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 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 Regido pela Lei nº 10.520/2002 e pelo Decreto nº 007/2010, subsidiada, pela 
Lei 8.666/1993.  
 
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO 
Data: 12/06/2015 Horário: 08:00 horas – Horário Local 
Local: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós – Situado à Rua do Araujo, 264, Setor RI – Alta 
Floresta – MT, CEP. 78.580.000 
Pregoeira: ANA LUCIA ALMEIDA SANTOS SANDMANN 
   

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 
 

1. PREÂMBULO 
 

1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS através de sua 
Pregoeira, designado pela Portaria nº 022/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 10.520/2002, 8.666/1993 e com o Decreto nº  
007/2010. 
 
1.2. Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e 
seus Anexos, deverão ser entregues a Pregoeira até às 08:00 horas do dia 30 de junho de 2015, na sede do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde – Situado à Rua do Araujo, 264, Setor RI – Alta Floresta – MT, CEP. 78.580.000. 
. 
 

2. DO OBJETO 
 

2.1 O objeto da Presente Licitação é o Registro de Preços para Futuras e Eventuais Contratações de Empresa para 
prestação de serviços médicos na realização de consultas médicas especializadas, exames clínicos e procedimento 
especializados, conforme disposições constantes do Anexo II - Formulário Padrão de Proposta/Termo de 
Referência  e Anexo IX – Minuta de Ata – Registro de Preço, que são parte integrante deste edital.  
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. Poderão participar desta licitação somente quem apresente a habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação 
técnica, qualificação econômico/financeira, conforme exigência prevista na legislação geral (Lei nº 8.666/93, art. 27 ao  
30) para confirmar a sua habilitação. 
 
3.2 Também só poderá participar as empresas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus 
Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo 
devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos. 
 
3.3 Serão conferidos todos os documentos, no ato da abertura do envelope nº 2 (envelope de documentos de 
habilitação). 
 
3.4 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir: 
 
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
 
b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si. 
 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração 
Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na 
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imprensa oficial ou, conforme o caso, pelo órgão em que praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 
 
d) estrangeiras que não funcionem no País; 
 

4. DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. No inicio da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá identificar-se 
junto a Pregoeira, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente. 
 
4.2 A empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de outorga por 
instrumento público ou particular (anexo III), neste último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção 
expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de 
intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame. Juntamente 
com uma cópia do Ato Constituição da Empresa. 
 
4.3 Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá apresentar cópia 
autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem o representante, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
4.3 Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá apresentar cópia 
autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem o representante, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
4.4 Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para as licitantes que assim se 
enquadrarem) das formas que seguem abaixo: 
 
I - Declaração firmada pelo contador de que a mesma se enquadra nos Termos da Lei 123/2006 na condição de Micro 
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 
II - Declaração firmada pelo representante legal da empresa de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos 
incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
III - Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da pessoa jurídica, datada de no máximo 90 
(noventa) dias, que conste a condição declarada, em original ou cópia autenticada. 
 
Parágrafo Único – Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes dos citados acima para efeito de 
comprovação do enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte. 
 
4.5 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos envelopes de 
números 01 e 02. 
 
4.6 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
 
4.7 A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3. não implicará a exclusão da empresa em 
participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases 
do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção. 
 
 5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

 
5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 
Habilitação será pública, dirigida por uma Pregoeira, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e 
horário determinados no item 1.2. 
 
5.2. Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, o(s) representantes(s) da(s) licitante(s) apresentará(ão) declaração dando 
ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação (Anexo VI) e entregará(ão) os envelopes 
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contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a 
admissão de novos licitantes. 
 
5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as seguintes 
informações: 
 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS  
PREGÃO N º 002/2015 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO C.N.P.J. DO LICITANTE 
 
5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as seguintes 
informações: 
 
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS  
PREGÃO Nº 002/2015 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO C.N.P.J. DO LICITANTE. 
 
5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 2- Documentos de Habilitação. 

 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa em papel timbrado do licitante, 
conforme o Formulário Padrão de Proposta/Termo de Referência (ANEXO II), redigida com clareza em língua 
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante. 
 
6.2. Na Proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação: 
 
6.2.1. Razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato e, se possível, endereço 
eletrônico (e-mail), nº  da conta corrente, agência e respectivo Banco; 
 
6.2.2. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação; 
 
6.2.3. O prazo estimado para prestação de serviços será de 12 (doze) meses; 
 
6.2.4. Uma única cotação, com preços unitários e totais por item e valor total da proposta, com apenas duas casas 
decimais após a vírgula, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, sem previsão 
inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os 
valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último; 
 
6.3. Especificação do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características dos serviços ofertados, em 
conformidade com o Anexo II, 
 
6.4. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, frete, lucro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
 
6.5. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não 
tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão 
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, 
devendo os serviços serem executados sem ônus adicionais. 
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6.6. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. 
 
6.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus 
Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item, observado os prazos 
máximos para prestação de serviços, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos neste edital, bem como o disposto nos itens 14.7 e 14.8 deste edital. 
 
7.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de valor mais baixo e os das 
ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor; 
 
7.3. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pela Pregoeira. 
 
7.4. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.2, poderão os autores das melhores 
propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos; 
 
7.5. A pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, 
a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
 
7.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do licitante da 
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das 
propostas. 
 
7.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes 
no item 12 deste Edital. 
 
7.8. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 
valor estimado para a contratação. 
 
7.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do 
licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
 
7.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe 
adjudicado o objeto do certame. 
 
7.12. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a 
oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
 
7.13. Nas situações previstas nos subitens 7.8, 7.9 e 7.12, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor. 
7.14. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo a mesma, 
ao final, ser assinada pela Pregoeira e os licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe 
de apoio, sendo-lhes facultado esse direito. 
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8. DA HABILITAÇÃO 
 

8.1 As empresas deverão apresentar no Envelope nº 02 os seguintes documentos de habilitação, em plena validade: 
a) Habilitação jurídica: 
1 – Cédula de identidade e CPF dos Sócios;                                                                                
2 – Registro comercial, no caso de empresa individual ou; 
3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou; 
4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
b) Regularidade Fiscal: 
1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
2 – Prova de inscrição de Contribuinte Estadual 
3 – Alvará de Localização e Funcionamento – emitido pelo Poder Executivo Municipal da sede do licitante; 
4 – Certidão Negativa de Débitos e Contribuição Federais conjunta com a Divida Ativa da União; 
5 – Certidão Negativa de Débitos Estaduais ICMS/IPVA 
6 – Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante; 
7 – Certidão Negativa de Débitos do INSS; 
8 – Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS; 
9 –Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – na forma da Lei 12.440/2011 (Prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943). 
 
c) Qualificação Técnica 
1 – Registro ou inscrição na Entidade Profissional Competente;  
2 – Declaração de comprovação de desempenho das atividades pertinentes e compatíveis em características, 
quantidades e prazos (conforme modelo – Anexo IV);   
3 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, da Lei 
8.666/93 (conforme modelo - Anexo V); 
4 – Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, 
nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo – Anexo VII); 
5 – Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e prazo de fornecimento para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação (conforme modelo – Anexo VIII). 
6 – Declaração da proponente que possui em seu quadro clínico, profissionais qualificados para execução dos trabalhos, 
juntamente com os documentos pessoais, diploma de graduação, registros na classe profissional e comprovação da 
especialidade na área de atuação do profissional.  
 
d) Qualificação Econômico-Financeira 
1 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último Exercício Social, já exigíveis e apresentados na forma da 
Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios; 
2 – O Balanço Patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Opção do SIMPLES nos termos da legislação 
vigente; 
3 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
8.2. As certidões que não apresentarem data de validade serão consideradas válidas dentro de período de 90 (noventa) 
dias a contar da data da sua emissão. 
 
8.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 
competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para 
conferência pela Pregoeira. 
 
8.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e 
seus Anexos, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado, ressalvado o disposto nos artigos 42 a 49 da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006. 
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9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
9.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital. 
 
9.2. Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 
 
9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
9.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do 
procedimento licitatório, incorrerá em pena detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 
93 da Lei 8666/93. 
 

10. DOS RECURSOS, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação. 
 
10.3. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 
 
10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento. 
 
10.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós. 
 

11. DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS  
 

11.1. Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, o Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região 
do Alto Tapajós convocará formalmente o (s) licitante (s) vencedor (es) para, num prazo de até 03 (três) dias úteis, 
assinar (em) a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós – 
Situado à Rua do Araujo, 264, Setor RI – Alta Floresta – MT, sendo que, decairá do direito de contratação dos serviços 
adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas na seção 13 deste Edital de Pregão no caso de não comparecimento. 
 
11.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para fornecimento do objeto será de 12 (doze) meses. 
 
11.3. A(s) Ata(s) contendo os preços registrados e os respectivos fornecedores serão divulgadas no Jornal de Circulação 
Local do Município de Alta Floresta – MT e ficarão disponibilizadas no Site do Consorcio durante a vigência da(s) 
mesma(s). 
 
11.4. O Consorcio monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos bens, e avaliará o mercado constantemente e 
poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou 
de fato que eleve os preços registrados. 
 
11.4.1. O Consorcio convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre 
que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 
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11.4.1.1. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
 
11.4.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele 
vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira. 
 
11.4.2.1. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo 
Consorcio. 
 
11.5. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o consorcio, poderá convocar os demais 
fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 
 
11.6. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-
financeira, serão publicadas trimestralmente no Jornal de Circulação Local do Município de Alta Floresta – MT. 
 
11.7. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade de outro Poder, poderá utilizar a 
Ata, na condição de carona, mediante consulta prévia ao Órgão Gerenciador o qual tomará providências pertinentes ao 
caso. 
  
11.8. Na minuta da ata de registro de preços, constante nos anexos, consta todo o regramento para a prestação dos 
serviços e demais normas relativas. 
 
11.9. A consignatária da Ata de Registro de Preços obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste Edital, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% do quantitativo adjudicado. 
 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital, sujeita a licitante adjudicatária 
ou contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei n º 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de 
Empenho, na forma seguinte: 
 
12.1.1 A recusa injustificada em cumprir os termos desta licitação conforme instruções deste edital ensejará a aplicação 
das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 
  
12.1.2 O atraso injustificado na entrega dos serviços licitados após o prazo preestabelecido no Edital, sujeitará o 
contratado a multa, na forma estabelecida a seguir:  
 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias;  
 
b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, configurando-se após esse 
prazo a inexecução do contrato, descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for 
o caso, cobradas judicialmente. 
  
12.1.3 Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de empenho), a Contratante poderá 
aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:  
a) advertência;  
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos serviços;  
c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato 
e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do contrato;  
d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em Lei, por 
culpa da contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas 
e danos que der causa;  
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o CISRAT, por prazo não superior 
a 2 (dois) anos;  
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12.2 De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da intimação 
do ato, oferecer recurso ao CISRAT, devidamente fundamentado.  
 
12.3 A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às mesmas condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
12.4  De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contado da intimação do 
ato, oferecer recurso ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós, devidamente fundamentado. 
 
12.5. A licitante adjudicatária ou contratada que deixar de executar os serviços ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com o Consócio pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada no 
Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 
 
12.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos 
que seu ato punível venha causar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós. 

 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
13.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta de recursos próprios do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós. 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1. É facultado a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública. 
 
14.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
14.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato. 
 
14.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado 
o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
 
14.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e o Consórcio não será, 
em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
14.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 
em qualquer fase da licitação. 
 
14.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será redesignada para o próximo dia útil seguinte ou feita nova publicação. 
 
14.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal no Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Alto Tapajós. 
 
14.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que 
sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão 
pública de Pregão. 
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14.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
14.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus 
Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, a Pregoeira, nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Alto Tapajós no seguinte endereço: Rua do Araújo, nº 264, Setor RI, Município de Alta Floresta – MT., até 
dois dias úteis antes da data de abertura do Pregão. 
 
14.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
14.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93 e do Decreto nº 
007/2010. 
 
14.12. São partes integrantes deste Edital: 
a) ANEXO I – Termo de Referência;   
b) ANEXO II – Formulário Padrão de Propostas de Preços Por Item; 
c) ANEXO III – Modelo de Minuta de Carta de Credenciamento; 
d) ANEXO IV – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 
e) ANEXO V – Modelo de Declaração de Fato Superveniente;  
f) ANEXO VI – Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação; 
g) ANEXO VII – Modelos de declaração de não emprego de menores de 18 anos; 
h) ANEXO VIII – Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições e prazos de 
fornecimento para o cumprimento das obrigações objeto da licitação 
i) ANEXO IX – Ata de Registro. 
 
Alta Floresta /MT, 12 de  junho de 2015. 
 
 
______________________________ 
Ana Lucia Almeida Santos Sandmann 
Pregoeira 
 
 
 
O presente Edital de Pregão foi analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Alto Tapajós. 
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ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1.    INTRODUÇÃO 
1.1. O Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós – MT, diante da necessidade de prestação de 

serviços médicos solicita processo de licitação conforme descrição no item 3. 
 
2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 
2.1.  O processo de licitação faz-se necessário uma vez que o Consórcio de Saúde da Região do Alto Tapajós vem por 
viabilizar investimentos de maior complexidade que aumentem a resolutividade das ações e serviços de saúde na área 
de abrangência do Consórcio. 
 
3. SERVIÇOS 
3.1. SEGUE PLANILHA EM ANEXO  
3.2. Especificação Técnica de Todos os Serviços a Serem Realizados: Os atendimentos deverão ocorrer de segunda-
feira a sexta-feira das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 Horas, salvo casos específicos que possam ocorrer, nesses 
casos o CISRAT procederá com as alterações necessária para melhor atender seus usuários. O consultório ou clínica do 
prestador do serviço deverá possuir um ambiente de espera com acomodações e água potável disponível aos pacientes, 
com cronograma de atendimento aprovado pelo Consórcio.  
3.3. O Consórcio de Saúde fornecerá um cronograma para atendimento médico, que deverá ser obedecida pela 
Contratada, contendo o nome dos pacientes, dia e horário de atendimento.  
3.4. A CONTRATADA realizará os exames clínicos com emissão do respectivo laudo médico, em seus consultórios, 
localizados no município de Alta Floresta – MT., em atendimento aos consorciados, encaminhados através da 
CONTRATANTE, mediante Guia de Encaminhamento, emitidas pelo Consórcio 
 
4. PRAZO 
4.1. O prazo de validade desta licitação será de 12 (doze) meses, a partir da publicação da Ata de Registro de Preços. 
 
5. METODOLOGIA 
5.1. Menor preço por item.  
 
6. QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES 
6.1. Estar de acordo com os termos estabelecidos no edital 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. A contratada deverá desempenhar suas atividades conforme Contrato de Prestação de Serviços 
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ANEXO II 

(Papel Timbrado da Empresa) 

PROPOSTA DE PREÇO 
 
Licitação: nº 002/2015 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 
Consumidor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do  Alto Tapajós. 
Licitante:__________________________ CNPJ.:_______________Tel Fax: (__) ________________ 
E-mail: _____________   Tel Celular: (_____)____________    Endereço: ______________________ 
Conta Corrente: ____________ Agência:________________ Banco: ___________________________ 
Responsável ______________ Cargo ___________ RG __________ CPF _______________________ 
 
        RELAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS 
                                                         E EXAMES MÉDICOS 
 

Item Código Discriminação dos Serviços  Quant.Anual Preço Unit. Preço Total 

01 50.09-0020 Consultas de Urologia 434   

02 50.09.0028 Consultas de Ortopedia 1704   

03 50.09.0022 Consultas de Otorrinolaringologia 672   

04 50.09.0025 Consultas de Psiquiatria 300   

05 50.09.0029 Consultas de Endocrinologia 348   

06 50.09.0036 Consultas de Podologia 96   

07 50-09.0040 Consultas de Pneumologia 228   

08 50.09.0042 Consultas de Reumatologia 96   

09 50.12.0001 Exames de Laringoscopia 156   

10 50.12.0002 Exames de Videonasolaringoscopia 144   

11 50.12.0037 Exames de Espirometria 84   

12 50.12.0021 Exame de Ressonância Magnética Com Contraste 96   

13 50.12.0022 Exame de Ressonância Magnética Sem Contraste 132   

14 50.12.0064 Exame de Ressonância Magnética Coluna Total 96   

15 50.12.0067 Exames de Ressonância Magnética Com Sedação 72   

16 50.12.0024 Exames de Colposcopia 108   

17 50.12.0065 Exames de Avaliação Urodinamica 84   

18 50.12.0068 Exame USG Transfontanela 84   

19 50.17.0018 Cirurgia  de Histerectomia 72   

20 50.17.0019 Cirurgia de Perineoplastia 72   

21 50.17.0010 Desbridamento de Feridas 72   

22 50.17.0011 Retirada de Verruga Plantar 72   

23 50.17.0012 Tratamento de Fissuras Plantares 72   

 
OBS.: A CONTRATADA realizará os exames clínicos com emissão do respectivo laudo, em seus consultórios, 
localizados no município de Alta Floresta – MT., em atendimento aos consorciados, encaminhados através da 
CONTRATANTE, mediante Guia de Encaminhamento, emitidas pelo Consórcio. 
 
Total da Proposta R$ ................. (por extenso) 
Validade da Proposta: Conforme Edital 
Prazo de Entrega: Conforme Edital 
Condições de Pagamento: Conforme Edital 
Data e Local 
 
                         __________________________ 
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           Assinatura e Carimbo 
            (representante legal) 

 
 
 

ANEXO III 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 
MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 

AO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO. 
Nº. 002/2015 - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 
   
 
 
 
   (Empresa) (Endereço Completo) CNPJ_________________ Inscrição Estadual 
_____________________, representada neste ato pelo seu sócio _________________ portador da cédula de identidade 
nº. ________________ e CPF nº __________________, indica o(a) Sr.(a) 
___________________________________________, portador da cédula de identidade nº. ________________ e CPF 
nº __________________ como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação 
de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, dar lances 
verbais, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do 
presente Edital de Licitação Pregão Presencial  002/2015. 
 
 
   Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
(nome e função na empresa) 
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ANEXO IV 
 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 

 

 

 

 

 

    A (empresa emitente) __________________________________ localizada à 
____________________, com Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob nº ______________atesta para os 
devidos fins que a Empresa ________________________________________ com Inscrição Estadual sob nº 
____________ e CNPJ sob nº ______________, com sede na _______________________, presta serviços de 
________________, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma 
nenhum registro que a desabone. 
 
 
 
 
 
 
Local e Data 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa 

 Jurídica emitente deste atestado e sua assinatura) 
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ANEXO V 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 
(Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação) 

 
 
 
AO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO. 
Nº. 002/2015 - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
 
 
 
   A (empresa) _______________________, inscrita no CNPJ nº. ________________ e 
Inscrição Estadual nº __________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
_____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _____________ SSP/______ e do CPF nº. 
___________________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
Local e data  

 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO VI 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 
(Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação) 

 
 
AO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO. 
Nº. 002/2015 - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
 
    A (empresa) _______________________, inscrita no CNPJ nº. ________________ 
e Inscrição Estadual nº __________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
_____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _____________ SSP/______ e do CPF nº. 
___________________, DECLARA em atendimento ao previsto no item 5.2 do Edital de Pregão Presencial nº 
002/2015 que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame. 
 
 
 
 
Local e data 

 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO VII 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 
Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 

 
 

 

 

AO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO. 
Nº. 002/2015- TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

    A (empresa) _______________________, inscrita no CNPJ nº. ________________ 
e Inscrição Estadual nº __________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
_____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _____________ SSP/______ 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 ( ). 
 
 
 
Local e data 

 
 

_________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO VIII 

 
(Papel timbrado da empresa) 

 
Modelo da Declaração  

 

 

 

AO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO. 
Nº. 002/2015  - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

    A (empresa) ______________________, inscrita no CNPJ nº. _______________ e 
Inscrição Estadual nº__________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
__________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. ____________________ SSP/________ e do CPF nº. 
________________, DECLARA, para os devidos fins de direito legais, sob as penas da Lei que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições e prazo de fornecimento para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
Por ser expressão de verdade firmamos a presente declaração para que atinja todos os efeitos legais e cabíveis à espécie. 
 
 

 
 

Local e data 
 
 

__________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO IX 
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MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ...../2015/CISRAT 
 

PROCESSO N° ...../2015 
PREGÃO PRESENCIAL N° ....../2015 
VALIDADE: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
  
Pelo presente instrumento, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJÓS, 
Estado de Mato Grosso, com sede à Rua do Araújo, 264, Setor RI – Alta Floresta – MT, CEP. 78.580.000, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 02.228.364/0001-59, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Diretor, o Sr. ANTONIO 
DOMINGO RUFATTO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Paranaita – MT, portador da Cédula de 
Identidade nº 3.224.208 SSP/PR e CPF nº 451.418.009-20,  considerando o julgamento da licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015, resolve registrar os preços da empresa 
......................................, CNPJ: ........................., com sede ......................., n° .........., Município..................., CEP 
................, representada pelo Sr.(a) ......................, CPF: .................., nas quantidades estimadas no Anexo II do Edital, 
de acordo com a classificação por ela alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento 
Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 
8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Registro de Preços Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Para 

Realização de Consultas Médicas Especializadas, Exames Clínicos e Procedimentos Especializados, conforme 
abaixo: 

 
Item Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total 
     
TOTAL  
 
1.3. Respeitados os limites dos quantitativos especificados, o Fornecedor sob nenhum argumento poderá deixar de 
atender as solicitações da Contratante, sob pena de ensejar, além de sanções administrativas, a rescisão da presente Ata 
de Registro de Preços . 
 
1.4. São partes integrantes desta Ata como nela transcritos estivessem o Edital do Pregão Presencial nº 002/2015 e seus 
Anexos, bem como, a Proposta do Fornecedor  e demais peças que constituem o Processo.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
 
2.1. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, a partir da data de 
____/____/____ até ____/____/____. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
 
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajos. 
 
CLÁUSULA QUARTA –DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
 
4.1 - Realizar os serviços no município de Alta Floresta-MT, disponibilizados aos usuários do SUS, encaminhados 
através do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós, conforme pactuação com os municípios que 
o integram, mediante Formulário de Solicitação, emitido pelo médico da rede municipal de saúde dos respectivos 
municípios, acompanhada de Guia de Encaminhamento emitida pela CONTRATANTE devidamente assinada. 
 
4.2 – Os procedimentos contratados que dependem de centro cirúrgico, a Contratada deverá indicar o Local para 
realização do mesmo e se responsabilizará pelos gastos necessários para realização.       
  
4.3 – Atender todos os pacientes que forem encaminhados, desde que acompanhado de sua Guia de Encaminhamento 
no mês de Competência da emissão na Guia; 
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4.4 – Programar semanalmente o atendimento dos pacientes encaminhados pelos municípios consorciados, mediante 
relação prévia do agendamento.  
 
4.5 – Enviar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, até o 5° dia útil do mês subseqüente, Nota Fiscal no valor total dos 
serviços realizados, discriminando a quantidade conforme a quantidade de exames realizados, para serem submetidos a 
supervisão interna; 
       
4.6 – Responsabilizar-se por todos os profissionais disponibilizados para a execução dos serviços contratados;  
 
4.7 – Responsabilizar-se por espaço físico e equipamentos necessários para a realização dos serviços contratados. 
 
4.8 – Fornecer ao paciente os respectivos laudos. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 
5.1. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de prestação de 
serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 
 
5.2. Os serviços registrados neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pelo Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós, contendo: o numero da Ata, o nome da empresa, o objeto, a 
especificação, o endereço e a data de entrega. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  
 
6.1. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a 
documentação obrigatória válida, em especial com o FGTS e o INSS; 
 
6.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do valor total 
da Ata de Registro de Preços; 
 
6.3. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
 
I - executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo CISRAT, de acordo com o especificado nesta Ata e nos 
Anexo, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento 
de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
 
II - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, 
bem como dar ciência ao CISRAT, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 
execução da ATA; 
 
III - dispor-se a toda e qualquer fiscalização dos CISRAT, no tocante ao serviços prestados, assim como ao 
cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
 
IV - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviços, inclusive considerados os 
casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
 
VI - comunicar imediatamente ao CISRAT qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis 
necessários para recebimento de correspondência; 
 
VII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras 
pertinentes; 
 
VIII - fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes 
de tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo CISRAT; 
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IX - indenizar terceiros e/ou ao órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por 
quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância 
às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
 
X – encaminhar ao Consórcio de Saúde as Guias de Encaminhamento devidamente carimbadas e assinadas pelo 
profissional/médico, juntamente com a relação dos pacientes atendidos no período. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA 
 
8.1 - O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós, obriga-se a: 
 
8.2 – Fornecer Cronograma de atendimento conforme demanda necessária do Consorcio. 
 
8.3 – Efetuar o pagamento dos serviços realizados após a aceitação da Nota Fiscal;  
 
8.4 – Reserva-se o direito de realizar auditoria técnica e administrativa com o objetivo de acompanhar a execução dos 
serviços prestados, por profissional habilitado por ela indicado, com objetivo de verificação da qualidade do 
atendimento.     
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO. 
 
9.1. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós  efetuará o pagamento à CONTRATADA, através 
de crédito em conta corrente mantida pelo Fornecedor, preferencialmente em, até o 5º (quinto) dia útil contado a partir 
da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa.  
 
9.2. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da 
sua reapresentação. 
 
9.3. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura. 
 
CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
 
10.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no 
caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado. 
 
10.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do 
registro. 
 
10.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o CISRAT, solicitará ao Fornecedor, 
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único. 
 
CLÁUSULA ONZE – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 
 
a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de Preços; 
 
b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 
 
c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas 
hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
 
d) em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro; 
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e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
 
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 
 
11.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de 
recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
 
11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
 
11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo CISRAT, 
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata. 
 
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao 
fornecimento do ITEM. 
 
11.6. Caso o CISRAT não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a 
sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição 
contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DOZE - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
 
12.1. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
 
I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta Ata. 
 
II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, 
emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução do objeto desta Ata. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES. 
 
13. 1 - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções administrativas, prevista na legislação em vigor:  
 
a) advertência escrita; 
    
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na execução dos serviços; 
 
c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do Contrato 
e itens deste Edital; 
 
d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos previstos em Lei, por 
culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das 
perdas e danos que der causa; 
 
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Região do Alto Tapajós, por prazo não superior a dois anos, no caso de recusa da assinatura do Contrato sem 
motivo justificável; 
 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas Federal, Estaduais ou 
Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do 
infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
 
g) perda da garantia contratual, quando for o caso; 
 
h) suspensão de encaminhamento dos consorciados. 
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13.2 – A Administração poderá aplicar outras penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, no caso da não execução dos 
serviços, ou de sua paralisação ou retardamento desmotivados, ou ainda pela execução imperfeita do objeto contratado. 
 
13.3 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contado da intimação 
do ato, oferecer recurso ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós, devidamente fundamentado. 
     
Parágrafo Único – A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que as motivar, 
considerada sua avaliação e circunstância objetivas em que ele ocorreu, através de auditoria ou inspeção, dela 
notificando-se a CONTRATADA, assegurando-lhe ampla defesa.  
 
CLÁUSULA QUATORZE - DOS ILÍCITOS PENAIS. 
 
14.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, 
sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
15.1 - A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida pela Secretária Executiva do CISRAT. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
 
16.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária 
prevista pelo CISRAT. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
17.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 
I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à 
presente ata de Registro de Preços. 
 
II - integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 002/2015 e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada 
grupo. 
 
CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO. 
 
18.1. As partes contratantes elegem o foro de Alta Floresta - MT como competente para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito 
legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. 
 
Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós, .... de .............. de 2015. 
 
 
 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO ALTO TAPAJOS 
 

 
Antonio Domingo Rufatto 

Presidente do Conselho Diretor 
CONTRATANTE 
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EMPRESA:  
CNPJ:  
Proprietário: Sr.(a)  

   CPF: 
   CONTRATADA 
   

 


