornélio Procópio - PR - PR, telefone (43)

3523-0294/99909-5962, e-mail: outsorce.saudeconsulto ria(ôhotmail.com , neste ato
representado pelo seu sócio administrador MARGIO AURELIO DO CARMO, brasileiro,
advogado, portador da cédula de identidade RG no 4.344.3444 SSP/PR e inscrita no

CPF sob o no 574.2OO.929-í5, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Anchieta,
1849, Jardim Bandeirantes, na cidade de Cornélio Procópio-PR, vem à presença de
Vossa Excelência, na qualidade de licitante, por seu procurador abaixo assinado, vem,

fulcro no artigo 4í, § 20 da Lei 8.666/93 e item 3 do Edital do Pregão Presencial

026/2022 apresentar

IMPUGNACÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 26/2022

pelas razões adiante descritas:

E

EXCELENTÍSSIMO SRA. PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SANTA BÁRBARÁ/PR

I - DOS FATOS
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Em breve resumo, trata-se de licitação na modalidade
Pregão Presencial de no 2612022, promovida pelo Munícipio de Nova Santa
Bárbara, objetivando a contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de
assistência à saúde, especificadamente de consultas para suprir horários
alternativos, notumos, finais de semana e feriados, nos termos do ANEXO I do
referido Edital do Pregão Presencial de no 2612022.

Fato é que, dâ análise do referido Edital foi possível

detectar vícios e omissões de exigências editalícias necessárias para garantia

da qualidade do serviço licitado, os quais devem ser imediatamente sanados,
sob pena de se anular todo o procedimento, conforme segue abaixo:

ll.1 - Dos DocuMENTos DE HABILTTAÇÃO

11.1.1 - Da qualificação técnica

O serviço licitado tem por objeto a prestação de serviço
médico, atividade esta regulada e fiscalizada pelo CRM/PR - Conselho Regional
de Medicina do Paraná, devendo a empresa prestadora do serviço ter registro
no referido conselho de classe, inclusive, com necessidade de apresentação do
profissional técnico responsável também com registro no CRM/PR.

Ocorre que além do Certificado de inscrição da empresa
junto ao CRM/PR, conforme exigido no item 8,6."1 do Edital do Pregão Presencial
de no 2612022, as empresas licitantes tambem devem apresentar a Certidão
Negativa de Débitos junto ao CRM/PR, bem como, Certidáo Negativa de Débitos
do Responsável Técnico junto ao CRM/PR e o comprovante do vínculo do
responsável técnico com empresa licitante, o que não consta nas exigências de
qualificação técnica do presente edital

A lei 6.839/80 que dispõe sobre o registro de empresas nas
entidades fiscalizadoras do exercício de profissões determina que:

Lei 6.839/80:

l

s

II - DA IMPUGNACÃO

Art. 1o O registro de empresas e a anotação dos
profissionais legalmente habilitados, delas
encarregados, serão obrioatórios nas entidades
competentes para a fiscalizacão do exercício das
diversas profissões, em razão da atividade básica ou
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êm relação àquela pela qual prestem serviços a

terceiros.

Assim, em cumprimento à referida norma acima o CFM -
Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução CFM no 1.97112011 em
anexo, fixou regras para cadastro e registro para as pessoas jurÍdicas
nos seguintes termos:

RESOLUçÃO CFM No 1.971t2011:

CONSIDERANDO a Lei no 6.839 de 30 de outubro de
1980, que instituiu nos conselhos regionais de
medicina a obriqatoriedade do reoistro das emoresas
de prestacão de servicos médico-hospitalares e a
anotação dos profissionais legalmente habilitados;

RESOLVE:

Art. ío Baixar a presente instrução, constante no anêxo
a esta resolução, aos conselhos regionais de medicina,
objetivando propiciar a fiel execução da Resolução
CFM no 997, de 23 de maio de 1980, da Lei no 6.839, de
30 de outubro de'1980, e da Lei no 9.656, de 3 dejunho
de't998.

ANEXO À neSOlUçÃO CFM No 1.971111

CAPíTULO I

CADASTRO E REGISTRO

(...)

AÉ. 3o As empresas, instituições, entidades ou
estabelecimentos prestadores e/ou intermediadores de

assistência à saúde com personalidade jurídica de
direito privado devem reqistrar nos conselhos
reqionais de medicina da iurisdi GA o em oue atuarêm.
nos termos da leis no 6.839/80 e no 9.656/98.

(...)

(...)

ParágraÍo único.
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Estáo enquadrados no "caput" do art. 30 deste anexo:

a. As empresas prestadoras de serviços médico-
hospitalares de diagnóstico e/ou tratamento;

g. Empresas de assessoria na área da saúde;

Em relação às anuidade das empresas junto âo CRM, a
Resolução CFM No 1.97111'l prevê que estas estão obrigadas ao recolhimentos
de anuidades e taxas e, logicamente, para comprovação de tal obrigação
necessário a apresentação de certidão negativa de débito da empresa junto ao
CRM. Vejamos:

Resolução CFM No 1.971111:

CAPíTULO III

ANUIDADE E TAXAS DE REGISTROS

AÉ. 14 As empresas, instituições, entidades ou
estabelecimentos registrados nos conselhos regionais
de medicina, enquadradas no art. 30 e respectivo
parágrafo único deste anexo, estão obriqadas ao
recolhimento de anuidades e taxas de reqistro
estipuladas pelo Conselho FederarlLle Meelicina, por
resoluções específicas.

Da análise das exigências editalícias do Pregão Presencial
02212017, verifica-se que não consta tais exigências nos documentos de
habilitação o que inviabiliza a prestação do serviço licitado, vez que, no caso de
fiscalização do conselho de classe, a emprêsa que não estiver devidamente
registrada no CRM/PR, com sua anuidade em dia, não poderá prestar o serviço
licitado o que acarretará sérios prejuÍzo§ à administração pública que terá que
promover novo certame para contratação de empresas aptas à prestação do
serviço.

Lei 6.839/80:

Da mesma forma, é necessário a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos do Responsável Técnico junto ao CRM/PR e o comprovante
do vínculo do responsável técnico com empresa licitante, conforme preceitua a
Lei 6.839/80:
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Art. 1o O registro de empresas e a anotação dos
profissionais legalmente habilitados, delas
encarregados, serão obriqatórios nas entidades
competentes para a fiscalização do exercício das
diversas profissôes. em razão da atividade básica ou
em relação àquela pela qual prestem serviços a
terceiros.

Desta forma, se faz necessário a retificação do edital
convocatório para que seja incluída a exigência nos Documentos de Habilitação
de que as empresas participantes do certame além de terem registro no

CRM/PR, devam apresentar a Cêrtidão Negativa de Débitos junto ao CRM/PR,
bem como, o registro e a Certidão Negativa de Débitos do Responsável Tecnico
junto ao CRM/PR e o comprovante do vínculo do responsável técnico com
empresa licitante.

1.1.2 - DA NECESSTDADE DE COMPROVAçÃO DE

QUALtFICAçÃO ECONÔMtCA-F|NANCETRA

A Lei 8666/93 traz em seu artigo 27 a relação dos
documentos exigidos na fase de habilitação nas licitações:

Art.21. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á
dos interessados, êxclusivamente, documentação
relativa a:

| - habilitação juridica;

ll - qualificação técnica;

lll - qualificação econômico-financeira;

Em seu artigo 31 a Lei 8.666/93 apresenta o rol de
documentos necessários para comprovação da qualificação econômico-
fi nanecira das empresas licitantes:

Art. 31 . A documentação relativa à qualificação
econômico-financeira limitar-seá a:



| - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;

ll - certidão negativa de falência ou concordata
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa Íísica;

ll! - garantia, nas mesmas modalidades e critérios
previstos no "caput" e §'to do art.56 desta Lei, limitada
a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação.

Analisando o Edital do Pregão Presencial 2612022 verifica-
se que não consta na exigência de habilitação a comprovação da qualificação
econômico-financeira das empresas licitantes, nos termos do artigo 27 da Lei
8.666/93, não garantido à adminishação o aferimento das condições financeira
das empresas, pois, as exigências relativas à qualificação econômico-financeira
possibilitam à Administração Pública aferir as condições econômicas das proponentes,
na tentativa de resguardar o cumprimento do contrato, em outras palavras, buscam
prevenir a participação de empresas avenlureiras, que sem responsabilidade ou

respaldo financeiro, possam participar e vencer o certame e, durante a execução da
obrigação contratada, não possuam capacidade para concluir o objeto da obrigação.

IlI - DO PEDIDO

OUTSORCE CLINICA EDICA EIRELE. EPP
Consuttoíia e Gestáo de Saúde.

CNPJ: 2'1.706.961/0001-96
End. Rua Bandeirantes no 1041, Centro - sala 3 - Comélio Procópio - PR
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Desta forma, necessária a inclusão da exigência de
apresentação da comprovação da qualificação econômico-financeira das
empresas licitantes, sob pena de nulidade de todo o procedimento licitatório, nos

termos da legislação pertinente.

Pelo exposto, face aos vícios insanáveis no EDITAL DE

PREGÃO PRESENCTAL N.o 2612022, pubticado peto PRFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA SANTA BÁRBARA, que fere os fundamentos dê uma licitação pública,

bem como de retificações necessárias, requer-se que V.S.a, na atribuição de
representante desta douta comissão, que:
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Termos em que
Pede deferimento.

Cornélio Procópio, 08 de junho de 2022.

MA RC I O A U R E r. I O f,Il[do"A1r"J:i;âtt'::ii,%

DOCARMO ?ado'2022'06'0811:46:04

MARCIO AI'RELIO DO CARMO
oAB/PR - 4í.947

1. seja incluída no edital convocatório a exigência, nos

Documentos de Habilitação, de que a empresa participante do certame
apresente a Certidão Negativa de Débitos junto ao CRM/PR, bem como,

Certidão Negativa de Débitos do Responsável Técnico junto ao CRM/PR e o
comprovante do vínculo do responsável técnico com empresa licitante;

2. da mesma forma, nos termos dos artigos 27 e 31 da lei

8.666/93, que seja incluída no edital convocatório, nos Documentos de
Habilitação, a exigência de apresentação de documentação para comprovação
de qualificação econômico-financeira das empresas licitantes;

Grifa-se que somente mediante a correção do instrumento
convocatório que os princípios públicos da isonomia e legalidade serão
aplicados, igualando as licitantes no único intuito de conseguir a melhor oferta e
qualidade no serviço licitado para a Administraçâo Pública, além de trazer ao ato
administrativo a legalidade necessária.

Caso não seja este o entendimento desta Douta Comissão,
requer que seja a presente impugnação, em conjunto com o edital, remetidos à
lnstância Superior para análise ê julgamento, com efeito suspensivo do certame
licitatório até ser publicada a decisão definitiva.

Requer-se por Íim, quê âs comunicações/respostas da
presente impugnaçáo sejam enviadas parâ o e-mail:
outsorce.saudeconsultoria@hotmail.corÍ].
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OUTSORCE CLINICA MÉDICA- EIRELI

OUARTAALTERACÃO DO ATO CONSTITUTIVO

cNPJ'MF 21.706.961'000í-96 - NtRE 4í6001745í8

MARCIO AURELIO DO CARMO, brâsileiro, €sado sob o regime percial dê bens, empresário,

nascido em 30/í0/1966 na cidede de Serteneja, Estado do Paraná, portâdor da Cedula de ldentidadê

Civil RG no 4.344.3224 SESP/PR, e inscrito no CPF/MF sob no 574.200.929-15, residente a Rua

Anchieta, no 1849, centÍo, cep 86300-000, nestra cidade de Comélio Procópio, Estado do Paraná,

titular da Eireli que gira sob o nome de OUTSORCE CLINICA MÉOICA - ElRELl, com sede na rua

Pi?al, no 22, sala 3, Vila lndependência, CEP 86300-000, nesta cidade de Comélio Procôpio, estado

do Paraná, cu,io ato constitutivo foi registrado na JUCEPAR sob " 41600174518, em 20/0112015, e a

última atteraÇâo registrada sob no 20177503866 em 2810ü2018, e devidamente inscrita no CNPJ/MF

sob o no 21.706.96í/000'196, Íesolve alterâr o contrato social mediante as condiçôes estabelecidas

nas cláusulas a seguir:

CúUSULA PRlirElRÂ - A sede da emprêsa que eÍa na Rua Pirat, 22, sala 3, Vila lndep€ndência,

cep 8630G000, na Cidacle dê Comêlio Procópio, êstado do Paraná, passa a ser na Rua dos

Bandeirantes, 1041. JaÍdim Bendelrentes, cep 86300-000, na cidadê de Cornélio Procópio, êstado do

Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas que nâo colidirem com o

pÍesentê instrumento.

E por estar justo e contÍatado, lavra, datr e assina o presêntê instÍumento em í via, obrigando-se

Íielmente por si e seus herdeiros, a cumpÍi-lo em todos os seus termos.

Cornálio Procóplo, 08 de malo de 20Í9.

,UNTA co,.{ÊtcÀr
oo PAi^NÂ

CER!I?ICo o ÂECISTRo w 23105120L9 1{:53 soB ll" 20192?31331
PRc/lpCOrp: 192?8a331 DE t6lO5l2Ot9. CóDrcO DE VERTETCÀÇÀO:
1190232660a. UIRE: -a160017a518.
OIIISORCE CLfNICT IGDICÀ - EIREII . EPP

LEiÀNDRO r,qRCOS RIÀYSE! BISC,ÀIÀ
sEcrEaiúro-GERÀ!

cuRrrrEÀ,23105/2079
,rr. êqrr.rafaci1. pr. gôv.b!

À vâridrd,. d.6tâ dôcuúnto. ..'1?:::.gr-:i:::"1:1!":.:glpl?y?gi: * :Y:.:y3l:icidàd. nô' rêspâêriwos portàis.
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E-mail de lsmweb - soluções para lntemet - IMPUGNAÇÃo EDITAL PREGÃO PRESENClAl2612022

{-f ismWeb licitacao licitacaô <licitacaoqn"U.pr.goÇ.§,
, ,.. , c,, 3rr

TMPUGNAÇÃO EDTTAL PREGÃO PRESENCTAL 26t2O22
2 mensagens

OutsoÍce Saudê Consultoria <outsorce.saudeconsultoria@hotmail.com>
Para: "licitacao@nsb.pr.gov.bf <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Segue em anexo a impugnação do EDITAL pReeÃo PRESENCIAL 2612022.
Att.

Outsorce ClÍnicas Médicas
(43) - 3523-0294

3 anexos

r-ç5 TMPUGNAçÃO EDITAL NOVA SANTA BARBARA.pTJf
" 1187K

:l 4" Alteraçao r Bandeirantes.pdí
163K

-\L:I
CNH MARClO.pdf
339K

8 de junho de 2022 11:51

Setor de Licitaçõês - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Outsorcê Sâudê ConsultoÍia <outsorce.saudeconsultoria@hotmail.com>

Bom dia,

I de junho de 2022 11 :58

Recebido.
Será encâminhado para análise

Att,
_eío 

das rnênsâgens anlêÍirrês ocultol

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitaçôes e Contratos
Prêfêitura Municipal de Nova Santa BárbaÍa
Telefone/ Whatsapp (43) 326ô{114

https://mail,googlê.com/maiUu/o/?ik=14635'14Md&view=pt&search=all&permthid=thread-P/o341735078586161079673&simpl=msg-fo/o3A'173507.. . 111
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coRRESPoNDÊHcn trurenrul

De: Pregoeira
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0810612022

Prczada Senhora,

Solicito parecer jurídico quanto a impugnação ao edital de Pregão
Presencial n" 2612022, apresentada pela empresa OUTSORCE CLINICA MEDICA
EIRELE - EPP, inscrita no CNPJ: 21.706.961/0001-96, cujo objeto e o registro de
preços para eventual contrataçáo de pessoa jurÍdica prestadora de serviços de
assistência à saúde, especificamente de consultas para suprir horários alternativos,
noturnos, finais de semana e feriados, c.:nforme documentos anexos.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cr naL dos ntos
Pregoeira

Portaria n" 01212022

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, Fcne 43. 326ó.8100, CEP - 86.250400 Nova SaÍra Bárbara,
Paraná - tuul-.ttsb.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
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PARECER JURIDICO

REFERÉNCIA:PREGÃO PRESENCIAL N" 26 I 2022

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL COM/OCATÓRIO

Interessado: Pregoeiro e Equipe de Apoio

Trata o presente expediente de pedido de impugnaçáo interposto pela

EMPRESA OUTSORCE CLINICA MÉDICA EIRELE-EPP, iNSCTitA NO CNPJ

sob o n" 21.7O6.96L lO0Ol-96, em face do edital do processo licitatório,

modalidade pregão presencial n" 26,12922, que tem por objeto o registro

de preços para eventual contratação de pessoa jurídica prestadora de

serviços de assistência à saúde, especiÍicamente de consultas para suprir

horárrios alternativos, noturnos, Íinais de semana e feriados, para suprir

as necessidades de todas as secretarias municipais.

A impugnaçâo foi protocolada em data de 0810612022, estando a sessáo

de abertura prevista para lO l06l20:22, portanto obedecido o prazo legal,

â mesma se encontra apta para ser analisada e julgada.

DAS RAZÓES DE TMPUGLAçÃO

A impugnante tece uma única situação

1.1- DOS DOCUMENTOS DE FTABILITAÇÃO

1.2 - Da qualificação técnica.

DA TEMPESTTVIDADE:
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Aduz em suas razões que, o serviço a ser licitado tem por objeto a

prestaçáo de serviços médicos, atividade regulada e fiscalizada pelo

CRM/PR - Conselho Regional de Medicina dom Paraná, devendo a

empresa licitante ter registro junto ao referido conselho, com

apresentação de responsável técnico igualmente registrado junto ao

cRM/PR.

Junta trechos da L.ei n' 6.839,/80, que dispõe que o registro de

empresas nas entidades fiscalizadoras em exercicio de proÍissões

regulamentadas seria obrigatório.

Que o edital convocatório nào traz referida edgência, merecendo ser

retificado.

1.3- DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICA FINANCEIRA.

CITA O ART. 27 E 31 da Leí n" 8.666193, que trata respectivamente

dos documentos necessários para habilitaçáo e da qualificação

econômica e Íinanceira dos licitantes.

Entendendo a impugnante que deveria ser exigido na íntegra os

documentos referentes a qualificação econômico financeira das

empresas participantes do certame, para ao final requerer:

A alteraçáo do edital convocatório, a Íim de que seja incluída no

edital convocatório a Certidão Negaüva de Débitos junto ao

CRM/PR, bem como Certidáo I'legaüva de Débitos do Responsável

Técnico junto ao CRM/PR, com comprovação de vínculo do

responsável com â empresa licitante.

Feito o breve relato da peça impugnertória, passemos a análise:
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Em relação a alegação tecida pela impugnante, em relaçáo aos

documentos de habilitação pretendido de Certidáo Negativa de Débitos

da empresa e do responsável técnico, temos que a Lei de Licitações e

Contratos preve que a administraçào pública pode eígir do licitante o

registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA, CRC.

CRA, CRM, etc), conforme previsão expressa no art. 30, I da Lei n'
8.666193.

Em pese o Poder Público poder exigir este documento das empresas

interessadas em participar da licitação, não se pode obrigar que o

licitante demonstre que está adimplente perante o conselho proÍissional.

Ou seja, é vedado exigir a certidão de quitação de adimplência.

Com essa premissa, entendeu-se que náo compete à Administração

Pública compelir as empresas à quitaçáo de anuidades junto aos

Conselhos Profi ssionais.

Conforme citado pelo Ministro Relator, o legislador infraconstitucional

optou por não restringir a participaçáo de licitantes inadimplentes junto

ao respectivo Conselho Profissional, náo cabendo à Administraçào fazer

essa restrição, sob pena de ilegalidarle.

A decisáo em comento fundamenta-se no princípio constitucional da

universalidade de participação em licitações, impondo ao instrumento

convocatório o estabelecimento de regras que garantam a seleção da

proposta mais vantajosa e vedem cláusulas desnecessárias que

restrinjam o caráter competitivo do certame.

Segundo entendimento do Tribunal de Contas da União, "é ilegal a

exigência de quitação de anuidades do Crea para fins de habilitação, pois

o art. 30, inciso I, dal*í8.66611993 exige apenas o registro na entidade".
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logo, conclui-se que a exigência de apresentação de Cerüdáo da empresa

e do responsável técnico deve limitar-se aos termos do art. 30, inciso I da

Lei 8.666/93. Portânto, conforme o entendimento mais recente do TCU,

exigir a comprovação de quitaçâo junto à entidade para fins de

habilitaçáo no certame constitui uma forma de restringir a

competiüvidade.

Quanto ao requerimento de exigência de comprovação de qualificaçáo

econômico Íinanceira, temos que a habilitação está diretamente

relacionada à pessoa que se pretende contratar (verificação da idoneidade

do sujeito) e ao encargo que deverá ser cumprido (capacidade para

executar o objeto).

Para realiz.ar essa análise, a entidade licitante exige dos interessados

documentos que demonstrem sua idoneidade (habilitações jurídica e

fiscal) e sua capacitaçáo (habilitações técnica e econômico-Íinanceira).

Em linhas gerais, pode-se dizer que a habilitação jurídica visa a
comprovar que os interessados têm capacidade juridica para contratar

com a Administração. A qualificação técnica, por suâ vez, exige que sejam

demonstrados os conhecimentos e a experiência do interessado, bem

como que possui capacidade técnico operacional pârâ executar o objeto.

A habilitação financeira tem o condáo precípuo de avaliar se o pretenso

contrâtado tem condições mínimas, sob o enfoque Íinanceiro, de garantir

a execução do contrato, vale dizer, se ele poderâ suportar todo o encargo

Diante do exposto, náo se vislumbra a necessidade de alteraçâo no edital

convocatório quanto a inclusão de exigência de apresentação de Certidão

Negativa de Débito da Empresa ou do profissional responsável técnico

junto ao CRM/PR.
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Quanto a inclusáo da qualiÍicaçáo econômico financeira, e diante das

observações tecidas neste parecer jurídico, devolvo a pregoeira e equipe

de apoio, para que decidam sobre a alteração do edital convocatório.

Ressalto por fim que o presente parecer tem câráter meramente

opinativo, diante da legislação em vigor, sem nenhum caráter vinculativo

na tomada de decisáo da Senhora pregoeira e equipe de apoio, que

poderáo firmar livremente sua decisáo na presente impugnação,

conforme seu convencimento, mesmo porque de acordo com a legislação

em vigor, art. 12, § 1" Caberá ao pregoeiro, ar:xiliado pelo setor

responsável pela elaboraçáo do edital, decidir sobre a impugnação no

prazo de até vinte e quatro horas.

Nova Santa Bárbara, l0 dejunho de 2022.

A#"z Wilc

Procuradoria Jurídica
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onclsÁo PREGoETRA - ntucxaçÃo
Ref. Pregão Presencial n' 2612022 - Processo Administrativo no 5212022.

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica prestadora de

serviços de assistência à saúde, especiÍicamente de consultas para suprir horários

alternativos, noturnos, Íinais de semana e feriados.

Trata-se de impugnação apÍesentada pela empresa OUTSORCE CLINICA MEDICA

EIRELE - EPP, inscrita no CNPJ: 21.706.961t0001-96, interposto tempestivamente ao edital

de Pregão Presencial n" 2612022, que tem por objeto o registro de preços para eventual

contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de assistência à saúde, especificamente

de consultas para suprir horiârios altemativos, notumos, finais de semana e feriados.

RAZÕES DO RECTIRSO;

A impugnante tece uma única situação:

l l - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇ1(O

1.2 - D A QUALIFICAÇÂO TECNICA

Aduz em sua razões que, o serviço a ser licitado tem por objeto a prestação de serviços

médicos, atividade regulada e fiscalizada pelo CRM/PR - Conselho Regional de Medicina do

Paraná, devendo a empÍesa licitante ter registro junto ao referido conselho, com apresentação

de responsável técnico igualmente registrado junto ao CRM/PR.

Junta trechos da Lei n" 6.839/80, que dispõe que o registro de empresas nas entidades

fiscalizadoras em exercicio de profissões regulamentadas seria obrigatório.

Que o edital convocatório não traz referida exig;ência, devendo ser retificado.

1.3. - DA NECESSIDADE DE COMPROV/,ÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMrCA-

FINANCEIRA

Cita o Art. 27 da Lei n' 8.666193, que trata respectivamente dos documentos necessários para

habilitação e da qualificação econômica dos li<:itantes. Entendendo a impugnante que deveria

ser exigido na íntegra os documentos referentes a qualificação econômico financeira das

empresas paÍicipantes do certame.

Rua Walfredo Bittencourt dê Moraes, 222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J- N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: üsi1aeao?nsb.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

NOVA SANTA BARBARA
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DO PEDIDO DA IMPUGNANTE;

Requer a impugnante a alteração do edital convocatório, a fim de que seja incluída exigência

de apresentação de Certidão Negativa de Débitos junto ao CRM/PR, bem como Certidão

Negativa de Débitos do Responsável Técnico junto ao CRM/PR, com a comprovação de

vinculo do responsável com a empresa licitante.

DAANÁLISE;

Em relação a alegação tecida pela impugnante, em relação aos documentos de habilitação

pretendido de Certidão Negativa de Débitos da empresa e do responsável técnico, temos que a

Lei de Licitações e Contratos prevê que a administração pública pode exigir do licitante o

registro ou inscriçâo na entidade profissional competente (CREA, CRC, CRÂ, CRM, etc),

conforme previsão expressa no art. 30, I da Lei no 8.666193.

Em pese o Poder Público poder exigir esse documento das empresas interessadas em

paÍicipar da licitação, não se pode obrigar que o licitante demostre que está adimplente

perante o conselho profissional. Ou seja, é vedado exigir a certidão de quitação de

adimplência.

Segundo entendimento do Tribunal de Contas da União, "é ilegal a exigência de quitação de

anuidade do Crea para fins de habilitação, pois o art. 30, inciso I, da Lei n" 8.666/93 exige

apenas o registro na entidade".

Com essa premiss4 entendeu-se que não compete à Administração Pública compelir as

empÍesas à quitação de anuidades junto aos Conselhos Profissionais.

Conforme citado pelo Ministro relator, o legislador infraconstitucional optou por não

restringir a participação de licitantes inadimplentes junto ao respectivo Conselho Profissional,

não cabendo à Administração fazer essa restriçiio, sob pena de ilegalidade.

A decisão em comendo fundamenta-se no princípio constitucional da universalidade de

participação em licitações, impondo ao instrumento convocatório o estabelecimento de regras

que garantam a seleção da proposta mais vantajosa e vedem cláusulas desnecessárias que

restrinjam o caráter competitivo do certame.

Logo, conclui-se que a exigência de apresentação de Certidão da empresa e do responsável

técnico deve limitar-se as termos do art. 30, inr:iso I da Lei n'8.666/93. Portanto, conforme o

entendimento mais recente do TCU, exigir a comprovação de quitação junto à entidade para

fins de habilitação no certame constitui uma forma de restringir a competitividade.

)
Rua Walfredo Bitlencourt de Moíaes, 222,f elF-íone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: Iicitacaorânsb.or.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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Quanto ao requerimento de exigência de comprovação de qualificação econômica financeira,

temos que a habilitação estri diretamente relacionada à pessoa que se pretende contratar

(verificação da idoneidade do sujeito) e ao encargo que devení ser cumprido (capacidade para

executar o objeto).

Para realizar essa aniálise, a entidade licitante exige dos interessados documentos que

demostrem sua idoneidade (habilitação jurídica e fiscal) e sua capacidade (habilitações técnica

e econômico-fi nanceira).

A habilitação jurídica visa a comprovff que os interessados têm capacidade jurídica para

contratff com a Administração. A qualificação técnica. por sua vez, exige que sejam

demostrados os coúecimentos e a experiência do interessado, bem como que possui

capacidade técnico operacional para executar o objeto.

A habilitação financeira tem o condão precípuo de avaliar se o pretenso contratado tem

condições minimas, sob o enfoque financeiro, de garantir a execução do contÍato, vale dizer,

se ele poderá suportar todo o encaÍgo.

DADECISÃO;

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE À IMPUGNAÇÃO

apresentada pela empresa OUTSORCE CLINICA MEDICA EIRELE - EPP, inscrita no

CNPJ: 21.706.961/0001-96, os lermos das respostas acima expressas.

Assim, serão feitas devidas alterações no edital convocatório, visando constar a exigência de

comprovação de qualificação econômico-financeira e posteriormente será diwlgada a nova

data de abertura da licitação, com republicação do Edital em referência.

N Santa Brirbara, 13 de juúo de 2022.

Elain Cristina do antos

Pregoeira - Portaria no 01212022

Rua Walfredo Bitten@url de Moraes, 222,f e!É-Íone. 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao,Onsb.pr.eov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

PREFEITURA MUI,ICIPAL
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coRRESPoNDÊructa trutenrua

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1310612022

Prezada Senhora,

Em virtude de alteraçÕes ocorridas no edital do Pregáo
Presencial n" 2612022, solicito nova análise jurídica do edital, minuta da ata de
registro de preços e minuta do contrato, em atendimento ao disposto no parágrafc
único, art. 38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Gri aL s ntos

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222,CentÍo. A 43.3266.8100 E - 86.250-000 Nova Santa Biirbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.goy.br

Setor de LicitaçÕes
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Processo Administrativo ns 5212022

Pregão Eletrônico ne 26 I 2O22

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de pessoa jurídica

prestadora de serviços de assistência à saúde, especificamente de

consultas para suprir horários alternativos, noturnos, finais de semana e

feriados.

Origem: Setor de LÍcitações

PARECER JURíDtCO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo

licitatório Pregão Eletrônico ns 2612022, o qual tem por objeto a

contratação de empresa especializada objetivando registro de preços para

eventual contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de

assistência à saúde, especificamente de consultas para suprir horários

alternativos, noturnos, finais de semana e feriados.

O presente processo retorna a esta Procuradoria Jurídica, face alteração

no edital convocatório, para adequação em relação a qualificação

econômica das empresas licitantes, conforme inclusão do anexo XlV.

Denota-se que a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ns tO.52O/2002, do

Decreto ns 7O.O24l2Ot9 e, subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

100
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Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento,

estando o edital convocatório, bem como a minuta do contrato aprovada

por esta Procuradoria Jurídica.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com

seus anexos, nos termos do art. 10, § 1e, da Lei ne 70.480/2002, c/c o

parágrafo único do art. 38 da Lei ns 8.666/93. Não se incluem no âmbito

de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame,

como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá

ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente pela

Administração Direta Municipal.

a, 15 de junho de 2022.

A
wilé/e n

Procuradora Juríd ica

Nova Sa nta



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LTCTTAçAO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 2612022

Processo Administrativo n.o 52J2022

Tipo: Menor Preço, Por ltem.

Recebimento dos
04t07t2022.

lnicio do Pregão: Dia 04/0712022, às 14h00min.

Preço Máximo: R$ 1.045.íí0,96 (um milhão, quarenta e cinco
mil, cento e dez reais e noventa e seis centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obÍldas em horário de
expediente na Prefeitura Alunicipal de Nova SanÍa Bárbara, slto â
Rua Walfredo Bittencourt de A/loraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

EIaine Cristi aL tk os Santo
regoerra

Portaria n" 012120

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

102

Objeto: Registro de preços para eventua! contratação de
pêssoa jurídica prestadora de serviços de assistência à saúde,
especificamente de consultas para suprir horários
alternativos, noturnos, finais de semana e feriados.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

Nova Santa Bárbara, 2010612022.
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ESTADO DO PARANA

PREGÃO PRESENCIAL NO 261 2022
Processo Administrativo n." 5212022

Senhor licitante:

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime está Pregoeira da
comunicação de possíveis retificaçôes ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pertinentês ao certame I ato.

Elaine Cristi a Luditk d tos

103

Visando possível comunicação futura êntre o Município de Nova Santa Bárbara e a sua
empresa, solicitamos o prêenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital, abaixo,
remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do e+nail licitacao(@nsb.pr.qov.br.

Portaria n' 012J2022

I

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 2212, Centro, I 43. 3266.8100, M - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL NO 2612022
Procêsso Administrativo n." 5212022

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e êndereço completo), retirou este Edital de Licitaçáo e

deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

aos I 12022.

Carimbo Padronizado da Empresa

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br

ESTADO DO PARANA

Objêto: RêgistÍo de prêços para eventual contratação de pessoa jurídica prêstadora
de serviços de assistência à saúde, especificamente de consultas para suprir horários
alternativos, noturnos, finais de semana e feriados.

ou pelo tel/ fax:
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N' 2612022
Procêsso Administrativo n." 5212022

ABERTURA OA LICITAÇÃO

AbeÉura: Dia 04107 12022, às í 4h00min.

Protocolo dos envelopes: Até às 13h30min, do dia 0410712022.

O Município de Nova Santa Bárbara, através da Pregoeira, deslgnada pela Portaria no

01212022, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitação, na modalidade
Pregão Presêncial, do tipo Menor Preço, Por itêm, destinâdo ao recebimento de propostas

objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação dos itens relacionados no

ANEXO l: Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de assistência à

saúde, especiÍicamente de consultas para suprir horários alternativos, noturnos, finais
de semana e feriados, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em

conformidade com as Leis N" 10.520102, N" 8.666 de 21106193 e suas alterações
posteriores, Decreto Federal N'3.555/00, Decreto Municipal n" 041/2009 do dia 04/09/2009.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das í3:00 às
í7:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8í00, ou ainda pelo email
licitacao@nsb. or.qov. br ou através do site www. nsb.pr.qov.br

Não serão admitidas nesta licitaçâo: empresas suspensas ou impedidas de licitar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, as empresas que estiverem em
regime de falência, bem como os consórcios de empresas (qualquer que seja sua forma de
constituição). Somente poderão participar desta licitação, firmas nacionais, individualmente
cadastradas ou não, com o ramo de atividade compatível com o objeto do presente edital,
não sendo admitido consórcio.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia O4lO7l2O22, às 14h00min, no
prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de
MoÍaes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, e será conduzida pela
Pregoeira e sua equipe de apoio.

,I. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitaÇáo o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual contratação
de pessoa jurídica prestadora de serviços de assistência à saúde, especiÍicamentê de
consultas para suprir horários alternativos, noturnos, finais de sêmana e feriados,

3
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Os esclarecimentos de dúvidas a respeito deste Edital de Pregão Presencial deverão ser
efetuados mediante solicitação por escrito, no Departamento de Licitaçôes, sito à Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das
08:00 às í2:00 ê das í3:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou ainda pelo email
licitacao(ônsb. pr.qov. br
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conforme especificado no ANEXO l, que integra o presente Edital

1.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contralar os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO I, podendo alé rcalizat
licitação específica para contrataçáo de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade
de condições, o beneficiário do registro terá prêferência, nos têrmos do art. 15, § 4o, da Lei

no 8.666/93 e suas posteriores alterações.

1.3. Os Serviços deverão ser prestados na Secretaria Municipal de Saúde por profissional

devidamente hâbilitado, conforme descriçôes abaixo e demais especificaÇóes contidas no

anexo l.

2. DOTAÇÃO ORçAi'ENTÁRh
2.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

Do Exercício

3. DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL
3.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas ate 2 (dois) dias úteis anterior à
data fixada para a realizaçâo da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou licitante.

3.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida a Pregoeira, e conter o
nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razáo
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00
às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@nsb.or.qov.br

3.1.2. Caberá a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas

3.í.3. Não seráo conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.

3.1.4. Procedenles as razões da petição Ce impugnação contrâ o ato convocatório, será
designada nova data para a realização do certame.

4

otaçôes

2022 lzerO lOA.OOr.rO.SOr.O33o.2o24 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2022 lzezo loa.oor.to.sor.o33o.2o24 303 3.3.90.39 00.00 Do Exercicio

2022 IaOSS lOe.OOZ.rO.SOr.O35o.2O27
ââo 3.3.90.39.00.00

2022 laosa loa ooz.ro.sor.03so.2027 339 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2022 ISrOO lOe.OOZ.rO.aOr.O35O-2o27 494 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 22.2, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br
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4, DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - nAetltfnçÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Estado do Paraná, até às í3h30min, do dia 0410712022, contendo no anvêrso
destes (respectivamênte) os seguintes dizeres:

4.2. Não será aceito. em oualquer hioótese. a oarticioacão de licitante rêtardatário.
considerado este. aquele que apresentar os envelopes após o horário estabeleçlde
Dara a êntreqa dos mesmos, comDrovado oor meio do orotocolo da Prefeitura M. de

ENVELOPE NO Oí - PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO GOMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N'26/2022 - SRP

ENVELOPE NO 02. HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 26/2022 - SRP

Novâ Santa Bárbara

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
5.1.1. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado
por meio de PROCURAÇÃO ou TERMO DE CREDENCIAMENTO, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO lX.

5.1.1.1. Na hipótese do item 5.1 ou 5.í.1, o representante deverá apresentar cópia do
contrato social da empresa representada.
5.1.í.2. Caso o Licitante tenha prêenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não
haverá nqçessidade dê apresentar cópia do contrato social no envelope de
Habilitacão.

5.2. No ato da Sessáo Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentaçáo, a Pregoeira, de documento que comprove sua identidade, para que possibilite
a conferência dos dados com os documentos informados no documento de credenciamento.

5.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

5.4. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão
Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Iicitacao@n sb.or.sov.br - www.nsb.pr.qov.br

5.5. A não apresentação, inconeção do documento de credenciamento ou âusência do
representante legal da licitante não importará na desclassificação da sua proposta no

)
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presênte certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pela Pregoeira, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquêr manifestaçáo em nome da mesma na

sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

5.6. Concluída a fase de credenciamento as licitantes dêverão entregar a Pregoeira a
Declareção dê cumprimento dos rêquisitos dê hebilitaçáo, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital.

5.6.1. No caso da sua não aprêsentação, a dêclaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

5.6.2. Nâ hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta de
Preço, sob pena de náo conhêcimento da sua proposta.

5.7. Quando se tratar de micro emprêsa, de empresa de pequeno poÍte ou
microempreendêdor individual, será aplicado o que dispôe a Lei Complementar Federal
123t2006.

5.7.1 . Caso a proponente queira usufrúir dos benêfícios para MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPEENDEDOR INDIVIDUAL, previstos na
Lei Complementar no 123/06, deve apresentar a documentação comprobatória dessa
condição, através dos seguintes documentos:
a) CeÉidão simpliÍicada emitida e registrada pela rêspêctiva Junta Comêrcial;
b) Declaração comprobatória de enquadramênto como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, conforme modelo do ANEXO Xl do
presente Edital.

5.7.2. Na hipótese de a licitante náo enviar representante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
microempreendedor individual, no Envelope I - Proposta de Preço.

6. DA PROPOSTA
6.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruções para preênchimento de propDsta (Anexo lV);

6.2. O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em PEN-DRIVE, preenchido
pelo programa de prêenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no
(Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as
mesmas informações constantes na proposta impressa;

108

6.3. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0'l - PROPOSTA, com as mesmas
informaçôes constantes na proposta gravada em PEN-DRIVE, constando:

6
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a) Nome ou Razão Social, endereço completo, teleíone e fax da proponente;

b) Número do CNPJ/MF;
c) Número do Procedimento adotado;
d) Descrição detalhada dos serviços oferecidos;
e) Preço total;
f) Prazo de validade da pÍoposta, expressamente declarado, náo inferior a
60 (sessenta) dias contados do dia da abertura do'Envelope Proposta";
g) Assinatura do representante legal da empresa proponente que tenha
poderes para tanto:
h) Declaração elaborada em papel timbrado informando o nome do(s)
proÍissional(is) que estará(ão) à disposição para a prestação dos
serviços, acompanhado dos seguintes documentos:
h.1) Cópia de diploma devidamente registrado;
h.2) Cópiã da carteira de Conselho Regional de Medicina Paraná - CRM-PR;
h.3) Prova de Registro ou inscrição do(s) profissional(is) que prestará(ão) os
serviços na entidade proÍissional (CRM).

6.4. A não apresentação do arquivo digital (PEN-DRIVE), sê este estiver incompleto, ou
não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na desclassificação da
proposta;

6-5. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;

6.7. A proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a ôargo
da futura contratada;

6.8. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especifi cações exigidas;
6.9. O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br, na guia Licitações/Prêgões, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;

6.í0. A Proposta de Preços lmpressa e a rnídia com o arquivo digital serão acondicionados
no ENVELOPE n' 0í;

6.1't. Nos preços propostos deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas,
salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas municipais, estaduais e
federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos mencionados
nas EspecificaÇões, constantes do ANEXO 1.

109
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6.6- Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
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7. DA ApRESENTAÇÃo Dos DocuMENTos pARA HABILTTAçÃo
7.'l . No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item 8), os quais serão examinados pela Comissão de
Licitaçáo.
7.1 .'t . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mãs sua aceitação fica condicionada à verificação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgáo emissor.
7.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deveráo estar em nome do
licitante responsável pelo fornecimento com o número do CNPJ e endereço respectivo.
7.2.1 . Se o licitante responsável pelo fornecimento for à matriz, todos os documentos
deveráo estar em nome da matriz.
7.2.2. Se o licitante responsável pelo Íornecimento for à íilial, todos os documentos deverão
estar em nome desta.
7 .3. Prazo de validade dos documentos:
7.3.1. A documentação exigida deverá ter validadê, no mínimo, até a deta da abêrtura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
7.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissáo.

8. DA HABTLTTAÇÃO:
8.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo

único do artigo '1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
8.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

8.1 .3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazêndâ Municipal relativa aos Tributos

Municipais da sede da proponente, mediante apresentaçáo de Certidão Negativâ de Débito

ou Certidáo Positiva com eÍeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;

8.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentaçáo do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.
8.'l .5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a
apresentaçâo do comprovante de inscrição e de situaçáo cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
8.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante e Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidáo Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos
termos do artigo 642-A da Consolidaçâo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
5.452, de 1o de maio de 1943.

8
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8.2. QUANTO AO CUMPRIi'ENTO DO INCISO XXXIII DO ART.7'DA CF

8.2.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXlll do art. 7" da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V
do aÍ1. 27 da Lei n. 8666/'1993, acrescidc pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl - (Declaração de Trabalho do Menor).

8.3. DECLARAçÃO DE IDONEIDADE
8.3.1 . Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO
v[.

8.4. DECLARAçÂO DE FATOS TMPEDTTTVOS

8.4.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitâçâo, emitida
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no

ANEXO VIII.

8.5. DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO
8.5.'1. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo represenlante
legal da empresa, conforme modelo no ANEXO X.

8.6. QUANTO A QUALTFTCAçÃO rÉCNrCl
8.6.1 . CertiÍicado de inscrição da empresa, (Pessoa JurÍdica), no Conselho Regional de
Medicina - (CRM);

8.6.2. Comprovação de vínculo através de registro em carteira e Íicha de registro OU

contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico que prestará os serviços e
a proponente. Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação poderá ser feita através
da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

8.7. QUANTO A OUALIF|CAÇÃO eCOtÔtyUCA FTNANCETRA

8.7.1. Prova de capacidâde financeira, conforme modelo no ANEXO XlV, apresentando as
demonstrações contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os índices
de:

16=(ÁC+RLP)l(PC+ELn

LC=(AC/PC)

56 = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)

Sendo:
AC - ativo circulantê PC - passivo circulante - AP - ativo permanente - RLP - realizável a
longo prazo - ELP - exigível a longo prazo.

9
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- liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e Solvência Geral(SG), tais índices serão
calculados como se segue:
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8.7.1.1. A proponente deverá comprovar sua capacidade financeira mediante a apresentação

dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), cujos

valores limites são os a seguir estabelecidos:

8.7.2. Demonstraçôes financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual

com demonstraçôes contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com

as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho

Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos

termos de abertura e de encerrâmento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados.
O balanço das sociedades anônimas ou por açóes deverá ser apresentado em publicação

no Diário Oficial. O (s) mesmo (s) deverá (ão) ser assinado (s) por profissional da

contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

8.7.2.1. Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 3l de abril do presente

ano, somente será aceito o balanço do ano anterior.

8.7.2.2. Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações
contábeis já exigíveis, por serem recém constituidas, apresentação de cópia do Balanço de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o

Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante.

8.7.3. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas,
expedida pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60
(sessenta) dias da data marcada para início da disputa;

8.8. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal nc

13.726, é dispensada a exigência de:
8.8.1 . Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura
com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente
e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;
8.8.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
8.8.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo;

8.10. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
dêsconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

8.1 1 . As microempresas, empresas de pequeno porte e microemprêendedor individual

l0

(LG}
(Valor maior que)

(Lc)
(Valor maior que)

(sG)
(Valor maior que)

1 1

8.9. As declarações emitidas pela licitente deverão ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.
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deveráo apresentar toda a documentaçáo exigida para efeito de comprovação de

regularidade Íiscal, mesmo que êstá apresente alguma restrição.
8.12.í. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o

prazo de 5 (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 certidóes negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
8.12.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste
edital, sendo facultado a Pregoeira convocar o autor do menor lance seguinte aos ,lá

convocados para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada
a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério
de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

8.13. A regularidade exigida por ocasião da licitaçáo deverá manter-se na vigência da ata

9. OOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES JULGAMENTO
9.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes PROPOSTA
e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

9.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, a Pregoeira declarará aberta a Sessão e anunciará as
empresas que apresenlaram envelopes.

9.3. Em seguida a Pregoeira passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
5 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condições de habilitaÇão, subitem 5.6 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos
lacres e protocolos.

9.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será
procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.

9-5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar
da fase de lances verbais.

9.6. Em nenhuma hipótese poderá ser irlterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.
9.6.1 . Seráo corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
9.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessáo do Pregão Prêsencial;
9.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N" 2 - Habilitação;
9.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassiÍicaçáo, pois
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poderão ser preenchidos para a autorização de prestação dos serviços.
9.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.
9.7. As propostas seráo encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência-

9.9. No curso da Sessáo, dentre as propostas classificadas, o autor da oÍêrta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela poderão fazer lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

9.10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 9.9, poderáo

os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
9.11. Os lances deveÍão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à

proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 10 o/o (dez por

cento), aplicáveis inclusive em relação ao primeiro.

9.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

9.14. Encenada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços
praticados no mercado.
9. 15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.

9.í6. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofeÍtado, a Pregoeira procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO' Oo licitante que
apresentou a melhor proposta, para veriíicação do atendimento das condiçóês de habilitação
fixadas no item 7 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUiTENTOS PARA HABILITAÇÂO e
item 8 - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

9.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, a Pregoeira poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

9.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociâção, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 9.17.

9.í9. Se a oferta náo for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a
Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
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9.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, por item, será realizado
sorteio para determinaÇão da ordem de ofeÉa dos lances.

9.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará
exclusáo do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
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habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a

apuraçáo de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado

vencedor.

9.20. Serão inabilitados os licilantes que náo apresentarem a documentaçâo em situação

regular, conforme estabelecido no item 7 - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item 8 - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

9.21. A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes No 2 - Habilitação apresentados
pelos demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado. Após inutilizará os

mesmos.

í0. OA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAçÃO
10.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
item, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificaçôes constantes deste
Edital.

1O.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

10.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestaçâo dos licitantes quanto

à intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologaçáo do processo ao Prefeito Municipal.

10.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para

os procedimenlos de adjudicação e homologação.

íí. DOS RECURSOS ADilIINISTRATIVOS
1 1 . 1 . Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a

apresentação das razões do recurso, ficanio os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começaráo a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

11.2. Os rêcursos interpostos às decisóes proferidas pela Pregoeira seráo conhecidos nos
termos do inciso Xvlll, do art- 4" da Lei n' 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sedê administrativa da
Prefeitura, em horário comercial.

11.3. Os recursos serão recebidos pela Comissáo de Pregão, o qual poderá reconsiderar ou
não sua decisão em 24 (vinte e quatro) hcras e encaminhá-los devidamente informados à
autoridade competente, para apreciação e decisáo, no mesmo prazo.

115

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - lieitacao@nsb.pr.sov.br - wwrv.nsb r v.br

t3

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 22t1. Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000

9.22. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pela

Pregoeira, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.
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í 1.3.í. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

11.4. Da aplicaçáo das penalidades previstas neste Edital e na minuta da Ata dê Registro de
Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimaçáo.

í2.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condiçôes da Ata de
Rêgistro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o
preço registrado quando esse se tornar superior aqueles pralicados no mercado.

12.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposiçôes contidas no Art" 65 da Lei 8.666/93, em dêcorrência de evêntual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados.
12.6. No caso de solicitação de revisáo de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de cuslo, a composição do novo
preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Municipio adotará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados
pelo Governo Federal.

12.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até í5
(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor intenomper a prestação dos serviços
enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

í3. DAVIGÊNCIA
13.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) mêses, a
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í2. DO REGISTRO DE PREÇOS
12.1. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores conespondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pelo Município e pelos

classificados do certame, Íicando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.
12.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitalório, ter sido classificada e ter apÍesentado sua proposta
final, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão Presencial. Em caso de não
atendimento ou recusa em Íazê-lo, da primeira colocada, fica facultado o Município convocar
os demais licitantes na ordem de classiÍicação, dêsdê que ao mêsmo prêço ê condições
da primeira colocada, sendo a prestação dos serviços nas condiçôes previstas neste edital
e seus anexos.
12.3. A efetivação da contrataçáo se caracterizará pela assinatura da Ata de Registro de
Preço ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo
Município.

12.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste
certame licitatório.



&

tt*lt
_Js@l_

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 117
ESTADO DO PARANA

contar da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu

elitrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

í4. DO CANCELAIUIENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
14.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração
Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Município, quando caracterizado o interesse público.

14.2. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
A pedido quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, poÍ ocorrência de casos
forluitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

14.3. A solicitaçáo dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas no ilem 22, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Município, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
- por razóes de interesse público, devidamente motivado e justificado;

- não cumprir as obrigações deconentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecêr ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçôes
estabelecidas nesta Ata de Registro de PreÇo ou nos pedidos dela decorrentes;

14.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por coÍrespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

í5. PRAZO PARA rNíCrO DA PRETAçÃO DOS SERV|çOS
'15.1. O prazo para início da prestação de serviço será de até 02 (dois) dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

í6. DO LOCAL DA PRESTAçÃO DOS SERV|çOS
'16.1. Os Serviços deverão ser prestados na SecÍetaria Municipal de Saúde, sito à Rua: João
Joaquim Rodrigues, S/No, Nova Santa Bárbara/Pr.

í7. DO RECEBIITIENTO
17.1. Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea'a", da Lei Federal 8.666/93;
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17.2. Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b', do dispositivo legal
supracitado.

í7.3. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica táo
somente o recebimento da mesma pelo Município, sendo sua confirmação definitiva
condicionada à conferência dos dados relacionados na nota Íiscal, relatórios ou outros
documentos que se fizerem necessários.

í8. DO PAGATI'ENTO
18. 1 . O pagamento das horas trabalhadas será feito mensalmente, até o í 0o dia útil
subsequente à prestação dos serviços, com base no controle de horas prestadas,
mediante ponto, e será efetuado mediante a apresentação da nota fiscal e sua liberação
estará condicionada, ainda a:

a) Entrega da nota fiscal de prestação de serviços prestados junto à Secretaria Municipal de
Saúde. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaçâo do pagamento.
b) Apresentaçáo da escala de trabalho do mês subsequente, até o último dia útil do mês
anterior a prestaçáo do serviço, a qual deverá conter a relação dos médicos que prestaráo
serviços, número do CRM/PR e carga ho.ária de cada um, devidamente assinada pelos
responsávêis.
c) Apresentação da Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Certificado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados,
o Município aguardará a regularizaçáo por parte da Beneficiaria da Ata, iniciando-se novo
ptazo pata o pagamento.

18.2. O pagamento será feito mediante depósito bancário.
í8.3. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores
conespondentes a multas, indenizaçôes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitantê
vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Presencial n'2612Q22.

19. DO VALOR
'19.1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ í.045.110,96 (um milhão,
quarenta e cinco mil, cento e dez rêais ê novênta e sêis cêntavos), conforme Anexo l-
TeÍmo de Referência.

20. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Aos proponentes que ensejarêm o retardamento da execuçáo do certame, não
mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de
Registro de Preços, não cumprirem os prazos, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem
declaraçáo falsa ou cometerem fraude Íiscal, poderáo ser aplicadas, conforme o caso,
resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançóes, a critério da
Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados
à Administração do Município de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
l- lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fomecedores;
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lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses

de inexecução total ou parcial das obrigaçôes assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a

penalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

20.2. A aplicaçâo das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitaçôes, a contar da intimação do ato.

20.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.

20.4. O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fornecedor no

momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acaÍrclaÍ,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços,
até o máximo de 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação,
além do desconto do valor conespondente ao serviços não realizado pela Beneficiaria da
Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados
oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitaçáo, pot ptazo de até 05 (cinco)
anos.

20.6. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdâs

e danos causados à Administração.

21. DAS DTSPOS|ÇÕES FtNATS

21.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresenlarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.

21.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessâo Pública do Pregão Presencial com
antecedência de't5 (quinze) minutos do horário previsto.

21.3. E obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de ofertar lances e manifestar intençáo de recorrer.

21.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e

t7
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20.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
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incluir-se-á o do vêncimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamentê disposto em contrário.

21.5. Para agilizaçáo dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os

licitantes farão constar em sua documentação. endereÇo, número de fax e telefone, bem
como o nome da pessoa indicada para contatos.

21.6. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenização, poderá ser:

a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condiçóes do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do art. 21 da Lei

8.666/93.
22. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

22.1. ANEXO I - Termo de Referência;
22.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

22.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

22.4- ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

22.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
22.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;
22.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaraçáo de ldoneidade;
22.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
22.9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento.
22.'í0. ANEXO X - Modelo Declaraçâo de Não Parentesco;
22.1 1 . ANEXO Xl - Modelo Declaração comprobatória de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte;

22.'12. ANEXO Xll - Modelo de Ata de Registro de Preços;
22.13. ANEXO Xlll - Modelo do Contrato.

23. Fica eleito o foro da Comarca de Sáo Jerônimo d rra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem di idas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação

N anta Bárbara, 2010612022

Elai e Cristina L ditk nto
Preg

c

Portaria 12t2022
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ANEXO I

TERMo oe RereRÊHcre

í. Do oBJETo E vALoR mÁxrtro

í.í. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de
pessoa jurídica prêstadora de serviços de assistência à saúde, especiÍicamente de
consultas para suprir horários alternativos, noturnos, finais de semana e feriados,
conforme especificaçóes constantes neste edital e seus anexos destinados a atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

í.2. O valor máximo global é de - R$ í.045.í10,96 (um milhão, quarenta e cinco mil,
cento e dez reais e noventa ê seis centavos).

2. DAs EspEctFtcAçÕEs E clRlcrenísflcAs Do oBJETo:

347.760,00

334.470,96

tzL

1 - Lote 001

I 9504 115,00Plantão Médico de 12 ldozel
Hores Diárias. Médicos com
formação e inscrição no conselho
da categoria - CRM. Os servicos
deverão ser prestados na
Secretaria Municipal de Saúde de
Nova Santa Bárbara, de segunda
a sexta-Íeira, das 07:00 às í9:00
horas (período diurno).

3.024,O0 Horas

2 9004 Plantão Íliédico de í2 (doze)
Horas Diárias. Plantão Médico de
12 (doze) Horas Diárias. Médicos
com formação e inscrição no

conselho da categoria - CRM. Os

serviços deverão ser preslados na
Secretaria Municipal de Saúde de
Nova Santa Bárbara, aos
sábados, domingo e feriados,
das 07:00 às í9:00 horas e das
í 9:00 às 07:00 horas

2.712.00 Horas 123.33

l9
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produto
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Nome do pÍoduto/serviço Quantidade Unidad Preço
mextmo

Preço
máximo total
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62.880,00

3. JUSTTFTCATTVA DA CONTRATAçAO
3.1. Conforme Correspondência lnterna da Secretaria Municipal de Saúde: "Considerando a
crescente desestabilizaçáo do sistema de serviços médicos para suprir a demanda de
plantóes, pedidos de exoneração ao longo dos anos de médicos concursados do Município,
bem como a dificuldade de contratação de profissionais médicos através de concurso
público, vagas não preenchidas nos concursos; considerando a necessidade da
Administração Pública de ofertar atendimento médico na Unidade Básica de Saúde por
período de 24 (vinte e quatro) horas diárias, e o aumento de demanda gerada pela
pandemia de COVID-19.

4. DA EspEctFtcAçÃo Dos sERVtÇos
4.1 . Os serviços abrangerão todos os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS do
Município de Nova Santa Bárbara;
4.2. Os serviços devem abranger:
4.2.1. Garantir a disponibilidade de 01 (um) profissional médico clínico geral em regime de
plantáo presencial, l2 (doze) horas por dia, para compor escala para atendimentos de todos
os pacientes quê procurarem a Unidade Básica de Saúde, inclusive os que apresentarêm
sintomas de COVID-19;

5. DO PREçO E CONOIçOES DE PAGAMENTO
5-1. O pagamento das horas trabalhadas será feita mensalmente, com base no controle de
horas prestadas, mediante ponto, e será efetuado mediante a apresentação da nota fiscal e
sua liberação estará condicionada, ainda a:

5.1 .1 . Entrega da nota fiscal de prestação de serviços prestados junto à Secretaria Municipal
de Saúde;
5.1.2. Apresentação da escala de trabalho do mês subsequente, até o último dia útil do mês
anterior a prestação do serviço, a qual deverá conter a relação dos médicos que prestarão
serviços, número do CRM/PR e carga horária de cada um, devidamente assinada pelos
responsáveis.

6. DO PRAZO
6.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial
do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara.

a 9003 Plantão Médico de 12 ldozel
Horas Diárias. Médicos com

formaçáo e inscrição no conselho
da categoÍia - CRM. Os serviços
deverão ser prestados na

Secretaria Municipal de Saúde de
Novâ Santa Bárbara, de segunda
e sextâ-fêira, das í 9:00 às 07:00
horas (período noturno).

3.024,00 Horas 120,00

AL IirEIff'IEtr@
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z. DAs oBRTGAçÕes on CoNTRATADA
7.1 . Garantir â disponibilidade de 01 (um) profissional médico clínico geral em rêgime de

plantão presencial de í2 (doze) horas por dia;

7.2. Atendimento médico a pacientes que procurem a Unidade Básica de Saúde de Nova

Santa Bárbara, inclusive os que apresentarem casos de sintomas respiratórios leves,

moderados e graves que buscarem o serviço, através de triagem, investigação clínica;

7.3. Fornecer aos pacientes todos os recursos necessários para seu atendimento, tais como

avaliação médica, orientações técnicas, encaminhamentos, assinaturas em termos e
protocolos, internamento, acompanhamento, realização de exames, procedimentos

diagnósticos e outros procedimentos necessários ao serviço;
7.4. Fornecer pessoal e mão de obra habilitada, especializada, qualificada e capacitada para

a execução do objeto do presente instrumento, treinando sempre que necessário seus
funcionários/prepostos e atualizando os protocolos disponibilizados pelo Ministério da Saúde
e no âmbito do município;
7.5. Todos os proÍissionais médicos disponibilizados pela Contratada para a prestaçáo de
serviços objeto deste instrumento deverão obrigatoriamente possuir registro, bem como
manter-se regularmente registrados junto ao CRM/PR;
7.6. lndicar o responsável técnico da Empresa para responder perante a Administração;
7.7. É obrigatória a passagem de plantáo médico a médico, na qual o profissional que está
assumindo o plantão deve tomar conhecimento do quadro clínico dos pacientes que ficarão
sob sua responsabilidade.
7.8. Na troca de plantão, o médico não poderá deixar seu posto enquanto não houver a

chegada do médico escalado para praticar o plantão seguinte, devendo, assim, no caso de
eventual atraso daquele, permanecer exercendo o atendimento pelo tempo que prevalecer a
ausência de seu sucessor.
7.9. É obrigatório o registro completo da assistência prestada ao paciente nâ ficha e/ou
sistema de atendimento instituída pela Vigilância em Saúde do município e outros
documentos pertinentes aos serviços da referida unidade, constando a identificação dos
médicos envolvidos no atendimento;
7.10. Quando houver mudança na escala de plantões médicos, a comunicação à Secretaria
Municipal de Saúde deverá ser imediata;
7.11. Todos os profissionais que forem contratados para prestar os serviços objeto desta
licitaçáo deveráo trabalhar devidamente uniformizados e identificados com crachás,
cusleados pela Contratada, assim como OBRIGATORIAMENTE usar todos os EPI's
conforme recomendaçóes técnicas e de acordo com os Decretos vigentes.
7.12. Organizar a assistência a ser prestada em conformidade com os fluxos e protocolos
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e
Ministério da Saúde;
7.13. Custear toda a despesa com alimentaçáo, higiene, hospêdagem e transporte dos
profissionais;

7. 14. Executar e cumprir fielmente todos os serviços e demais atribuições, obrigações,
prazos ê responsabilidades, arcando com todos os custos, ônus e obrigações advindas,
decorrentes ou relacionadas aos mesmos;
7.'l 5. Rêspeitar e cumprir todos os principios e diretrizes do Sistema Único de Saúcle (SUS);
7."16. Enviar para a Secretaria Municipal de Saúde, nota fiscal dos serviços prestados;
7 .'17 . Tü a total responsabilidade pelo gerenciamento e pela responsabilidade técnica e
clínica dos serviços;
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7.18. Responsabilizar-se, de forma única e exclusiva, por toda e qualquer responsabilidade

civil, criminal e por toda e qualquer indenização que surgir em virtude da prestaçâo dos

serviços constantes deste instrumento, ou em virtude de dano causado ao Município, ao

paciente, aos órgáos do SUS e a qualq.jer terceiro, decorrentes de ação ou omissão,

negligência, imperícia, imprudência ou por dolo praticado, inclusive por seus empregados,
profissionais ou prepostos;
7.19. Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigaçôes
concernentes às legislaçóes sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, comerciais e
previdênciárias, bem como quanto a quaisquer despesas advindas, decorrentes ou

relacionadas ao objeto constante desle instrumento;
7.20. Responsabilizar-sê única e exclusivamente por todos os serviços constantes do objeto
deste instrumento;
7.21. Assumir todos os custos relativos ao deslocamento dos proÍissionais necessários à

execução deste contrato;
7,22. Os médicos contratados pela empÍesa deverão estar cientes da obrigatoriedade
também de promover o preenchimento, manutenção e a atualização dos registros e
prontuários médicos dos pacientes atendidos, tais como ficha de atendimento,
7.23. Substituir, mediante solicitação justificada do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, o
profissionat médico, quando este não estiver correspondendo às expectativas do serviço ora
contratado;
7.24. Apresentar a relação dos profissionais médicos da Contratada com a formaçáo exigida
(Clínico Geral) contendo o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina do
Paraná, devendo apresentar a primeira escala no momento de assinatura do contrato;
7.25- A alleraçáo da lista de profissionais apresentada juntamente com a proposta final
deverá ser previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que, em caso
de necessidade de substituiçáo de algum dos profissionais médicos, a Contratada dêverá
disponibilizar outro profissional com no mínimo a mesma qualificação técnica do médico
substituído;

8. OBRTGAÇÃO DO MÉDICO/PLANTON|STA
8.1. Prestar assistência médica, no âmbito municipal, em regime de hora/plantão, visando
preservar ou recuperar a saúde pública;

8.2. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da
medicina preventiva ou terapêutica;
8.3. Realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, hematológicos
e oulros, empregando técnicas especiais ou orientando a sua execuçáo para confirmaçáo ou
informação de diagnóstico;
8.4. Realizar avaliação/tratamento de todos os pacientes encaminhados para atêndimento
médico ê encaminhar os pacientes para outras especialidades, quando necessário;
8.5. Atender os pacientes clínicos, pediátricos, psiquiátricos, vítimas de trauma, bem como
todo pacientes que procurar a Unidade de Saúde, realizando procedimentos quando
necessário;
8.6. Priorizar o atendimento em função da gravidade/risco;
8.7. Ser responsável pelo acompanhamento e prescrição dos pacientês deixados em
observação pela equipe;
8.8. Atender, avaliar, encaminhar e/ou liberar pacientes;
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8.9. Prestar informações a famlliares quando pertinente;

8.'10. Responsabilizar-se pela transferência de pacientes, procedendo ao contato com o
médico receptor e elaborar relatório de transferência, acompanhando o paciente durante a

remoção se necessário;
8.1 I . Atender as intercorrências e realizar eventuais visitas médicas aos pacientes

internados.
8.12. Comparecer ao seu local de trabalho conforme escala pré-determinada e dele não se

ausentar até a chegada de seu substituto, atuando ética e dignamente;
8.13. A substituiçáo, quando necessária, deverá se fazer imediatamente, de forma a não
comprometer o atendimento da Unidade de Saúde, num prazo máximo de 01 (uma) hora
8.'t4. Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos serviços de saúde
determinados, com o mínimo de quinze minutos de antecedência; 15. Tratar com respeito e
coleguismo os outros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais membros da
equipe;
8.15. Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;
8.í6. O médico deverá conhecer e aplicar todos os protocolos, bem como conhecer o
funcionamento do sistema da Central de Regulaçáo de Leitos; 18. O médico deverá manter
o atendimento continuamente, respeitando-se o período de descanso para refeiçóes de uma
hora para aqueles que trabalhem por 12 horas continuas, sendo que as reÍeiçôes serão
fornecidas pela Contratada e deverão ser realizadas no local, sendo proibido ao médico
ausentar-se do local do plantâo;
8-í7. Deverão ser prescritos preÍerencialmente medicamentos de urgência disponíveis nc
local do atendimento e receitados os medicamentos disponíveis na rede municipal, salvo
insubstituibilidade devidamente justifi cada por escrito.

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@:tsb.pr-gov.br - wlr.w.nsb r ov.br
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9. D|SPOS|ÇOES GERATS
9-í Os serviços deverão ser prestados conforme especificado no edital convocatório e neste
termo de referência.
9.2 Os serviços deverão ser prestados na Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua João
Joaquim Rodrigues s/no, Nova Santa Bárbara/Pr.
9.3 O prazo para início da prestação de serviços será de até 02 (dois) dias, contados a partir
da assinatura do contrato.
9.3. í . O não cumprimento do prazo estipulado, bem como para demais descumprimentos de
quaisquer normas estabelecidas no presente edital, implicará multa conÍorme a lei.
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ANEXO II

EDIÍAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2612022

ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:

PP26/2022-ANEXO2-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

126
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ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

25
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O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:

SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO
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ANEXO IV

EOITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2612022

ANEXO IV - INSTRUÇÔES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um programa para o
preenchimento das mesmas. Na página oficial do Município (www.nsb.or.oov.br), clique no

link Licitaçôes.

SEGUE AS TELAS ABAIXO COMO EXEMPLOS PARA A SEREM SEGUIDOS:

Apóscliquena@eescolhaoproceSso/objetopretendidoe
assim visualizar as principais inÍormações referentes ao Edital e os arquivos que estarão
disponíveis para Download.

Alguns dos arquivos disponíveis estiio compactados (arquivo ZIP) e/ou são
executáveis e não podem ser abertos pelâ lnternet. Orientamos aos
interessados quê salvem todos os arquivos disponíveis no computedor e,

após descompactá-los, utiliza-los.

Assim após este procedimento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF
com o

Clique no botão no canto superior direito e localize o arquivo
PP26/2022_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI. Serão liberadas as opções
para cadastramento dos dados da empresas e das propostas.

ÍI s-,

AÍquivo dG Propostô

rF th.rrfrn Êopor6
sat., tO dcl...rro d.2Or,4 Equ.prlno Sittêmár - M.

ê tradü' ,jo id'Éêdó. I !l o,-- pn"p".."

26

Nomê Edital do Pregâo Presencial n' 2612022.pdÍ, um arquivo executável com o nome
SOFTWARE ÍUIEDIAOOR UTILIZAOO PARA MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de
proposta com o nome PP26/2022_ANEXO2-ARQUIVO DIGITAL OE PROPOSTA.eSI, entre
outros que poderão ser disponibilizados.
Primeiramente acesse o programa o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA
MONTAR PREGÂO e será aberta uma janela como a figura abaixo:

D
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@ Ddo do lanecedo no canto inferior esquerdo e abrirá a seguinteClique no botão
janela:

.r.âfo.-{á-ê

d\.-- dtq-derd&

Após o preenchimento dos campos, lembrando que

pÍeenchimento obrigatório, clique no botão ' Ecscsraae

os campos com (*) são de

e abrirá a janela:

Após o preenchimento dos campos, lembrando quê os campos com (*) sâo de

preenchimento obrigatório, clique no botáo O roo'd e voltará a tela anterior, após

clique no botão
janela:

6F !u.*o .o.i*ai, para preenchimento dos sócios da empresa, abrirá a

rÉ lrp.iú p.@.t ÊJ s"i
sad., 10 .r. r.ô.i.o d.2O1a

PrCêtuà Múi:pd dc ltiúã

Equipr.no5istd.t - ws*.êqúipl.no.<oh.bÍ

Y \PP+(o1 rt AN EXO 2-Âtl O UtvO O lGl TAI D E PA O PO S TA 4l
EBcíêiô Môdc'd.<,e

2013 Pr.são Pr..êrciàl

ETANOL COMUM
GASOÚNA COMUM
orEsÊL sr0

133.772@
267.169,€n
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B fliS
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Tipô dê.aoo ou lúhcãô " Tipo dê reql.nô'
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos com * são obrigãtórios. Após

V
preencher, clique em l- para salvar. Para cadastrar os demais sócios da empresa clique

Dem ,,. Os campos ficarão limpos para preenchimento dos novos dados.

Após informado todos os sócios clique em

S t'a'
O programa retornará para a tela abaixo para preenchimento dos produtos a serem cotados.

Selecione o Lote desejado. Este procedimento deve ser repetido para cada lote desejado.
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Clique na aba Produtos/Serviços e aparecerá a tela abaixo, com a opçáo de cadastrar a

marca/modelo (dispensado para contrataçôes de serviços) e o preço unitário de cada
produto.

Após cadastrar os valores desejados, clicar no botão Gravarproposta:

E Erovr pro@a

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a .janela

Após o preenchimento da proposta a mesma deveÍá ser impressa, clique no botão

_ gJi lmprmrr
lmpnmrr proposta:

propostê

S sulPara fechar o programa, clique no botão

ATENÇÃO: Não esquêcer de copiar o arquivo gerado (ex:
"PP2612022_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI") no PEN DRIVE, o qual
será apresêntado no ENVELOPE Il - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato
com ó Departamento de LicitaÇões da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8114 ou no e-mail licitacao(ô b.or.qov.br
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ESÍADO DO PÂRANÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO OE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

Pregão Presencial No 26/2022 - SRP

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ

r intermédio de seu representente legal o (a) Sr.(a)no

no.................................
conforme exigido pelo

2002.

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

portador da RG no.......

..., declara que "Átende Plenamente" aos requisitos
inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de

.. e do CPF
de Habilitação,
17 de julho de

Local e data, ..
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ESTÂDO DO FARANA

PAPEL TIMBRAOO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

Pregão Presencial No 26/2022 - SRP

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO
DO MENOR (ART. 7', lNC. XXXlll DA CF)

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no

por intermedio de seu representante legal o(a) S(a). portado
(a) da Carteira de ldentidade no e do CPF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de
aprendiz.

Local e data, -

Assinatura
Empresa
Reprêsentantê Lêgal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- iigitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb. v.br
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A

ESÍADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vil

oecunnçÃc DE tDoNETDADE

Pregão Presencial No 26/2022 - SRP

(empresa)... estabelecida na

, no ..............., inscrita no

CNPJ sob no ......., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N'2612022 -

SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

32
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estabelecida
no

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 26/2022 - SRP

A
na..

(empresa)....

inscrita no CNPJ sob n'
Declaramos, na qualidadê dê PROPONENTE da Licitação instaurada pelo Município de
Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 26/2022 - SRP, sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato supêrvêniente impeditivo de habilitar-nos para

a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Represêntante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Brirbara, Paraná - E -E-mail- iicitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb. .br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresêntada fora do envelope)

ANEXO IX

TERMO DE CREOENCIAMENTO

Pregão Presencial No 26/2022 - SRP

A empresa , com sede na _, CNPJ n.o

repreSentadapelo(a)Sr.(a)-,cREDENclAo(a)Sr.(a)-
(CARGO), portado(a) do R.G. no e C.P.F. no

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial No 2612022 - SRP, para o registro de
preços para eventual contratação de pessoa jurídica prestadora dê sêrviços de
assistência à saúde, especificamente de consultas para suprir horários alternativos,
noturnos, finais de sêmena e feriados, podendo formular lances, negociar preços e
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em
todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (Estatuto ou contrato social em vigor);
c) Documento de ldentificaçáo;

54
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PAPEL TIMBRAOO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO X

DEcLARAçÃo oE NÃo PARENTESGO

Pregão Presencial N' 26/2022 - SRP

_(nome da empresa)_, inscrita no CNPJ sob
ono-,porintermédiodeseurepresentantelegalo(a)Sr
(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito
de participação no procêsso licitatório Pregão Presencial No 2612022, do Município de
Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parenles em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Nova Santa Bárbara.

Local e data, ..

Assinatura
Empresa
Representânte Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb o\'. T
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIIIíBRADO OA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a sêr apresentada fora do envelope)

oecunnçÃo coMpRoBAToRtA DE ENQUADRAMENTo coMo
MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE/ MICROEMPREENOEDOR

IND?VIOUAL

Pregão Presencial N" 2612022

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de í4 de dezembro de
2006, que a Empresa...... CNPJ

........., esta enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte

ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o dâ Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Ernpresa

Representante Legal
Cargo

RG

CPF
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ESTADO DO PARÂNA

ANÉXO Xll

MINUTA DA ATA DE REGISTRO OE PREÇO N.O / - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 2612022 - PMNSB

O uUHtCiptO DE NOVA SlNrl eÁRelRA, com personalidade .jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ sob no 95.56í.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt

de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Báóara - Paraná, CEP - 86250-000, representada

neste ato por seu Prefeito, Claudemir Valério, R.G. ..., inscrito no CPF sob. o

no .................., doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N'
10.520102, N'8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No 3.555/00.
Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas

apresentadas no Pregão Presencial No 2612022 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal

RESOLVE registrar os preços para contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de

assistência à saúde, especificamênte de consultas para suprir horários alternativos,
noturnos, finais de semana e feriados, conforme especificado, oferecido pela empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
Beneficiaria da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços,

os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiÇóes abaixo
estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

cLÁusuLA SEGUNDA - EspEctFtcAÇÃo Do oBJETo E pREÇos REGtsrRADos

<ITENS.CONTRATO#T>

cLAÚsULA TERcEIRA . DA uGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no
Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

37
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CLÁUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual contratação de pessoa jurídica
prestadora de serviços de assistência à saúde, especificamente de consultas para
suprir horários altemativos, noturnos, finais de sêmana e feriados, conforme
especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial N" 2612022 - PMNSB,
independentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador não se obriga a contrâtar os itens
relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidâdes indicadas no ANEXO l,

podendo até realizar licitação específica para contratação de um ou de mais itens, hipótesê
em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos
do art. '15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- 'icitacao@nsb.pr.gov.br - wrvw.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA I4uESTADO OO PARANA

ct-Áusuue outNTA - DA vALTDADE Dos pREÇos

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da

assinatura do mesmo e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a

Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei

8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, o Município de Nova Santa Bárbara, náo será obrigada a contratar os serviços
referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitaçáo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie às empresas Beneficiarias, ou, cancelar a Ata, na

ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
Beneficiaria, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitaca sb I ov.br - wwrv.nsb v.br

CLAÚSULA QUARTA - DA OOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta ata correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
<DOTACOES.CONTRATO#Í>

CúUSULA SEXTA. DO CANGELAIIENTo DA ATA DE REGISTRO oE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administraçáo:
- automaticamente:
- por dêcurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fomecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o

seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de procêsso ãdministrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço regislrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitação dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à AdministraÇão a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razôes do pedido.
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese desle se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou quallficação técnica exigida no processo
licitatório:
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- náo cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese dê inexecução total ou parcial das condições
estabêlêcidas nesta Ata de Registro de Prêço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao rêgistro de preços.
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clÁusuu sÉrtma - Do LocAL DA PRESTAçÃo Dos sERVIÇos.
Os Serviços deverão ser prestados na SecÍetaria Municipal de Saúde, sito à Rua: João

Joaquim Rodrigues, S/No, Nova Santa Bárbara/Pr, por profissional devidamente habilitado

em dias a ser delerminado pela própria secretaria.

Parágrafo único - As despesas de viagem e com refeições dos Profissionais correÍáo por

conta exclusiva da empresa contratada.

cr-Áusut-l orrAvA - Do PRAzo
O prazo para início da prestaçáo de serviço será de até 02 (dois) dias, contados a partir da

assinatura do contrato.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIiIENTO
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "a", da Lei Federal 8.666/93;
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. A
assinatura do canhoto da nota fiscal ou prolocolo em outros documentos indica táo somente
o recebimento da mesma pelo Órgâo Gerenciador, sendo sua confirmação definitiva
condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal, relatórios ou outros
documentos que se fizer necessário.

CLÁUSULA OÉCIMA - DO PAGAi,IENTO
O pagamento das horas trabalhadas será feito mensalmente, até o 'l0o dia útil
subsequente à prestação dos serviços, com base no controle de horas prestadas,

mediante ponto, e será efetuado mediante a apresentação da nota fiscal e sua liberação
estará condicionada, ainda a:

a) Entrega da nota fiscal de prestação de serviços prestados junto à Secretaria Municipal de
Saúde. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agênciâ e o N" da conta bancária
receplora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.
b) Apresentaçáo da escala de trabalho do mês subsequente, até o último dia útil do mês
anterior a prestação do serviço, a qual deverá conter a relação dos médicos que prestarão
serviços, número do CRM/PR e carga horária de cada um, devidamente assinada pelos
responsáveis.
c) Apresentaçáo da Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Certificado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados,
o Município aguardará a regularização por parte da Beneficiaria da Ata, iniciando-se novo
prazo para o pagamento.
O pagamento será feito mediante depósito bancário.
O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas, indenizaçôes, encargos, tributos, êtc., dêvidas pela licitante
vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Presencial n' 2612022 - PMNSB.
Nenhum pagamento será efetuado a Beneficiaria da Ata enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem quê isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correçáo monetária.
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A Beneficiaria da Ala deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Assumir inteira responsabilidade pela prestaçáo dos serviços de acordo com as

especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

- Executar o objeto nas condiçóes, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Náo contratar servidor pertencente ao quadro do Município, durante a execução do objeto

contratado.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da

Administraçáo do Município de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas nâ licitação.

CLÁUSULA OÉCIUI SEGUNDA - DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS
A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas
para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no

artigo 87 da Lei Federal n' 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal n'041/2009, ao

critério da Administração.
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a

proposta, forem os í.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços,
comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaraçáo falsa ou cometerem fraude fiscal,
poderáo ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as
seguintes sançôes, a critério da Administraçáo, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da
reparaçáo dos danos causados à Administração do Município de Nova Santa Bárbara pelo

infrator:
. lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
. Cancelamento do registro na Ata.
. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
. Multa de 10o/o (dez por cento) do valor estimado da contratação, que será
aplicada nas hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigaçôes assumidas;
. Suspensão temporária do direito dê licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade;
. Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
A aplicação das penalidades oconerá depois de defesa prévia do interessado, no
prazo estabelecido na Lei de Licitaçôês, a conlar da intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadar,rente, o atraso do atendimento, advir de caso
foÍtuito ou motivo de força maior.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem iustificativa aceita pelo órgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;
r Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de

recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia em atraso na prestaçáo dos

serviços, até o máximo de 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
40
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da contratação, além do desconto do valor correspondente ao serviço náo realizado

pela Beneficiaria da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos.

uma vez comunicados oficialmente;
o Suspensão temporária do direito de participar de licitação, por prazo de até 05 (cinco)

anos;
Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de

outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administraçáo.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
Beneficiãria da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso pÍocessar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabiveis, se.iam estas

administrativas ou penais, previstas na Lei rio 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso
às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou máo-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

cLÁusuLA DÉctmA TERCETRA - DAS OrSpOSrçÕES FtNATS

lntegram está Ata, o edital do Pregão Presencial N" 2612022 e as propostas das emprêsas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A homologação do resultado
desta licitaçáo não implicará direito à contratação. A beneÍiciária que ensejar o retardamento
da execuçáo do seu objeto, náo mantiver a proposta, falhar ou Íraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração, e se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CúUSULA DÉGIMA QUARTA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitaçáo.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, quê dêpois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a Beneficiaria da Ata.

4l
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Nova Santa Bárbara, .....de....... de

Prefeito Municipal - Órgão Gerenciador

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

CNPJ : <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

Responsável pelo acompanhamento da ata
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MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE

NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA
<FORNECEOOR.CONTRATO#T&NOME>, TENDO POR OBJETO A
CONTRATAçÃO DE PESSOA JURíDICA PRESTADORA DE

SERVIçOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ESPECIFICAMENTE DE

CONSULTAS PARA SUPRIR HORÁRIOS ALTERNATIVOS,
NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.

Refêrênte ao Pregão Presencial n.o 2612022

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregâo
n." 2612022, de um lado, o MUNIcíPlo DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, R.G. .................
inscrito no CPF sob. o no ..............-..., residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominado CONTRATANTE, e, e a empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>,
inscrita no CNPJ sob n' <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE> doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela
Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as
seguintes cláusulas e condiçôes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRÂ - oo oBJETo
1.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE Atendimento médico, durante
ao quais deverão ser atendidas consultas ambulatoriais com demanda livre, sem limite de
consultas e atendimento de urgência e emergência, cumprindo os princípios balizadores do
SUS (integralidade, universalidade, equidade, hierarquização, gratuidade), procedimentos
médicos de urgência e êmergência cumprindo os protocolos assistenciais, prestando o
primeiro atendimento de urgência e emergência a populaçáo, de acordo com a demanda,
acompanhar pacientes que venham a ser transferidos de acordo com o sistema de
regulação, caso se mostre essencial para garantia da integridade do paciente, conforme
consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.o 2612022 e especificado abaixo:

<ITENS,CONTRATO#T>

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 2211, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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ANEXO X[l

CLÁUSULA SEGUNDA. Dos ANExos CoNTRATUAIS
2.1.Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregâo Presencial n.o 2612022 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA.
2.2. As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta
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cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu

objeto e a sua perfeita execução.
2.3. Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.

2.4. A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de

reunióes e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações de

qualquer condiÇão contratual, desde que devidamente assinados pelos represenlantes
legais das partes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, E - 86.250-000
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAçOSS OO MÉDICO/PLANTONISTA
3.1 . Prestar assistência médicâ, no âmbito municipal, em regime de hora/plantão, visando
preservar ou recuperar a saúde pública;

3.2. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da
medicina preventiva ou terapêutica;
3.3. Realizar ou supervisionar e interpretar exames radiológicos, bioquímicos, hematológicos
e outros, empregando técnicas especiais or.i oriêntando a sua execuçáo para confirmação ou
informação de diagnóstico;
3.4. Realizar avaliação/tralamento de todos os pacientes encaminhados para atendimento
médico e encaminhar os pacientes para outras especialidades, quando necessário;
3.5. Atender os pacientes clínicos, pediátricos, psiquiátricos, vítimas de trauma, bem como
todo pacientes que procurar a Unidade de Saúde, realizando procedimentos quando
necessário;
3.6. Priorizar o atendimento em funçáo da gravidade/risco;
3.7. Ser responsável pelo acompanhamento e prescrição dos pacientes deixados em
observação pela equipe;
3.8. Atender, avaliar, encaminhar e/ou liberar pacientes;
3.9. Prestar informações a familiares quando pertinente;
3.10. Responsabilizar-se pela transferência de pacientes, procedendo ao contato com o
médico receptoÍ e elaborar relatório de transferência, acompanhando o paciente durante a
remoção se necessário;
3.1 1 . Atender as interconências e realizar eventuais visitas médicas aos pacaentes

internados.
3.12. Comparecer ao seu local de tÍabalho conforme escala pré-determinada e dele não se
ausentar até a chegada de seu substituto, atuando ética e dignamente;
3. 13. A substituiçâo, quando necessária, deverá se fazer imediatamente, de forma a não
comprometer o atendimento da Unidade de Saúde, num prazo máximo de 01 (uma) hora
3.14. Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos serviços de saúde
determinados, com o mínimo de quinze minutos de antecedência;
3.15. Tratar com respeito e coleguismo os outros médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem e demais membros da equipe;
3.16. Acatar e respeitar as Íotinas estabelecidas;
3.17. O médico deverá conhecer e aplicar todos os protocolos, bem como conhecer o
funcionamento do sistema da Central de Regulação de Leitos; 18. O médico deverá manter
o atendimento continuamente, respeitando-se o período de descanso para refeições de uma
hora para aqueles que trabalhem por 12 horas contínuas, sendo que as refeições serão
fornecidas pela Contratada e deverão ser realizadas no local, sendo proibido ao médico
ausentar-se do local do plantão;
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cúusuu euARrA- oÂ enssraçÃo Dos sERvlços
4.1. Os Serviços deverão ser prestados nas dependências do Posto de Saúde Municipal de

Nova Santa Bárbara, sito à Rua João Joaquim Rodrigues, S/No, Nova Santa Bárbara/Pr, de

acordo com as normas técnicas vigentes, bem como os regulamentos e instruções internas

relativas ao órgáo onde os serviços serâo prestados.

4.2. O prazo para início da prestação de serviço será de até 02 (dois) dias, contados a partir

da assinatura do contrato.
4.3. As despesas de viagem e com refeições dos Profissionais correráo por conta exclusiva

da empresa contratada.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

5.1. Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga
a pagar à CONTRATADA um valor total de R$ <VALORCONTRATO>,
(<VALORCONTRATO#E>)

CúUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1 . O pagamento das horas trabalhadas será feito mensalmente, até o 10" dia útil
subsêquênte à prestação dos serviços, com base no controle de horas prestadas,

mediante ponto, e será efetuado mediante a apresentaçáo da nota fiscal e sua liberaçáo
estará condicionada, ainda a:

6.1 .1 . Entrega da nota fiscal de prestaçáo de serviços prestados junto à Secretaria Municipal
de Saúde. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamenlo.

6.í.2. Apresentação da escãla de trabalho do mês subsequênte, até o último dia útil do mês
anterior a prestaçáo do serviço, a qual deverá conter a relação dos médicos que prestarão

serviços, número do CRM/PR e carga horária de cada um, devidamente assinada pelos

responsáveis.
6.1.3. Apresentação da Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Certificado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados,
o Município aguardará a regulaÍização poí parte da Beneficiaria da Ata, iniciando-se novo
prazo para o pagamento.

6.2. O pagamento será feito mediante depósito bancário.
6.3. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas, indenizaçóes, encargos, tributos, etc., devidas pela contratada,
previstos em lei ou nos termos do Pregão Presencial n" 2612022.

cúusuLA sÉTrMA - DAs oBRrcAçoEs oA CoNTRATADA
7.1 . Garantir a disponibilidade de 01 (um) profissional médico clínico geral em regime de
plantão presencial, 12 (doze) horas por dia, de segunda a serÍa-feira e 01 (um) profissional
médico clínico geral em regime de plantão presencial, aos sábados, domingos e feriados;
7.2. Atendimento médico a pâciêntes que orocurem a Unidade Básica de Saúde de Nova
Santa Bárbara, inclusive os que apresentarem casos de sintomas respiratórios leves,
moderados e graves que buscarem o serviço, através de triagem, investigação clínica;
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3.18. Deverão ser prescritos preferencialmenle medicamentos de urgência disponíveis no

local do atendimento e receitados os medicamentos disponiveis na rede municipal, salvo

insubstituibilidade devidamente justifi cada por escrito.
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7.3. Fornecer aos pacientes todos os recursos necessários para seu atendimento, tais como

avaliação médica, orientações técnicas, encaminhamentos, assinaturas em termos e
protocolos, internamento, acompanhamento, realizaçáo de exames, procedimentos

diagnósticos e outros procedimentos necessários ao serviço;

7.4. Fornecer pessoal e mão de obra habilitada, especializada, qualificada e capacitada para

a execução do objeto do presente instrumento, treinando sempre que necessário seus

funcionários/prepostos e atualizando os protocolos disponibilizados pelo Ministério da Saúde

e no âmbito do município;
7.5. Todos os profissionais médicos disponibilizados pela Contratada para a prestação de

serviços objeto deste instrumento deverão obrigatoriamente possuir registro, bem como

manter-se regularmente registrados junto ao CRM/PR;
7.6. lndicar o responsável técnico da Empresa para responder perante a Administração;
7.7. E obrigatória a passagem de plantâo médico a médico, na qual o profissional que está
assumindo o plantão deve tomar conhecimento do quadro clínico dos pacientes que ficarão
sob sua responsabilidade.
7.8. Na troca de plantáo, o médico não poderá deixar seu posto enquanto não houver a

chegade do médico escalado para praticar o plantão seguinte, devendo, assim, no caso de
eventual atraso daquele, permanecer exercendo o atendimento pelo tempo que prevalecer a
ausência dê seu sucessor.
7.9. É obrigatório o registro completo da assistência prestada ao paciente na ficha e/ou
sistema de atendimento instituída pela Vigilância em Saúde do município e outros
documentos pertinenles aos serviços da referida unidade, constando a identificação dos
médicos envolvidos no atendimento;
7.10. Quando houver mudança na escala de plantões médicos, a comunicação à Secretaria
Municipal de Saúde deverá ser imediata;
7.11. Todos os profissionais que forem contratados para prestar os serviços objeto desta
licitação deverão trabalhar devidamente uniformizados e identificados com crachás,
custeados pela Contratada, assim como OBRIGATORIAMENTE usar todos os EPI's
conforme recomendaçôes técnicas e de acordo com os Decretos vigentes.
7 .'12. Organizar a assistência a ser prestada em conformidade com os fluxos e protocolos
estabelecidos pela Secretâria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e
Ministério da Saúde;
7.13. Custear toda a despesa com alimentaçáo, higiene, hospedagem e lransporte dos
profissionais;

7. 14. Executar e cumprir fielmente todos os serviços e demais atribuições, obrigaçôes,
prazos e responsabilidades, arcando com todos os custos, ônus e obrigações advindas,
decorrentes ou relacionadas aos mesmos;
7.1 5. Respeitar e cumprir todos os princípios e dirêtrizes do Sistema Único de Saúde (SUS);
7.16. Enviar para a Secretaria Municipal de Saúde, nota fiscal dos serviços prestados;
7 .17 . Íer a total responsabilidade pelo gerenciamento e pela responsabilidadê técnica e
clínica dos serviços,
7.18. Responsabilizar-se, de forma única e,exclusiva, por toda e qualquer responsabilidade
civil, criminal e por toda e qualquer inden;zação que surgir em virtude da prestação dos
serviços constantes deste instrumento, ou êm virtude de dano causado ao Município, ao
paciente, aos órgãos do SUS e a qualquer terceiro, deconentes de ação ou omissão,
negligência, imperícia, imprudência ou por dolo praticado, inclusive por seus empregados.
proÍissionais ou prepostos;
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7.í9. Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações

concernentes às legislaçóes sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, comerciais e

previdenciárias, bem como quanto a quaisquer despesas advindas, deconentes ou

relacionadas ao objeto constante deste instrumento;
7.20. Responsabilizar-se única e exclusivannente por todos os serviços constantes do objeto

deste instrumento;
7.21. Assumir todos os custos relativos ao deslocamento dos profissionais necessários à

execução deste contrato;
7 .22. Os médicos contratados pela empresa deverão estar cientes da obrigatoriedade

também de promover o preenchimenlo, manutençáo e a atualizaçáo dos registros e

prontuários médicos dos pacientes atendidos, tais como ficha de atendimento,
7.23. Substituir, mediante solicitação justiflcada do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, o

profissional médico, quando este não estiver correspondendo às expectativas do serviço ora
contratado;
7.24. Apresentar a relação dos profissionais médicos da Contratada com a formação exigida
(Clínico Geral) contendo o número da inscrição no Conselho Regional de Mêdicina do
Paraná, devendo apresentar a primeira escala no momento de assinatura do contrato;
7.25. A alteÂçáo da lista de profissionais apresentada juntamente com a proposta final
deverá ser previamente autoÍizada pêla Secretaria Municipal de Saúde, sendo que, em caso
de necessidade de substituiçáo de algum dos profissionais médicos, a Contratada deverá
disponibilizar outro profissional com no minimo a mesma qualificação técnica do médico
substituído;

cLÁusuLA orTAvA- DAS OBRTGAÇOeS On CONTRATANTE
8. 1. Fornecer os materiais e medicamentos a serem empregados durante a prestação dos
serviços bem como os demais Íuncionários e corpo técnico serão fomecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde.
8.2. É reservado ao Município, na figura do gestor da Secretaria Municipal de Saúde, gerir e
coordenar a prestaçáo do serviço contratado, fiscalizando através do responsável técnico da
Unidade e/ou membro nomeado como gestor do contrato pela Secretaria Municipal de
Saúde, de forma permanente a prestaçáo do mesmo, podendo proceder a rescisão, em caso
de má prestação, verificada em processo administrativo especifico, com garantia do
contraditório e da ampla defesa.
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CLÁUSULA NoNA - DA AVALIAçÃo E FIscALIzAçÂo
9.1. O prestador íacilitará o acompanhamento e a fiscalização permanente pela Secretaria
Municipal de Saúde à execução dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe
forem solicitados pelos servidores da mesma, designados para tal fim.
9.2. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal de Saúde sobre os serviços que
vierem a ser contratados náo eximirá o prestador da sua plena responsabilidade perante a
Secretaria Municipal de Saúde ou para com os usuários e a terceiros, decorrentes de culpa
ou dolo na execução do presente contrato.

cLÁusuLA DÉctMA - Do tMposro soBRE sERVtÇos DE euALeuER NATUREZA
10.1. Em cumprimento ao Código Tributário Municipal e ao disposto na Lei Complementar no

116, o CONTRATADO deverá destacar a alíquota correspondente ao serviço prestado
observando a Tabela I da referida Lei Municipal, calculada sobre o valor bruto da nota fiscal.
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10.1.1. Na emissão da Nota Fiscal de prestação de serviços, a empresa CONTRATADA'

deverá destacar o valor do imposto, no campo específico, observada a legislaçáo pertinente.

10.1.2. A falta de destaque do valor do imposto no documento fiscal autoriza que o
CONTRATANTE proceda ao devido desconto sobre o título de cobrança ou o devolva ao

CONTRATADO para que seja providenciada a adequação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

11.1. Em cumprimênto ao Regulamento do lmposto de Renda, o CONTRATANTE reterá a

aliquota incidente sobre o valor bruto da fatura.
1 1 .1 .1 . Na emissão da fatura, a empresa CONTRATADA deverá destacar o valor da

retenção, com o título de IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, observadas as regras

do Regulamento do lmposto de Renda.

11.1.2. A falta de destaque do valor da retenção no documento autoriza que o

CONTRATANTE proceda à devida retenção sobre o título de cobrança ou devolva ao
CONTRATADO para que seja providenciada a adequação.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÀO CONTRATUAL
12.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administraçáo, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no

8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrila e

fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde
de que haja conveniência da Administração.

12.2. Quando o vencedor der causa a resci§áo do contrato, além de multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato e dêmais penalidades previstas, fica sujeita a uma das
seguintes sanções:
12.2.1 . Advertência;
12.2.2. Suspensão temporária de participação em licitaçáo e impedimento de contratar com
a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
12.2.3. Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a
reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o proponente ressarcir a Administraçâo pelos prejuÍzos resultantes, após
deconido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

cúUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DAs SANÇÕES
13.1. Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçôes assumidas neste
contrato motivado pela CONTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por
indenização integral. Sem prejuízo das discosições anteriores, responde ainda, a lítulo de
cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - *"wrv.nsb ov.br
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CLÁUSULA DÉGIII,A QUARTA. DA DoTAÇÃo oRÇAMENTARIA
14.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação
orçamentária n' <DOTACOES.CONTRATO#T>

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PRÂZO DE VIGÊNCIA.
15. 1 . O prazo de duração do contrato a ser firmado entre as partes será de _ dias, ou
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seja, até <DATAFIMVIGENCIA>, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com
as partes.

cúusur-l oÉcrma sExrA - Do FoRo
16.1. Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a soluÇão das
questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

16.2. E, por estarem justos e acertados, Íirmam o presente contrato, em 03 (três) vias de
igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Prefeito Municipal - Contratante

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME> - Contratada

- Fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato

1s1

Nova Santa BárbaÍa, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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RLP - realizável a longo prazo;
ELP - exigível a longo prazo.

Contador
(nome, n" CRC e assinatura,)

I
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ANEXO XIV

CAPACIDADE FINANCEIRA

Pregão Presencial N' 26/2022 - SRP

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos

comprometemos a apresentar todos os documentos ou informaçóes que comprovarão as

demonstraçóes.

sÃo AS oeuoHsrRlçoes:

lndice

OBS: Os índices deverão sêr apresentados com 2 (duas) casas decimais,
desprezando-se as demais.

Local, _ de _ de 20_.

Representante legal
(Nome, RG n" e assinatura)

Tipo de índice Valor em reais

Liquidez geral (LG)

16 = (AC + RLP) I (PC +

ELP)

Liquidez corrente (LC)
LC=AC/PC

Solvência Geral (SG)
56=(AC+AP+RLP)/
(PC + ELP)
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Declaramos que as demonstraçóes abaixo correspondem a real situação da proponente.

Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

AC - ativo circulante;
AP - ativo peÍmanente;
PC - passivo circulante;



20106t2022 08:U lmprensa Nacional - rêcibo de recebimento de oÍício

lmprimir Rêcibo Página Principal

Presidênciô da Repúblicà
lmprensa Nacional

A,V 4
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A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes ca racterísticas:

Data de enviot 2010612022 08:34:38
Origem do Ofício: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operâdor: Claudemir Valério
Ofrcio| 7204135
Datâ prevista dê publicação: 2l/06/2022
Local de publicaçãor Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: A Faturar

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
EletrônÍco após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos lornâis ôficiais.
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Matérias

Sequencial Arquivo(s)
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d rano un rAo. rtt

TOTAL DO OFICIO

MD5 Tamanho
(cm)

7 ,00
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PODER EXECUTIVO

Ano VI1I
IMPRENSA OFICIÂL -
Lei n" 660, de O2 de
abril de 2013.
iesponsável pêla Edição:

C.ittiono cle Alô.i.to

I - Atos do Poder Executivo
Ediçia: 2238t2022-1011 - Oatà 201o6t2022

O Município de Nova Santa BáÍbarâ, E raná, atÍavés da P nada pela Ponatia n' 01212022,
no uso de suas atribuiçõês, torna público e para conhecimento dos inleressados em participar da licitaçâo em epígrafe,
a qual tem por objeto o rêgistro de preços paÍa eventual contÍatação de pessoa jurídica prestadora de serviços
de assistência à saúdê, espêclÍicamentê de consultas para supÍir horáÍios alternâlivos, notuÍnos, finais de
semana e Íeriados, que Íoram êfêtivadas alterações no edit;1. Face ao exposto, Ílcam alteradas âs seguintes datâs:
Tipi: MenoÍ Preço, Por ltem.
Recêbimentô dos Envelopes: Até às 13h30mln do dia 04107'2022.
lnício do Pregão: Old 0410712022, às 14h00min.
Preço máximo: R$ 1.045.'110,96 (um milhão, quarenta e cinco mil, cento e dez reais ê noventâ e seis cêntavos).
hlfÍEagôqs&OdÊtrÊúaÍ!§: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeiturã lrunicipal de Nova
Santa gaÍbara, sito a Ruâ walfredô Bittencourt de Mora-ls 

^o 
222, pelo fone: 43-3266-8100, ou por Email:

Icilacao(onsb.pr.qov.br. Site www.nsb.pr.qov.br
Nova Santa BáÍbaÍa, ?010612022.
Élaine Cristina Luditk dos Santos
PrÊgoeira
Porlaria n" 0'1212022

cLAUDEMIR l'aLÉRJo

PÍefeib Muoicipal

Ediç2o 2BAl2O22-lO2l - Oata 2010612022

TERMo DE HoMoLoGAçÂo E ADJUDTCAçÂo
TOMADA DE PRECOS N' 6/2022

Aos 20 (vinle) diâs do mês de iunho (06) do ano de dois m e vinte ê dois (2022), em meu Gabinete, eu Claudemir

Valério, Prefêito Municipal, no uso de minhas atribuiçe ,.s legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçâo

Tomada de PJeço n.' 612022 - que tem por ob.leto a contratação de empresa especializada para revitalização de

:rspaços públicos abertos: PÍãça dâ Alêgria e Praça do Povo, a favor da empresa quê apresentcu menor proposta,

sendo ela: RIBER COhSTRUTORA LTOÀ CNPJ n" 3;1.013.298/0001-60, num valor total de R$ 380.598,02

(trezentos e oitenta mil, quinhêntos e noventa ê oito rgais e doig centavos), para que a homologação nele

procedida produzâ seus jurídicos e legais eÍeitos.

DaÍ ciênciâ aos interessados, observados as prescrições lêgâis pertinentes.

cLAUDEMTR \ ALÉuo
PÍÊfêito Municipal

Diário Oficiâl Eletrónlco do Municit;o dê Nova Sanla Bá.bara
Rua: Waltuo Bitlencoun dr M. f€3 no222 - Csnlro

Fonê/Far (43)326$4100
Ê-mail: diaíbofcial@nsb-pr.gov.bí : pmrlsb@nsb.pr.gov.br

Ste: Yvwú.nsb.p..gov.bÍ
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