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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES 

NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DE 

PROSTATA POR PACIENTE. 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) N°13/2019 

PROCESSO N° 050/2019 

DATA DA REALIZAÇÃO: 01/11/2019 

HORÁRIO: 15:00 (quinze) (horas) 

LOCAL: Rua Morvan Dias de Figueiredo, nº 11 – Centro – Bicas – MG – Sede do 

CIESP. 

O Senhor Presidente do Consórcio Intermunicipal de Especialidades – CIESP, 

Dr. Welington Marcos Rodrigues, no uso de suas atribuições, torna público 

que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO 

(presencial), do tipo MENOR PREÇO POR ITEM - Processo nº 050/2019, 

objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DE 

PROSTATA PARA CAMPANHA “NOVEMBRO AZUL”, que será regida pela Lei Federal 

nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie, não se aplicará, entretanto, a disposição contida no artigo 48, 

III da Lei Complementar nº 123/2006, com respaldo na hipótese prevista no 

artigo 49, II da mesma lei, conforme justificativa contida nos autos deste 

procedimento. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 

convocatório e anexos que dele fazem parte integrante. 

Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, e pela Equipe de Apoio, 

através de Portaria própria anexada aos autos do procedimento. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento 

do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 

participar do certame. 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na sede do CIESP, na 

sala de Licitações, situada na Rua Morvan Dias de Figueiredo, nº 11, 

Centro, Cidade de Bicas, Estado de Minas Gerais, iniciando-se no dia 

01/11/2019, às 15: 00 horas, e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio 

da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

1 – DO OBJETO: 

 

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para 

prestação de serviços médicos especializados na realização de consultas de 

rastreamento do câncer de próstata para campanha “Novembro Azul”, com o 

intuito de atender a população dos municípios consorciados ao CIESP, 

conforme descritivo detalhado abaixo e demais especificações constantes no 

Anexo I. 
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Anexo I 

Nº 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

TITULAÇÃO DO 

PROFISSIONAL 

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

UNITÁRIO 

QUANTITATIVO 

ESTIMADO 

1 

Prestação de 

serviços 

consistentes 

na realização 

de consultas 

de 

rastreamento 

do câncer de 

próstata por 

paciente. 

MÉDICO  

UROLOGISTA 
R$ 7,50 1030 

 

Nº 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

TITULAÇÃO DO 

PROFISSIONAL 

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

UNITÁRIO 

QUANTITATIVO 

ESTIMADO 

1 

Prestação de 

serviços 

consistentes 

na realização 

de consultas 

de 

rastreamento 

do câncer de 

próstata por 

paciente. 

MÉDICO  

UROLOGISTA 
R$ 7,50 1030 

 
 

1.2- A divisão dos serviços em dois lotes se dá em virtude da ampliação à 

participação, possibilitando ao gestor a intercalação de datas e de locais, o 

que não impede, contudo, que a empresa com capacidade instalada possa ofertar 

lance nos dois lotes; 

 

1.3. Destaca-se que a prestação dos serviços poderá se dar em datas e horários 

iguais e em locais diferentes, portanto, a empresa que ofertar lances nos dois 

lotes deverá possuir, pelo menos, 2 (dois) profissionais habilitados à execução 

do objeto;  

 

1.4. Todo o serviço será realizado em unidades da própria Administração Pública 

localizadas em quaisquer dos municípios consorciados ao CIESP, com 
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fornecimento, também pela Administração Pública, de toda a estrutura necessária 

para a realização do serviço pelo CONTRATADO; 

 

1.5. Cada licitante deverá possuir para a prestação dos serviços, de acordo com 

o lote cotado, profissional médico urologista que possua regular registro junto 

ao Conselho Regional de Medicina, assim como especialização na RESPECTIVA 

ESPECIALIDADE, devendo a licitante apresentar a titulação do profissional no 

envelope de habilitação; 

 

1.6. A prestação de serviços, objeto deste termo, terá como prazo final de 

execução a dia 31 de dezembro de 2019. 

 

2 – DA PARTICIPAÇÃO: 
 

2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de 

atividade pertinente aos objetos da contratação que preencherem as 

condições de credenciamento constantes deste Edital. 

2.2 – Não poderão participar as empresas que se encontrem sob falência, 

concordata, concurso de credores, dissolução ou em liquidação, bem como as 

empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com a 

Administração Pública. 

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
 

3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos (fora dos envelopes): 
  

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social 

ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, 

no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 

particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, 

negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 

documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do 

mandante para a outorga. 

  

3.2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento fiscal de identificação que contenha foto. 

  

3.3 – Cada representante só poderá representar uma única empresa 

credenciada.  

 

3.4 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 

imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização 

expressa do Pregoeiro. 

 

3.5 – As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se 

efetive o devido credenciamento, somente participarão do certame com o 

valor constante no envelope de proposta. 
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4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, DA 

PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

4.1 – A declaração de inexistência de fatos impeditivos à participação no 

certame e a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 

de acordo com modelos estabelecidos nos Anexos IV e V deste Edital, 

respectivamente, deverá ser apresentada FORA dos Envelopes nº 1 e 2. 

4.2 – As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no 

preâmbulo deste Edital, dois envelopes devidamente lacrados, contendo, no 

ENVELOPE Nº 01, a sua PROPOSTA DE PREÇOS conforme solicitado NO ITEM 5, e 

no ENVELOPE Nº 02, a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO solicitada no ITEM 6 deste 

Edital, sendo que, ambos os envelopes deverão conter, na parte externa, 

além da sua RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO e TELEFONE, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 01 ENVELOPE Nº 02 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

ESPECIALIDADES – CIESP 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 

DATA: 01/11/2019 

HORA: 15: 00 (quinze) horas) 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

ESPECIALIDADES – CIESP 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 

DATA: 01/11/2019 

HORA: 15: 00 (quinze) horas) 

 

4.3 – A proposta deverá ser elaborada em papel que contenha nome, CNPJ e 

endereço da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada 

e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, 

juntando-se a procuração. 

4.4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas 

ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 

membro da Equipe de Apoio.  

 

 

5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA”: 
 

5.1 – A PROPOSTA DE PREÇOS a ser entregue deverá ser elaborada visando 

atender as normas deste Edital, e estar datilografada ou impressa por 

processo eletrônico, em 2(duas) vias, em papel que contenha nome, CNPJ e 

endereço da proponente licitante, redigida em linguagem clara, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo representante 

legal da empresa na última folha e rubricada nas demais, e conter o 

seguinte: 

a) razão social, número do CNPJ, inscrição estadual, endereço completo, 

telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) da empresa proponente; 

 

b) número do processo: Processo nº 050/2019 e do pregão: Pregão nº 

013/2019. 
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c) sugerimos que a proposta seja elaborada de acordo com o modelo no Anexo 

VI, do presente Edital; 

d) preço em moeda corrente nacional, em algarismo arábico e por extenso, 

apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro extra ou previsão inflacionária. No preço proposto deverão estar 

incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tributos de qualquer 

natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 

fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive transporte, quando 

o caso; não sendo permitido nenhum tipo de acréscimo ao preço proposto; 

  

e) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 dias; 
 

f) serão desclassificadas as propostas que apresentem preços globais ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

g) serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma 

e/ou multiplicação; 

h) a simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de 

todas as condições estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao 

cumprimento de todas as exigências nela contidas. 

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”: 
 

6.1 – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a 

seguir relacionados os quais dizem respeito a: 

 

 

6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e último aditivo, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos 

de eleição de seus administradores; 

  

c) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de      registro 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

e) Os documentos relacionados nas alíneas antecedentes (“a” a “d”) deste 

subitem 6.1.1 não precisarão constar do Envelope “Documentos de 

Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão. 

 

6.1.2 – REGULARIDADE FISCAL: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 
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b) certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa junto à 

Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos 

a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

 

c) certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa junto a 

Fazenda Estadual da sede da licitante; 
  

d) certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa junto a 

Fazenda Municipal da sede da licitante; 
  

e) Certidão de Regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) 

- Não será exigida esta certidão se tal informação já constar no teor da 

certidão exigida no item “b”; 

 

f) Certidão de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). 

 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
  

6.1.3 – OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

 

a) o profissional que efetivamente prestar o(s) serviço(s) objeto(s) deste 

Edital deverá atender aos requisitos especificados, caso a caso, no Anexo I 

deste Edital. Ademais, o profissional médico deverá, quando indicado, 

possuir residência ou pós-graduação devidamente reconhecida pelo MEC NA 

RESPECTIVA ESPECIALIDADE, devendo a licitante apresentar a titulação do 

profissional no envelope de habilitação; 
 

b) declaração da licitante, elaborada em papel timbrado ou que conste o 

CNPJ, conforme modelo constante no ANEXO III e subscrita por seu 

representante legal de que se encontra em situação regular quanto ao art. 

7º, XXXIII da Constituição da República; 

 

c) declaração elaborada em papel timbrado ou que conste o CNPJ e subscrita 

pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de 

impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme 

modelo sugerido no ANEXO IV, apresentada conforme item 4.1 (fora dos 

envelopes).  
 

6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 
 

6.2.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 

apresentadas, o CIESP aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) 

dias imediatamente anteriores à data de suas expedições ou, quando não 

constar a data de expedição, 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à 

data da apresentação das propostas. 

 

6.2.2 – A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos 

art. 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá 

apresentar, FORA DOS ENVELOPES, declaração, firmada por contador, de que se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os 

documentos previstos neste edital. 

 

6.2.3 - Eventuais falhas, omissões e ou outras irregularidades nos 

documentos de habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de 

processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante:  
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a) substituição e apresentação de documentos, exceto documentos fiscais e 

certidões;   

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações;  

c) na falta de alguma declaração, o representante legal; desde que detenha 

poderes para tanto, ficará autorizado à proceder seu preenchimento 

manualmente. 

 

7 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 
 

7.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados 

em participar do certame. 

  

7.2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao 

Pregoeiro a declaração de inexistência de fatos impeditivos e a declaração 

de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com os 

modelos nos Anexos IV e V, do Edital e, em envelopes separados, a proposta 

de preços e os documentos de habilitação. 

  

7.2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta, estará 

encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão 

de novos participantes no certame. 

 

7.3 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas 

as propostas: 

  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 

Edital; 

  

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes. 

  

7.3.1 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas 

das demais licitantes. 

  

7.4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 

lances, com observância dos seguintes critérios: 

  

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela; 

  

b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 

preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão 

admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes. 

7.5 – Em seguida, o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes 

classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir 

do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 

decrescente de valor. 

7.6 – Os lances serão formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço. 

 

7.7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 
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7.8 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 

objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

7.8.1 – A classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos, 

prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o critério adotado nos 

termos do § 2º, do art. 45, da Lei 8.666/93. 

7.9 – Sendo aceitável a oferta da primeira colocada, será verificado o 

atendimento das condições habilitatórias pelo licitante que a tiver 

formulado. 

7.10 – Constatado atendimento pleno às exigências habilitatórias, será 

declarado pelo Pregoeiro, o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o 

item correspondente do(s) objeto(s) deste Edital. 

7.11 – Não sendo aceitável o preço, ao Pregoeiro é facultado abrir 

negociações bilaterais com a empresa classificada em primeiro lugar 

objetivando uma proposta que se configure de interesse do CIESP. 

7.12 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às 

exigências editalícias quanto à habilitação, o Pregoeiro examinará as 

ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 

exigências, sendo respectivo proponente declarado vencedor e a ele 

adjudicado o item correspondente do(s) objeto(s) deste Edital. 

7.13 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, implica na sua exclusão da fase dos lances verbais, mantendo, 

entretanto, o preço da proposta escrita para efeito de ordenação das 

mesmas. 

7.14 – O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos das demais 

licitantes, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis após a celebração do 

Contrato, devendo as empresas retirá-los após este período, mediante recibo 

no processo, sob pena de inutilização dos mesmos. 

8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes do presente procedimento correrão a conta da 

Dotação Orçamentária:  

3.3.90.39.00.1.02.02.10.302.0001.2.0002.00.01.12 

 

9 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

 

9.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então prazo de 03 

(três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, 

que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

  

9.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante 

importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do 
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certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo 

à autoridade competente para a homologação. 

 

9.3 – Interposto recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

9.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à 

licitante vencedora e homologará o procedimento. 

 

9.5 – O recurso interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito 

suspensivo e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

  

10 – DAS FORMAS, CONDIÇÕES E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

10.1 – Os atendimentos serão prestados em unidades disponibilizadas 

pela Administração Pública, no contexto da campanha “novembro Azul”; 

  

10.2 – A prestação do serviço será efetivada por profissional habilitado na 

forma do Anexo I e da alínea “a” do item 6.1.3 deste Edital. 

  

10.3 – O total de cada item licitado poderá sofrer alterações nos 

percentuais máximos previstos no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93; sendo que 

os números indicados como ESTIMATIVA, deverão ser entendidos como tal, não 

gerando vínculo de contratualização obrigatória naquele quantitativo. 

 

10.4 –Os dias e os horários para prestação do serviço serão definidos em 

comum acordo entre o CIESP e a empresa contratada, ou diretamente com o 

profissional disponibilizado pela empresa a efetivar a prestação; mantendo-

se, em caso de impossibilidade absoluta de ajuste, a supremacia do 

interesse público. 

 

10.5 – A marcação de procedimentos, consultas e consultas extras e os 

respectivos controles, serão realizados nos termos de trabalho do CIESP, 

nos dias e horários aprazados entre as partes. 

  

10.6 – Após o ajuste inicial, eventuais alterações só serão possíveis com 

anuência expressa do CIESP. 

 

10.7 – Como se trata de campanha específica de ação e conscientização, os 

horários e dias de atendimento serão objetos de ajuste entre a empresa e o 

consórcio, sendo que, na impossibilidade de ajuste prevalecerá o 

estabelecido pela administração. 

 

10.8 – A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é responsável em 

qualquer caso por danos ou prejuízos que, eventualmente, venham a sofrer o 

CONTRATANTE, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato, sejam eles causados por si, seus 

prepostos ou funcionários, bem como por pessoas por esta autorizada a 

permanecer no local do fornecimento, correndo por sua exclusiva expensa, os 

ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam motivar, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

acompanhamento exercido pelo CONTRATANTE. 

 

11 – DA FORMA DE PAGAMENTO: 
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11.1 – O pagamento será efetuado após a apresentação da respectiva Nota 

Fiscal/Fatura mensal, após o cumprimento das respectivas atividades, 

devidamente atestada; 

 

 

11.2. O valor da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na nota de 

empenho, sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de 

divergência, será estabelecido prazo para a empresa fornecedora fazer a 

substituição da nota fiscal. 

 

11.3. O pagamento será efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) 

dias contados da data do recebimento da nota fiscal, e será feito mediante 

deposito ou ordem bancária para crédito na conta corrente da empresa 

contratada, no domicílio bancário por ela expressamente informado, desde que o 

banco indicado tenha agencia no município sede do consórcio; ou poderá ser por 

cheque nominal a empresa e retirado na tesouraria do consórcio, no período de 

seu funcionamento. 

 

12 – DA CONTRATAÇÃO: 
 

12.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o 

vencedor para assinar o Contrato; este deverá fazê-lo em no máximo 05 

(cinco) dias, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12.2 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 

assinatura do respectivo contrato, cuja minuta constitui ANEXO II do 

presente Edital. 

  

12.3 – A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados 

da data da convocação, comparecer ao CIESP para assinar o contrato. 

  

12.4 – Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato, o CIESP 

convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinatura do Contrato, em igual prazo, nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo 

critério previsto neste Edital, ou então, revogará a Licitação, sem 

prejuízo de aplicação de pena de multa, no valor correspondente a 20% 

(vinte por cento) do valor do Contrato e mais sanção prevista no artigo 87, 

inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

12.5 – A contratação será celebrada até o final do exercício financeiro, 

podendo ser prorrogada para cumprimento do plano de trabalho / incremento, 

ou reduzida, caso cumprimento do plano se dê em menor período. 

 

12.5.1 – Em se tratado de serviços contínuos, a duração do contrato poderá 

ser prorrogada sucessivamente, limitada a 60 (sessenta) meses, nas formas e 

condições do art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

 

13 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

13.1 – Pela inexecução, total ou parcial, do Contrato o CIESP, poderá 

garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções: 
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a) multa de 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato, por dia de 

atraso, limitada esta a 05 (cinco) dias, após o qual será considerada 

inexecução contratual; 

b) multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de 

inexecução parcial do mesmo, cumulada com a pena de suspensão do direito de 

licitar e o impedimento de contratar com o CIESP pelo prazo de 01 (um ano); 

c) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do mesmo, cumulada com a pena de suspensão do direito de 

licitar e o impedimento de contratar com o CIESP pelo prazo de 02 (dois 

anos). 

13.1.1 – As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 

contrato. 

13.2 – Pela recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato, multa 

compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, 

inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º do artigo 

64 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

14.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em 

favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre 

as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade 

e a segurança da contratação. 

14.2 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes 

presentes. 

14.3- Todos os documentos de habilitação, cujos envelopes forem abertos na 

sessão e as propostas, serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes 

presentes. 

14.4 – Os envelopes contendo documentos de habilitação das demais 

licitantes ficarão à disposição para retirada na sede do CIESP, após o 

prazo previsto no item 7.14 deste Edital.  
 

14.5 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento 

das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 

14.6 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que 

decidirá no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para 

recebimento das propostas. 

 

14.7 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame. 

 

14.8 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo 

Pregoeiro. 

 

14.9 – Integram o presente Edital: 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO; 

ANEXO II – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO; 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE EMPREGADOS EM SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À 

PARTICIPAÇÃO NO CERTAME; 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO; 

ANEXO VI – MODELO PROPOSTA DE PREÇO; 

 

14.10 - O VALOR GLOBAL estimado para a prestação dos serviços objetos deste 

Edital é de R$ 7.725,00 (Valor por extenso) sendo que os valores 

referenciais para as contratações de cada item encontram-se indicadas no 

Anexo I deste Edital. 

 

14.11 – Maiores informações serão prestadas aos interessados na sede do 

CIESP, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 

horas, ou através do endereço eletrônico licitacao@ciesp.mg.gov.br. 

 

14.12 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da 

cidade de Bicas – Minas Gerais. 

 

 

  

 

 

Bicas, 17 de outubro de 2019 

 

 

 

Moises Ferreira de Almeida 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

1 - OBJETO 

Contratação de empresas para a prestação de serviços médicos especializados 

na realização de consultas de rastreamento do câncer de próstata para 

campanha “novembro Azul”. 

 

2 – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

Estimativa de quantitativos e valores: 

LOTE 01 

Nº 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

TITULAÇÃO DO 

PROFISSIONAL 

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

UNITÁRIO 

QUANTITATIVO 

ESTIMADO 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Prestação de 

serviços 

consistentes 

na realização 

de consultas 

de 

rastreamento 

do câncer de 

próstata por 

paciente. 

MÉDICO  

UROLOGISTA 

R$  

7,50 
1030 

R$  

7.725,00 

 

LOTE 02 

Nº 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

TITULAÇÃO DO 

PROFISSIONAL 

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

UNITÁRIO 

QUANTITATIVO 

ESTIMADO 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Prestação de 

serviços 

consistentes 

na realização 

de consultas 

de 

rastreamento 

do câncer de 

próstata por 

paciente. 

MÉDICO  

UROLOGISTA 

R$  

7,50 
1030 

R$  

7.725,00 
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ANEXO II 

 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .../.... 
 

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

DE ESPECIALIDADES – CIESP - 

E A EMPRESA ............... 

 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, consórcio público de 

direito público, com sede na Rua Morvan Dias de Figueiredo, nº 11, bairro 

Centro, Bicas, Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.356.999/0001-

55, neste ato representado por seu Presidente, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE e a empresa .................................. 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....................., sita à Rua 

........................................, na cidade de ............... 

denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si certo e ajustado a 

contratação de prestação do(s) serviço(s), cujo(s) objeto(s) encontra(m)-se 

mencionado(s) na Cláusula Primeira, tudo nos termos do procedimento de 

licitação sob a modalidade PREGÃO, que recebeu o nº. 013/2019 - Processo 

nº. 050/2019, regendo-se pelo disposto na Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 

e Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo ato convocatório da 

licitação, pela proposta da CONTRATADA e, em especial, pelas cláusulas e 

condições adiante enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 
Contratação de empresas para a prestação de serviços médicos especializados 

na realização de consultas de rastreamento do câncer de próstata para 

campanha “novembro Azul”. 

 

LOTE 01 

Nº 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

TITULAÇÃO DO 

PROFISSIONAL 

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

UNITÁRIO 

QUANTITATIVO 

ESTIMADO 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Prestação de 

serviços 

consistentes 

na realização 

de consultas 

de 

rastreamento 

do câncer de 

próstata por 

paciente. 

MÉDICO  

UROLOGISTA 
R$ XX, XX 1030 

R$ XX, 

XX 
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LOTE 02 

Nº 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

TITULAÇÃO DO 

PROFISSIONAL 

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

UNITÁRIO 

QUANTITATIVO 

ESTIMADO 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Prestação de 

serviços 

consistentes 

na realização 

de consultas 

de 

rastreamento 

do câncer de 

próstata por 

paciente. 

MÉDICO  

UROLOGISTA 
R$ XX, XX 1030 

R$ XX, 

XX 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Faz parte integrante deste Contrato o Processo 

Administrativo nº 050/2019, na modalidade Pregão nº 013/2019. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

O presente Contrato tem origem em processo licitatório na modalidade 

de Pregão Presencial e se fundamenta no que dispõe a Lei Federal nº 

10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1 – Os pagamentos serão mensais, efetuados até 10 (dez) dias úteis do mês 

subsequente ao da prestação dos serviços. 

 

3.2 – Nos itens cuja indicação de valor se deu de forma unitária, a 

importância mensal TOTAL será aquela resultante da quantidade de consultas 

/procedimentos prestados no mês, apurados pelo controle do CIESP e 

informados à CONTRATADA para conferência. 

 

3.3 - Estarão incluídas no preço todas as despesas diretas e indiretas, 

tais como encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e 

quaisquer outras necessárias a plena execução deste contrato. 

  

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DO CONTRATO 

 

4.1 - A contratação será celebrada com duração a partir da assinatura deste 

contrato até 31/12/2019. 

 

4.2 – O presente Contrato poderá ter sua vigência prorrogada 

sucessivamente, limitado ao prazo de 60 (sessenta) meses, nos termos e 

condições delineados pelo art. 57, II, da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUINTA: DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

5.1 - A prestação do serviços se dará nas unidades disponibilizadas pela 

Administração Pública, no contexto da campanha “novembro Azul”. 

 

5.2 – A prestação do serviço deverá ser efetivada por profissional 

habilitado na forma do Anexo I do Edital de Licitação, responsabilizando-

se, a CONTRATADA, por prestar as informações exigidas em caso de troca de 

profissionais. 

 

5.3 – Os dias e os horários para prestação dos serviços serão definidos em 

comum acordo entre o CIESP e a empresa contratada, ou diretamente com o 

profissional a efetivar a prestação; mantendo-se, em caso de 

impossibilidade absoluta de ajuste, a supremacia do interesse público. 

 

5.4 – A marcação de consultas, exames e procedimentos e o respectivo 

controle, serão realizados nos termos de trabalho do CIESP, nos dias e 

horários aprazados entre as partes. 

 

5.5 – Após o ajuste inicial, eventuais alterações só serão possíveis com 

anuência expressa do CIESP. 

5.6 – A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é responsável em 

qualquer caso por danos ou prejuízos que, eventualmente, venham a sofrer o 

CONTRATANTE, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato, sejam eles causados por si, seus 

prepostos ou funcionários, bem como por pessoas por esta autorizada a 

permanecer no local do fornecimento, correndo por sua exclusiva expensa, os 

ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam motivar, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

acompanhamento exercidos pelo CONTRATANTE. 

 

5.7 – É expressamente vedada a cobrança por parte da CONTRATADA ou de seus 

funcionários, prepostos etc. de qualquer valor, a que título seja, dos 

usuários do Sistema Único de Saúde, assim entendidos TODOS os usuários dos 

serviços do CONTRATANTE, sob pena de configuração de descumprimento 

contratual passível das penalidades aplicáveis, assim como das sanções 

penais cabíveis.   

 

CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta das 

Dotações Orçamentárias:  

 

3.3.90.39.00.1.02.02.10.302.0001.2.0002.00.01.12 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

7.1 - Todos os encargos sociais resultantes do presente Contrato serão da 

inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

7.2 - Da mesma forma, os eventuais encargos trabalhistas decorrentes deste 

Contrato, serão suportados pela CONTRATADA sem qualquer ônus ao 

CONTRATANTE. Para isso, a CONTRATADA reconhece desde já, ser de sua inteira 

responsabilidade todos e quaisquer débitos trabalhistas que advenham do 

presente instrumento. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO 
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O CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização ante a prestação dos 

serviços objeto deste Contrato, sendo a Secretaria Executiva do CONTRATANTE 

o órgão responsável direto por tal, podendo tal. 

 

CLÁUSULA NONA: DOS TRIBUTOS: 

 

O valor deste Contrato engloba todo e qualquer tributo, sendo que 

quando a legislação assim o exigir, o CONTRATANTE efetuará as retenções 

devidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

 

a) o pagamento do preço no prazo e condições estabelecidas neste contrato. 

 

b) A disponibilização de local apropriado para a prestação dos serviços 

objeto deste. 

 

c) A responsabilidade pelas marcações das consultas, exames e 

procedimentos, em data e hora combinadas nos termos deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 

Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

 

a) Disponibilizar, para a prestação dos serviços, profissional devidamente 

habilitado conforme os requisitos de cada item exigidos no Anexo I do 

Edital; 

 

b) não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, objeto do 

presente Contrato; 

 

c) não subcontratar, no todo ou em parte, objeto do Contrato sem prévia 

anuência do CONTRATANTE; 

 

d) assumir, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes 

da prestação dos serviços necessários à boa e perfeita execução do objeto 

deste Contrato; 

 

e) submeter-se, quando cabível, às regras de funcionamento do CONTRATANTE; 

 

f) respeitar, rigorosamente, na execução deste contrato, a legislação 

trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene e 

segurança, por cujos encargos responderá unilateralmente; 

 

g) responsabilizar-se pelo cumprimento rigoroso dos horários e dias 

aprazados para a prestação, sendo que o profissional disponibilizado pela 

CONTRATADA deverá prestar todos os atendimentos agendados; 

 

h) instruir para que seu(s) profissional(is) tratem com profissionalismo, 

urbanidade e respeito irrestritos pacientes, bem como os demais 

profissionais que atuem no CONTRATANTE; 

 

i) comunicar qualquer ocorrência à Secretaria Executiva do CIESP; 

 

j) manter, durante todo prazo de execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições que ensejaram sua 

habilitação na licitação que deu origem ao presente instrumento; 
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k) prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 

reclamações se obriga a atender pronta e irrestritamente; 

 

l) a CONTRATADA poderá ser solicitada a disponibilizar o profissional 

responsável pela prestação dos serviços para participar de reuniões no 

CONTRATANTE, visando planejamento ou para tratar de assuntos relativos ao 

desenvolvimento dos planos de trabalho e, ainda, para solucionar quaisquer 

questões que envolvam o profissional, sendo que referidas reuniões não 

serão, de forma alguma, remuneradas. Devendo, contudo, ser observada a 

disponibilidade do profissional para definição de data e hora das reuniões. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é 

responsável em qualquer caso por danos ou prejuízos que, eventualmente, 

venham a sofrer o CONTRATANTE, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, 

em decorrência de sua culpa ou dolo na execução do contrato, sejam eles 

causados por si, seus prepostos ou funcionários, bem como por pessoas por 

esta autorizada a permanecer no local do fornecimento, correndo por sua 

exclusiva expensa, os ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou 

prejuízos possam motivar, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização ou acompanhamento exercidos pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES 

 
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE, a seu 

critério, garantida a prévia defesa, aplicará à CONTRATADA as seguintes 

sanções: 

 

a) advertência; 

 

b) multa de 0,5 % (meio por cento) do valor total estimado deste Contrato, 

por dia de atraso, limitado a 05 (cinco) dias, após o qual será considerada 

inexecução contratual; 

 

c) multa de 10% (dez por cento) do valor total estimado deste Contrato, no 

caso de inexecução parcial do mesmo, cumulada com a pena de suspensão do 

direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 01 (um ano); 

 

d) multa de 20 % (vinte por cento) do valor total estimado deste Contrato, 

no caso de inexecução total do mesmo, cumulada com a pena de suspensão do 

direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 02 (dois anos). 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido 

do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO (Art.79 da Lei Federal nº 8.666/93, 

com alterações da Lei nº 8.883/94). 

 

a) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no Processo da 

Licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 

 

b) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do Artigo 78. 

 

c) judicial, nos termos da Legislação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS PRIVILÉGIOS DO CONTRATANTE 

 
A CONTRATADA reconhece que o CONTRATANTE compareceu neste negócio 

como agente de interesse público, motivo pelo qual admite que quaisquer 

dúvidas na interpretação deste Contrato sejam dirimidas em favor do mesmo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
A CONTRATADA é obrigada a manter durante toda a execução do Contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório que deu 

origem a este Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos de 

conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e com 

os princípios de Direito Público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 

 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Bicas-MG, para a 

composição de qualquer lide resultante deste Contrato que não seja possível 

de resolução administrativa, renunciando a qualquer outro por mais 

privilegiado que possa ser. 

 

E, por estarem assim, acordados e contratados, assinam o presente 

instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença das 

testemunhas signatárias. 

 

 

Bicas - Minas Gerais, (dia) de (mês) de (ano). 

     

 

 

Welington Marcos Rodrigues 

Presidente do CIESP 

 

__________________ 

EMPRESA CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_______________________________   ____________________________ 

 

Nome:                             Nome: 

 

CPF:                              CPF: 
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ANEXO III 

 
 

Declaração de não existência de empregados em condições excepcionais 

 

(MODELO) 

 

Ao 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES – CIESP 

REF.: PREGÃO Nº 013/2019- PROCESSO Nº 050/2019 

 

DECLARAÇÃO 

A (nome da Empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, 

declarar sob as penalidades cabíveis, não manter no quadro de pessoal, 

menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 

perigosos ou insalubres, e não ter, tampouco, qualquer trabalho de menores 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. 

 

 

________________, ___ de ______________ de 20__. 

 

_______________________________________________ 

ASSINATURA DE SÓCIO/PROPRIETÁRIOU 

REPRESENTANTE LEGAL 

- CARIMBO DA EMPRESA - 
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ANEXO IV 
 

Declaração de inexistência de fato impeditivo à participação no certame: 

 

(MODELO) 

 

 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ Nº 

________________________, sediada no (a) __________________, declara, para 

os devidos fins do pregão Nº 013/2019 e sob as penas da Lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 

presente processo licitatório; ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

________________, ____de ____________de 20__. 

 

 

______________________________ 

Diretor ou representante legal – RG/CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22______________________________________________________________________
__ 

Rua Morvan Dias de Figueiredo, nº 11 - Centro - Bicas - Minas Gerais - CEP: 36.600-000 
Tel.: (32) 3271-2999  -   www.ciesp.mg.gov.br   -   CNPJ: 07.356.999/0001-55 

 
Bicas - Chiador - Descoberto - Guarará - Mar de Espanha - Maripá de Minas 

Pequeri - Rochedo de Minas - São João Nepomuceno - Senador Cortes - Varginha 

                             ANEXO V 
 

Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 

(Modelo deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão 

social da empresa licitante) 

PROCESSO N° 050/2019 

PREGÃO N° 013/2019 

OBJETO: Contratação de empresas para a prestação de serviços médicos 

especializados na realização de consultas de rastreamento do câncer de 

próstata para campanha “novembro Azul”. 

 

Ao 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP 

 

REF.: (identificação da licitante) 

 

A (denominação da licitante), por intermédio de seu representante legal, 

apresenta a Vossa Senhoria a documentação referente à licitação em epígrafe 

e declara que atende todos os requisitos de habilitação, assumindo inteira 

responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos 

quando da preparação da mesma. 

 

.............., ..... de ......... de 20__. 

 

................................................................ 

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do Representante Legal ou do 

Procurador) 
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ANEXO VI 
 

(Modelo de proposta de preço) colocar Timbre da licitante 

 

Sr. Pregoeiro, 
 

Seguindo os ditames editalícios, apresentamos a V.Sa. a nossa 

Proposta de Preços para o PREGÃO Nº 013/2019, conforme itens de 

interesse a seguir relacionados, especificados de acordo com ANEXO I 

deste Edital: 

 

LOTE 01 

Nº 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

TITULAÇÃO DO 

PROFISSIONAL 

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

UNITÁRIO 

QUANTITATIVO 

ESTIMADO 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Prestação de 

serviços 

consistentes 

na realização 

de consultas 

de 

rastreamento 

do câncer de 

próstata por 

paciente. 

MÉDICO  

UROLOGISTA 

R$  

  XX, XX 

 

1030 
R$  

Xx, xx 

 

LOTE 02 

Nº 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

TITULAÇÃO DO 

PROFISSIONAL 

VALOR DE 

REFERÊNCIA 

UNITÁRIO 

QUANTITATIVO 

ESTIMADO 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Prestação de 

serviços 

consistentes 

na realização 

de consultas 

de 

rastreamento 

do câncer de 

próstata por 

paciente. 

MÉDICO  

UROLOGISTA 

R$  

  Xx, xx 

 

1030 

R$  

  Xx, xx 
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 Declaramos que a validade desta proposta é de 60 

(sessenta) dias a partir da data de sua entrega. 

 Declaramos expressamente que, nos preços acima 

ofertados, estão inclusos todos os custos diretos e 

indiretos tais como: impostos, taxas, deslocamentos, 

lucro, encargos e etc. 

 Os serviços serão prestados por profissionais 

habilitados na forma exigida no Edital.  

 Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no 

Banco _____________, Conta nº ________, Agência 

_______, e o nosso telefone para contato é __________, 

fax _________ e e-mail ________________. 

 

 

Atenciosamente,  

 

Bicas ___ de ____________ de 20___. 

 

 

______________________________________ 

Diretor ou representante legal – RG/CPF 


