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EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 003/2020 

  

  O Município de Campinas do Sul/RS, com sede na Rua Gal. Daltro Filho, 999, 

torna público, para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 

Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seu 

Anexo,  em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços 

e os Documentos de Habilitação definidos neste Edital, deverão ser entregues ao Pregoeiro e 

ou à Equipe de Apoio, no endereço supracitado, no dia 31 MARÇO DE 2020 ÀS 09H:00MIN, 

quando será realizada a sessão pública de abertura.  

 

  Os interessados poderão solicitar o edital e/ou seus anexos pelo e-mail 

licitacoes@campinasdosul.rs.gov.br, no Site do Município de Campinas do Sul/RS 

www.campinasdosul.rs.gov.br ou retirar Prefeitura Municipal, sito a Rua Gal. Daltro Filho, 999, 

junto ao Setor de Licitações, no seguinte horário: de segunda a sexta-feira, em horário de 

expediente. 

 

1- DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de 

assistência à saúde por custo operacional, através de serviços médicos e hospitalares com 

abrangência nacional, incluindo a realização de consultas médicas, exames complementares e 

internações médicas, conforme tabela CBHPM (Classificação Brasileira Hierarquizada de 

Procedimentos Médicos) vigente aos servidores públicos e seus dependentes, segurados do  

Fundo Municipal de Assistência Médica Hospitalar e Odontológica dos Servidores do Município 

de Campinas do Sul. 

 

1.2 – Da Especificação do Objeto: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência à saúde por 

custo operacional, serviços médicos e hospitalares, incluindo consultas médicas, internações, 

exames gerais e complementares, diagnóstico por imagem, cirurgia geral ou especializada, 

fisioterapia, curativos, gessados e pequenas intervenções aos servidores públicos e seus 

dependentes, segurados do  Fundo Municipal de Assistência Médica Hospitalar e Odontológica 

dos Servidores do Município de Campinas do Sul, observando-se as seguintes condições: 

I- Prestação de serviços conforme tabela CBHPM – 2020 (Classificação Brasileira 

Hierarquizada de Procedimentos Médicos) ou outra que vier a substituí-la; 

 

II - Prestação de serviços médicos, por parte dos profissionais da medicina, credenciados, 

agindo esta exclusivamente na qualidade de mandatária daqueles;  

 

III- Obrigação, por parte da CONTRATADA, em tomar serviços complementares, tais como 

exames e testes laboratoriais, bem como assistência hospitalar de terceiros, quando não 

dispuser de serviços próprios, disponibilizando-os à CONTRATANTE; 

 

IV- A rede credenciada do deverá ter no mínimo os seguintes serviços disponibilizados na 

cidade de Erechim/RS: 

a) 2 Hospitais credenciados para atendimento de urgência/emergência; 
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b) 3 Clinicas de diagnóstico por imagem, que realizem os exames de Raio X, Ultrassonografia, 

Ecografia, Tomografia, Ressonância Magnética, Endoscopia, Mamografia, Colonoscopia, 

Densitometria óssea; 

c) 2 (dois) Laboratórios de análises clinicas; 

d) 3(três) profissionais médicos especializados em cada uma das seguintes áreas: 

Clinica geral, Cirurgia geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetricia, Anestesiologia, 

Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia, Oftamologia, Urologia, Angiologia, Oncologia, 

Dermatologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psiquiatria, 

Reumatologia, Endocrinologia, Mastologia, Nefrologia, Urologia, Geriatria, 

Gastroenterologia. 

 

e) 1 (um) médico clinico geral, que atenda no Município de Campinas do Sul. 

 

VI- O Plano de saúde deverá ter abrangência Nacional; 

 

VII- As internações deverão ser em quarto semi-privativo com no máximo dois leitos; 

 

VIII - O Serviços serão prestados sem prazo de carência para os Servidores e seus 

dependentes. 

 

2 – DA PROPOSTA DOS PREÇOS 

2.1 - A proposta mencionará o valor da taxa de inscrição por beneficiário inscrito, valor da 

consulta com médicos credenciados, valor do C. H. (coeficiente de honorários), para exames, 

valor do C. H (coeficiente de honorários), para honorários médicos (internações), percentual da 

taxa de administração sobre os serviços prestados e taxa de administração de serviços 

prestados fora da área de ação da proponente.  

 

2.2-  Do Critério de aceitabilidade dos Preços 

Serão considerados excessivos, acarretando a desclassificação, a proposta com preço superior 

ao VALOR DE REFERÊNCIA, descrito a seguir:  

Descrição Valor de 

Referência 

Taxa de Administração 10% 

Valor da consulta com médicos credenciados R$ 136,00 

Taxa de inscrição por benificiário inscrito  

OBS: o pagamento da inscrição é feito uma única vez, quando da 

inscrição do usuário, na entrega da carteira do beneficiário 

R$ 32,00 

Taxa de administração dos serviços prestados fora da área de ação da 

proponente 

7,5% 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

3.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei 

Complementar 123/2006, e devido à necessidade de identificação pela Comissão Permanente 

de Licitações, deverão comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP". 

3.2- O credenciamento do licitante como microempresa 'ME' ou empresa de pequeno porte 

'EPP' somente será procedido pela Comissão Permanente de Licitações, se o interessado 

comprovar tal situação jurídica. 
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3.3- A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa 

renúncia expressa e consciente, desobrigando a Comissão Permanente de Licitações, dos 

benefícios da Lei Complementar 123/2006, aplicáveis ao presente certame. 

3.4- A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa 

de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as 

conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

3.5 – A empresa que pretender valer-se dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123 de 14/12/2006, disciplinados nos itens seguintes deste edital, deverão 

apresentar no envelope de habilitação, termo de enquadramento de ME ou EPP devidamente 

arquivado no registro do comércio (Junta Comercial) ou que conste ao final do nome 

empresarial a expressão ME ou EPP na declaração de empresário ou no último ato contratual 

arquivado no registro do comércio ou ainda certidão simplificada emitida pelo registro do 

comércio (Junta Comercial) a partir de 1º de março último, além de todos os documentos 

previstos no item 7 deste edital. 

3.6 – Empresas não cadastrada junto ao Município que tenham interesse em participar do 

processo licitatório em voga, poderão obter o Certificado de Registro Cadastral, se atender a 

todas as condições exigidas para cadastramento, no prazo estabelecido no § 2°do Art. 22 da 

Lei nº.  8.666/93 e suas alterações, devendo apresentar os documentos exigidos para o 

cadastramento acima descritos. 

 

4 - DA HABILITAÇÃO DAS ME E EPP 

4.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, atendendo o que determina o art. 43 da Lei 

Complementar 123/06.  

4.6.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às 

mesmas, o prazo de 2 (dois)  dias  úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

o  proponente  for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual  período,  a critério  

da  Administração  Pública,  para a regularização  da documentação, pagamento ou  

parcelamento  do  débito,  e  emissão  de eventuais certidões negativas ou positivas  com  

efeito  de  certidão negativa. 

  

4.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

Federal 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

  

4.3 - Não poderão participar desta licitação: 

a)  empresas sob os processos de falência ou concordata; 

b) empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de 

associação; 

c) empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, 

estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração, 

ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não tendo 

sido ainda reabilitadas. 

  

5 -  DO REPRESENTANTE LEGAL 

5.1 - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante, que será o único admitido a 

intervir nas fases da licitação e a responder, para todos os atos e feitos previstos neste Edital, 
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identificando-se mediante documento oficial de identidade, no início de cada reunião. Não será 

admitido mais de um representante por licitante e, no caso da apresentação de nova credencial, 

automaticamente estará revogada a representação anterior. 

  

5.2 - A credencial consistirá em documento que comprove a capacidade de representação, no 

caso do representante ser sócio-gerente ou diretor da licitante, ou por Procuração pública ou 

particular, acompanhada, em qualquer caso, de cópia do ato de investidura de quem a tiver 

firmado em que se comprove ter poderes suficientes à devida outorga da habilitação de 

representante. 

  

5.3 - A não apresentação da credencial ou a incorreção documental da comprovação da 

representação impedirá que o representante se manifeste pelo licitante, não lhe acarretando, 

contudo, sua inabilitação. 

 

6 – DA FASE DE HABILITAÇÃO 

6.1- Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) cópia da declaração de firma devidamente registrada; ou 

b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; ou 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

  

6.2 - Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de Inscrição Ativa no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, (Certidão conjunta de Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União); 

c) Prova de regularidade da empresa com a Fazenda Estadual; 

d) Prova de regularidade da empresa com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do 

proponente; 

e) Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS; 

g) g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) fornecidos pela Justiça do Trabalho; 

  

6.3 - Documentos Relativos à Qualificação Técnica: 

a) Certidão de registro da licitante junto a Agência Nacional de Saúde - ANS. 

b) Apresentação das especialidades médicas, clínicas, laboratórios, abrangidas pela presente 

licitação através da apresentação do guia médico constando as especialidades e relação de 

prestadores, próprios ou credenciados, devendo comprovar que atende as exigências mínimas 

descritas no item 1.2 deste edital.  

 

6.4 - Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

6.4.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

Pessoa Jurídica, ou execução patrimonial expedida no domicilio da pessoa física, com prazo de 

validade de 30 (trinta) dias a contar da expedição da mesma; 

  

6.5 - Documento relativo ao Atendimento da Constituição Federal: 
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Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal,  que 

proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho 

a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; 

  

6.6 - Para que as Cooperativas possam participar do presente certame, além dos 

documentos descritos acima, deverão apresentar ainda os seguintes:  

a) Cópia do Estatuto Social com ata de assembleia de aprovação conforme dispõe a Lei nº. 

5.764/71, que comprove que a Cooperativa tem como objeto a prestação de serviços exigidos 

nesta Licitação; 

b) Cópia do Regimento interno com ata da assembleia que o aprovou;  

c)) Ata de fundação a Cooperativa devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do 

Rio Grande do Sul; 

d)  As Cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 

R$ 3.600.000,00, gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº. 

123, de 14 de dezembro de 2006, desde que também apresente no envelope de habilitação, 

declaração firmada pelo seu contador de que se enquadram no limite de receita referido acima, 

além de todos os documentos previstos neste edital em relação à habilitação; 

 

7 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO - 

HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

7.1 - A DOCUMENTAÇÃO exigida no presente edital deverá ser entregue pelo licitante 

interessado junto ao setor de licitações da Prefeitura Municipal de Campinas do Sul, até as 17h 

00min do dia 26 DE MARÇO DE 2020, para que os mesmos sejam considerados devidamente 

cadastrados e detentores de Certificado de Registro Cadastral (CRC) atualizado, que 

atenderem às exigências constantes neste Edital e seu anexo. Após a hora limite para o 

recebimento dos documentos solicitados, nenhum outro documento será aceito, nem permitidos 

adendos ou alterações nos documentos encaminhados. 

  

7.2 - Deveremos ser apresentados procuração ou autorização credenciando o participante junto 

a Licitação, respondendo pela proponente em todo o processo licitatório, quando se tratar de 

funcionário ou de pessoa cuja representação não esteja autorizada no contrato social, estatuto 

ou ato constitutivo, etc. 

  

7.3 - A PROPOSTA que deverá ser apresentada em linguagem clara e explícita, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, datadas e assinadas por seu representante legal, contendo os valores 

expressos em reais, com até duas casas após a vírgula para cotação dos preços, para as 

09h00min do dia 31 DE MARÇO DE 2020, no Departamento de Compras e Licitações do 

Município de Campinas do Sul, com sede à Rua Gal. Daltro Filho, 999. 

  

7.4 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer outro fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

  

7.5 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL-RS, não se responsabilizará por 

documentação e proposta que por ventura não cheguem em hora e local determinados no 

 Edital. 

  

7.6 – Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade às 

condições definidas neste Edital. 
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7.7 - As empresas participantes da presente licitação entregarão e/ou enviarão 01(um) envelope 

fechado/lacrado, contendo o certificado de cadastro de fornecedor e 01(um) envelope 

fechado/lacrado contendo a proposta, que serão recebidos pela comissão permanente de 

licitações, no dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, da seguinte forma: 

  

Ao  

Município de Campinas do Sul 

Rua Gal. Daltro Filho, 999. 

Edital Tomada de Preços nº 003/2020 

Envelope Nº. 01 – Documento (CRC) 

Empresa Proponente: (Nome completo da empresa) 

  

Ao  

Município de Campinas do Sul 

Rua Gal. Daltro Filho, 999. 

Edital Tomada de Preços nº 003/2020 

Envelope Nº. 02- Proposta 

Empresa Proponente: (Nome completo da empresa) 

 

7.4 - Serão considerados inabilitados os proponentes que deixarem de apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentarem documentação com prazo de validade vencida ou 

de forma incompleta. 

  

7.5 - As propostas devem ser preenchidas, datadas e assinadas, sob a pena de sua 

desclassificação. 

  

7.6 - Não será aceito propostas opcionais ou condicionais devendo o Licitante ofertar preço 

GLOBAL, considerando-se o numero de profissionais oferecidos, sendo desconsideradas as 

propostas que contiverem rasuras, emendas, ressalvas, borrões ou entrelinhas, que possam 

suscitar dúvidas, especialmente em se tratando de valores, assim como não serão 

consideradas as propostas que desatenderem a qualquer exigência contida no presente Edital. 

  

7.7 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

  

8 - DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 

8.1 - O Presidente da Comissão anunciará a abertura dos envelopes, relativos aos documentos 

de habilitação, os quais serão numerados e assinados pelos membros da Comissão, assim 

como por todos os licitantes presentes, podendo a Comissão suspender a reunião para análise 

dos documentos ou diligências que julgar necessárias, designando novo dia, hora e local para 

prosseguimento da reunião. 

  

8.2 - Ocorrendo a hipótese prevista no item antecedente, todos os documentos de habilitação e 

os envelopes que contenham as propostas, devidamente fechados, serão rubricados pelos 

membros da Comissão e pelos licitantes presentes, ou seus representantes, ficando toda a 

documentação em poder da Comissão que cuidará para que permaneçam fechados, até o 

término do período de recursos alusivo à fase de habilitação. 
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8.3 - Somente serão habilitados os licitantes que atenderem a todas as exigências de 

habilitação contidas no presente Edital, condição indispensável para que os licitantes passem 

para a segunda fase, desde que habilitados. 

  

9 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1 -  A proposta mencionará o percentual da taxa de administração, valor da consulta 

com médicos credenciados, valor da taxa de inscrição por beneficiário inscrito e a taxa 

de administração de serviços prestados fora da área de ação da proponente.  

9.2- Na proposta deverão estar previstas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, 

taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com 

transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor. 

9.3- Sendo necessário o proponente poderá anexar folhas complementares ou material 

ilustrativo acerca do objeto licitado. 

  

10 - DO JULGAMENTO 

10.1- Será declarada vencedora a proposta que cotar a menor Taxa de Administração; 

10.2 – No caso de empate no valor da Taxa de Administração, será considerado para fins de 

desempate os seguintes critérios:  

a) Menor valor da consulta com médicos credenciados; 

b) Caso o empate persistir, será realizado o sorteio para definição da empresa vencedora. 

 

11 - DAS ATAS 

Todos os atos praticados pela presente Comissão sejam em reunião com os licitantes, ou em 

separado para julgamentos ou diligências, serão reduzidas a termo em atas circunstanciadas, 

distintas para cada ato a ser relatado, que conterão, inclusive, as manifestações dos licitantes, 

que após lida, encerrada e aprovada, deverá ser assinada por todos os membros da Comissão 

e pelos licitantes presentes ao certame. 

  

12 - DOS RECURSOS 

Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso na forma e prazos previstos no Art. 109 

da Lei 8.666/93. 

  

13 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura, 

podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração, através de 

TERMO ADITIVO a ser firmado entre as partes, até o limite estabelecido no art. 57, 

inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

14 - DO PRAZO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 

Esgotados os prazos recursais, a Administração, convocará o(s) vencedor (es) para assinar o 

contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis sob pena de decair do direito à contratação,  

sem  prejuízo  das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93.  

 

15 - DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E DO REAJUSTE DOS PREÇOS  
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15.1 - O pagamento será efetuado mensalmente ao licitante vencedor mediante a 

apresentação da fatura e boleto dos serviços realizados aos associados do Fundo Municipal 

de Assistência Médica Hospitalar e Odontológica dos Servidores do Município de Campinas do 

Sul, até o dia 15 do mês subsequente. 

  

15.2 - O valor a ser pago pela contratante à contratada pela prestação dos serviços poderá ser 

reajustado, se comprovada, previamente pela Administração, a ocorrência do desequilíbrio 

econômico-financeiro entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a 

justa remuneração do serviço, objeto da licitação, tendo por índice a variação anual do IGP/M-

FGV. O reajuste será anual e levará em conta a variação anual do IGP/M-FGV. 

  

15.3 - Fica expressamente convencionado que se, na vigência deste contrato ou de sua 

prorrogação, venha a ser extinto o índice de atualização locatícia escolhida, será o mesmo 

substituído por outro, permitido por lei ou que venha a substituí-lo, que reflita a real variação do 

poder aquisitivo da moeda. 

  

 

16 - DAS SANÇÕES 

16.1 - Pelo atraso no cumprimento do objeto fica o Licitante sujeito à multa diária de 0,5%, 

calculada sobre o valor da proposta cotada. 

16.2 - Caso a contratada na iniciar os serviços em cinco (05) dias úteis do prazo estabelecido 

para o início dos serviços, poderá a administração cancelar o processo licitatório, sem prejuízo 

da cobrança de multa, e demais cominações previstas na Lei 8.666/93, podendo a multa ser 

compensada com quaisquer pagamentos que sejam devidos ao Licitante pela Administração. 

  

16.3 - A contratada que não satisfizer os compromissos assumidos serão aplicadas as 

seguintes penalidades: 

a) ADVERTÊNCIA: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as 

quais tenha concorrido, e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades. 

b) MULTA: no caso de atraso ou negligência na execução dos serviços, será aplicada multa de 

2 % (dois por cento) sobre o valor da parcela mensal pactuada. 

c) Caso a contratada persista descumprindo as obrigações assumidas serão aplicadas nova 

multa, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total contratado e rescindido o contrato 

de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem 

prejuízo das demais cominações legais e contratuais. 

d) Outras penalidades: em função da natureza da infração, o Município aplicará as demais 

penalidades previstas na Lei nº 8.666-93. 

  

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das 

disposições do presente convite. 

  

17.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e 

propostas exigidas na presente licitação e não apresentadas na reunião de recebimento. 

  

17.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 

ou quaisquer outros documentos. 
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17.4 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos  a documentação,  não  serão  

admitidos  à  licitação  os   participantes retardatários. 

  

17.5 - A participação nesta licitação implicará em plena aceitação aos termos e condições deste 

edital, bem como das normas administrativas vigentes. 

  

17.6 - O licitante vencedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões, que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor contratado inicialmente, devidamente atualizado. 

  

17.7 - A presente licitação é regida pelas condições desta Tomada de Preço e pela Lei nº. 

8.666/93 e suas alterações. 

  

17.8 - Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Comissão de 

Licitação, que se valerá dos dispositivos legais regedores da matéria. 

  

17.9 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário de expediente da 

Prefeitura Municipal de Campinas do Sul/RS, pelo telefone (54)3366-1455/1490. 

  

17.10 - Não poderá participar da presente licitação todo àquele licitante que tiver sofrido 

punição resultante de contratos anteriores firmados com a administração, na condição 

fornecedora, prestadores de serviços, empreiteiros, construtores, etc;  

  

17.11 - Sem prejuízo de plena responsabilidade da contratada, todos os serviços serão 

fiscalizados pelo Município, através da Secretaria Municipal de Saúde. 

  

17.12 - A contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, 

cujas reclamações se obrigam a atender, prontamente, mantendo no local do serviço a 

supervisão necessária, tendo um representante ou preposto com poderes para tratar com o 

Município. 

  

17.13 - No caso de recusa no atendimento de qualquer reclamação, independentemente das 

sanções cabíveis, o Município poderá confiar a outrem os serviços reclamados e não 

executados, notificando previamente a contratada, descontando o seu custo, de uma só vez, no 

primeiro pagamento subseqüente, sem que a  mesma  possa  impugnar  seu valor. 

  

17.14 - A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham 

dolosa ou culposamente prejudicar o Município, quando da execução dos serviços. 

  

17.15 - Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como encargos trabalhistas, 

previdenciários e tributários decorrentes da execução do contrato ficarão exclusivamente a 

cargo do licitante, cabendo-lhe, ainda, inteira responsabilidade por quaisquer acidentes de que 

possam vir a serem vítimas as suas empregadas quando em serviço, bem como quaisquer 

danos ou prejuízos porventura causados a terceiros e ao Município. 

  

17.16 - Todas as propostas apresentadas nesta Licitação terão automaticamente validade 

mínima de 30 (trinta) dias a contar da data marcada para sua abertura. 
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17.17 - Somente será pago a fatura mensal, quando da apresentação do comprovante de 

recolhimentos dos encargos sociais do mês anterior dos empregados que realizaram 

efetivamente os serviços e assim sucessivamente. 

  

17.18 - Fica eleito o foro da Comarca de Erechim/RS, para dirimir qualquer duvida oriundas do 

presente Edital.  

  

17.19 - Esclarecimentos na área de habilitação, cadastros aquisição do Edital, serão obtidos 

junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Campinas do Sul, 

pelo telefone 54-3366-1490 de segunda a sexta-feira, no horário de expediente. 

 

18 - Faz parte deste Edital: 

Anexo I -Modelo de Declaração que atende ao disposto no art. 7º inciso XXXIII da CF; 

Anexo II - Proposta 

 

                 

Campinas do Sul/RS, 13 de março de 2020. 

 

  

 

NERI MONTEPÓ 

Prefeito 

   

 

Examinado e Aprovado: 

  

Em: _____ / _____ / 2020 

  

 

 

 André Luiz Corbellini 

    OAB RS 17.285 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 7º INCISO XXXIII DA CF. 

  

 À Comissão de Licitações 

  

  

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) _____________________, portador (a) 

da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _______________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

(Local e Data) 

  

___________________________ 

(nome e assinatura do responsável legal) 
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Proposta de Preços 

 

Razão Social:....................................................................................................... 

CNPJ:......................................................... 

Descrição Valor/Porcentagem 

Taxa de Administração (%)  

Valor da consulta com médicos credenciados. (R$)  

Taxa de inscrição por benificiário inscrito. (R$)  

Taxa de administração dos serviços prestados fora da área de 

ação da proponente. (%) 

 

 

  

DATA: ___/___/______                             

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 

  

 

 

 ___________________________________ 

  

 

  

  

  

 


