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 MUNICIPIO DE MERCEDES 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 2/2022 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME's E EPP's 

 

 O Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito pública interno, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº. 95.719.373/0001-23, com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº. 

555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de 

Planejamento, Administração e Finanças, através da Comissão Permanente de Licitações, 

designada pela Portaria nº 642/2021, com a devida autorização expedido pelo Sr. Laerton Weber, 

Prefeito, exarada em 24/05/2022, de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

suas alterações e demais legislação aplicável, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que fará realizar, no dia 29/06/2022, às 08h30min, na sala de licitações do Paço Municipal, 

localizada na sede administrativa retro mencionada, licitação na modalidade de Concorrência, 

tipo “MENOR PREÇO” critério de julgamento "Maior Desconto Linear", para formalização 

de Ata de Registro de Preços para eventual prestação de serviços médicos na especialidade de 

ortopedia e traumatologia, visando atender munícipes em caráter de urgência/emergência, 

encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município de Mercedes, conforme especificações 

técnicas constantes deste Edital e Anexos, sob o regime de empreitada por preço global. 

 

Nos termos do art. 191 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, opta-se pela contratação de 

acordo com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar n.º 123, de 14 

de dezembro de 2006, e art. 37 da Lei Complementar Municipal n.º 012, de 29 de outubro 

de 2009. 

 

Adota-se o critério de maior desconto linear em face da multiplicidade do objeto (serviços 

de ortopedia e traumatologia), que torna tecnicamente inviável a licitação por itens. 

 

Emprega-se como referência de preço a Classificação Brasileira Hierarquizada de 

Procedimentos Médicos - CBHPM 2020, da Associação Médica Brasileira, adotada pelo 

segmento como padrão mínimo e ético de remuneração dos procedimentos médicos para o 

Sistema de Saúde Suplementar. 

 

As interessadas não são obrigadas a adquirir a CBHPM – 2020, sendo a mesma 

disponibilizada para consulta, nas dependências da Secretaria de Saúde, sita na Rua Dr. 

Oswaldo Cruz, 707, centro, na Cidade de Mercedes – PR, tanto para elaboração da 

proposta quanto para futura execução contratual. 
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  O presente Edital e seus anexos encontram-se à disposição, para consulta de qualquer 

interessado, na sede administrativa do Município de Mercedes, junto à Secretaria de 

Planejamento, Administração e Finanças, durante o período de publicação, de segunda a sexta-

feira, das 8:00h às 17:30h. 

 

 Os interessados em adquirir fotocópia deste Edital e seus anexos, poderão fazê-lo 

mediante recolhimento do respectivo custo de reprodução gráfica, na forma do Decreto n.º 

007/2021, sendo gratuito o seu fornecimento por correio eletrônico ou por gravação em mídia 

removível disponibilizada pelo interessado, desde que, por este solicitado. Alternativamente, a 

critério dos interessados, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos, gratuitamente, através da 

página oficial do Município de Mercedes na internet, no endereço eletrônico 

www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php. 

 

 As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-

se a acompanhar as publicações referentes ao processo no endereço eletrônico 

www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php, e no Diário Oficial Eletrônico do Município de 

Mercedes, disponível no endereço eletrônico www.mercedes.pr.gov.br,  “Diário Oficial” ou 

www.publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#mercedes. 

 

1 – DO OBJETO 

 
1.1 A presente licitação tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para eventual 

prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia e traumatologia, visando atender 

munícipes em caráter de urgência/emergência, encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município 

de Mercedes, conforme especificações técnicas mínimas constantes do Anexo I – Memorial 

Descritivo. 

 

1.1.1 O Registro de Preços, decorrente desta Concorrência, terá a validade de 12 (doze) 

meses. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o Município poderá ou não 

contratar o objeto da Concorrência. O objeto da presente licitação será empregado nas 

atividades da Secretaria de Saúde, observadas as características e demais condições 

definidas neste Edital e em seus Anexos. 

 

1.2 O serviço que ora pretende-se contratar diz respeito ao atendimento de munícipes, em caráter 

de urgência/emergência, devidamente encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município 

de Mercedes, compreendendo a realização de procedimentos ambulatoriais de baixa e média 

complexidade. 

 

1.3 O preço global anual máximo para execução dos serviços é de R$ 48.000,00 (quarenta e oito 

mil reais), correspondendo a estimativa de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, 

conforme disposto no Anexo I – Memorial Descritivo, do presente Edital. 

 

http://www.mercedes.pr.gov.br/
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 1.4 A detentora deverá dispor de clínica situada em Cidade distante a até 70 Km do 

Município de Mercedes, de modo a evitar longos deslocamentos, evitando os custos 

inerentes e propiciando o rápido atendimento aos munícipes. 

 

1.5 A Secretaria de Saúde encaminhará para atendimento pela detentora da Ata de Registro de 

Preços apenas os pacientes que não puderem ser atendidos pelo Consórcio Intermunicipal de 

Saúde Costa Oeste Paraná, que é integrado pelo Município de Mercedes. 
 

1.6 Adota-se o critério de julgamento do maior desconto global linear de conformidade com o 

Acórdão 4739/15 – Tribunal Pleno, vez que: a) não se pode prever quais procedimentos 

serão eventualmente contratados, não se revelando possível a prévia definição de 

quantitativo do objeto; b)  a adoção do parâmetro do menor preço unitário, por seu turno, 

revela-se econômica e operacionalmente inviável, haja vista existência de uma 

multiplicidade de procedimentos, bem como, o risco efetivo dos concorrentes cotarem o 

preço máximo ou próximo do máximo, em face da incerteza das quantidades a serem 

efetivamente adquiridas; e c) o objeto guarda homogeneidade quanto ao segmento de 

mercado que integra, tendo sido estabelecido que o desconto deverá incidir sobre a 

Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM 2020, da 

Associação Médica Brasileira, adotada pelo segmento como padrão mínimo e ético de 

remuneração dos procedimentos médicos para o Sistema de Saúde Suplementar. 

 

 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderão participar desta licitação, os interessados que: 

 

2.1.1 Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta Concorrência; 

 

2.1.2 Atendam os requisitos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 

 

2.1.3 Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos; e 

 

2.1.4 Ostentem a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 48, I, da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e art. 37 da Lei Complementar 

Municipal n.º 012, de 29 de outubro de 2009), mediante comprovação na forma do subitem 

8.2 deste Edital. 

 

2.2 Não poderão participar desta licitação: 

 

2.1.1 interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 
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 2.1.2 interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com o 

órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 

8.666, de 1993 e art. 7º da Lei 10.520/02; 

 

2.1.3 entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

2.1.4 interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial 

(observada a decisão proferida no AREsp 309867/ES), concurso de credores, concordata ou 

insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

 

2.1.5 o autor do termo de referência, pessoa física ou jurídica; 

 

2.1.6 entidade empresarial responsável pela elaboração do Termo de Referência ou estudos 

preliminares ou da qual o autor seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

 

2.1.7 servidor ou dirigente deste(a) órgão ou entidade ou responsável pela licitação;  

 

2.1.8 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

2.1.9 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

3 – AQUISIÇÃO DO EDITAL E IMPUGNAÇÃO 

 

3.1 O presente Edital e seus anexos encontram-se à disposição, para consulta de qualquer 

interessado, na sede administrativa do Município de Mercedes, junto à Secretaria de 

Planejamento, Administração e Finanças, durante o período de publicação, de segunda a sexta-

feira, das 8:00h às 17:30h. 

 

3.2 Os interessados em adquirir fotocópia deste Edital e seus anexos, poderão fazê-lo mediante 

recolhimento do respectivo custo de reprodução gráfica, na forma do Decreto n.º 007/2021, 

sendo gratuito o seu fornecimento por correio eletrônico ou por gravação em mídia removível 

disponibilizada pelo interessado, desde que, por este solicitado. Alternativamente, a critério dos 

interessados, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos, gratuitamente, através da página oficial 

do Município de Mercedes na internet, no endereço eletrônico 

www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php. 
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 3.2.1 As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame 

obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no endereço eletrônico 

www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php , bem como as publicações no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Mercedes, disponível no endereço eletrônico 

www.mercedes.pr.gov.br,  “Diário Oficial” ou 

www.publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#mercedes. 

 

3.3 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 

aplicação da Lei n.º 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo a Administração julgar e responder 

à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 

 

3.4 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação o licitante que não o fizer até 

o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, relativamente as falhas 

ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

4 – HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES E 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

 

4.1 O RECEBIMENTO dos Envelopes “A”, contendo a documentação de Habilitação, e 

envelopes “B”, contendo Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às 08:30 horas, do dia 

29/06/2022, na Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, no endereço mencionado 

no preâmbulo deste Edital. 

 

4.2 A abertura dos envelopes “A”, contendo a documentação de Habilitação dar-se-á na Sala de 

Licitações da Prefeitura, no mesmo endereço estabelecido no subitem 1.1 supra mencionado, às 

08:30 horas do dia 29/06/2022. Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todas as 

proponentes, formalmente expressa pela assinatura do Termo de Renúncia, conforme modelo 

constante no Anexo VIII, renunciando à interposição de recurso da fase de habilitação proceder-

se á, nesta mesma data, a abertura dos Envelopes “B”, contendo a Proposta de Preço das 

proponentes habilitadas. 

 

4.3 É admitido o envio de propostas e documentação pelo correio, correndo por conta e risco do 

licitante a chegada da correspondência no prazo para abertura e julgamento de propostas.  

 

5 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “A” E “B” E DA 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

5.1 – Os envelopes A e B, contendo respectivamente a documentação referente à habilitação e 

proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste 

edital, devidamente fechados, constando da face de cada qual os seguintes dizeres: 

http://www.mercedes.pr.gov.br/
http://www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php
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5.2 Caso a proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, 

deverá o fazer mediante formalização de Termo de Credenciamento (modelo constante no Anexo 

II), a qual deverá ser entregue à Comissão de Licitação na data de abertura dos envelopes “A”. 

 

5.3 Não serão admitidos mais de um representante por empresa nem um único representante para 

mais de uma empresa. 

 

5.4 A legitimidade da representação será demonstrada por um dos documentos abaixo, no seu 

prazo de validade e na abrangência de seu objeto, acompanhado de cédula de identidade ou outro 

documento de identificação de fé pública do representante: 

 

5.4.1 Instrumento de mandato público; 

 

5.4.2 Instrumento de mandato particular, assinado por dirigente, sócio ou proprietário da 

empresa proponente; 

 

5.4.3 Documento de constituição da empresa em vigor, quando se tratar de sócio, 

 administrador  ou diretor. 

 

5.5 A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 4.1 deste edital, não 

sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de entrega o 

protocolado pelo setor competente. 

 

5.6 A Comissão de Licitações não se responsabilizará por envelopes de "documentos de 

habilitação” e “proposta de preço” que não forem entregues no local, data e horário definidos no 

item 4.1 deste edital. 

 

MUNICÍPIO DE MERCEDES 

CONCORRÊNCIA  N.º  xx/2022 

ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE:   (nome da empresa) 

ABERTURA: xx/xx/2022 – xx:xxh 
 

MUNICÍPIO DE MERCEDES 

CONCORRÊNCIA N.º  xx/2022 

ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE:   (nome da empresa) 

ABERTURA: xx/xx/2022 – xx:xxh 
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 5.7 Após o recebimento dos envelopes, não serão permitidas alterações em quaisquer dos 

envelopes ou seus conteúdos, sob pena de impedimento de participação no certame. 

 

6 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

6.1 A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar n.º 123, de 14 

de dezembro de 2006, e art. 37 da Lei Complementar Municipal n.º 012, de 29 de outubro 

de 2009. 

 

6.2 Para participação no presente certame e gozo dos benefícios da Lei Complementar n.º 

123/2006 e suas alterações, deverão as microempresas e empresas de pequeno porte 

apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial, atestando o enquadramento, com 

data de expedição de no máximo 90 (noventa) dias da data de abertura da licitação 

(apartada do contrato social) ou cláusula equivalente, constante do Documento 

Constitutivo ou Alterador, em qualquer das hipóteses, com o respectivo 

arquivamento/averbação na Junta Comercial ou Registro Competente. 

 

6.3 A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, observado o 

seguinte: 

 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado à Licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que for declarado vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas e positivas com efeito de certidão negativa; 

 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, 

implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 87 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 

do contrato, ou revogar a licitação. 

 

7 – DA SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

7.1 É facultada a qualquer interessado a apresentação de requerimento para que sejam tomadas 

providências em relação ao Edital e seus Anexos, ou para impugná-los, desde que protocolado 

em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

http://www.mercedes.pr.gov.br/
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 propostas, e protocolado junto ao setor competente da Prefeitura do Município de Mercedes, 

durante o horário normal de expediente. 

 

7.1.1 Alternativamente poderá o requerimento ser enviado para o e-mail 

licitacao@mercedes.pr.gov.br, correndo por conta do interessado o risco de seu efetivo 

recebimento pelo destinatário em tempo hábil. 

 

7.2 A decisão sobre o requerimento para adoção de providências ou de impugnação será 

proferida pela autoridade subscritora deste, no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do recebimento 

do requerimento, passando ela a integrar, juntamente com o requerimento que lhe deu origem, os 

autos do procedimento. 

 

7.3 Desde que implique modificação(ões) do ato convocatório da Concorrência e/ou de seus 

Anexos, o acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, além da(s) 

alteração(ões) decorrente(s), nova abertura de prazo e designação de nova data para a realização 

do certame, e divulgação da mesma forma dada ao ato convocatório original, salvo quando não 

afetar a formulação de propostas. 

 

8 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

8.1 O envelope “A” contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal 

e trabalhista e qualificação técnica deverá conter, sequencialmente: 

 

8.1.1 Para comprovação da habilitação jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

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

eleição de seus administradores; 

 

b.1) Preferencialmente, em substituição às alterações contratuais, a licitante apresentará o 

Contrato Social consolidado e alterações posteriores; 

 

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

em exercício; 

 

d) decreto de autorização, 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. 

 

8.1.2 Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista: 

http://www.mercedes.pr.gov.br/
mailto:licitacao@mercedes.pr.gov.br


Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

 

                                                    
                                   

Edital de Concorrência nº 2/2022 

Processo Licitatório nº 128/2022 

                                

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR  
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23 

  www.mercedes.pr.gov.br 
Página | 9 

 

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

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede da 

proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente Licitação; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014; 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 

 

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS); 

 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/2011). 

 

8.1.3 Para comprovação da qualificação técnica: 

a) Para fins de comprovação da Qualificação Técnica, exigir-se-á a apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

a.1) Declaração do proponente de que manterá estabelecimento efetivamente 

regularizado e adequadamente equipado para atender as necessidades do Município de 

Mercedes, bem como, que disporá de profissionais suficientes e qualificados para a 

prestação dos serviços objeto do presente edital (modelo constante do Anexo III); 

 

a.2) Certidão de Registo da proponente (pessoa jurídica) na entidade profissional 

competente (Conselho Regional de Medicina – CRM), comprovando sua habilitação 

técnica para prestação dos serviços objeto desta licitação. 

 

8.1.4 Outros documentos exigidos: 

 

a) Declaração da proponente de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal (modelo constante do Anexo V). 

 

b) Declaração expressa de recebimento ou acesso a documentos e sujeição às condições do 

presente Edital (modelo constante do Anexo VI); 
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 8.2 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar Certidão 

Simplificada da Junta Comercial, atestando o enquadramento, com data de expedição de no 

máximo 90 (noventa) dias da data de abertura da licitação (apartada do contrato social) ou 

cláusula equivalente, constante do Documento Constitutivo ou Alterador, em qualquer das 

hipóteses, com o respectivo arquivamento/averbação na Junta Comercial ou Registro 

Competente, dando-lhe condições de gozar dos privilégios concedidos pela Lei Complementar 

nº. 123/2006 e suas alterações. 

 

8.3 Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da 

Comissão de Licitação, mediante conferência da cópia com o original ou publicação em órgão de 

imprensa oficial. 

 

8.4 A Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida por qualquer órgão da Administração 

Pública direta ou indireta, exigível para este certame, constitui documento hábil para a 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da licitante. 

 

8.5 - Para efeito de verificação da validade das certidões de regularidade fiscal e trabalhista, se 

outro prazo não constar da lei ou dos próprios documentos, serão consideradas válidas aquelas 

emitidas no período de 90 (noventa) dias que antecedem a data da sessão do certame. 

 

8.6 Verificada a documentação de habilitação, proceder-se-á a verificação de eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

 

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 

- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

 

c) Lista de impedidos de licitar e contratar com o Poder Público, mantida pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná; 

 

8.6.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 

das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 
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 8.6.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

 

8.6.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, a Comissão Permanente de Licitações diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

 

8.6.4 Constatada a existência de sanção com abrangência na esfera municipal, a Comissão 

Permanente de Licitações reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

 

8.7 É assegurado a todos os licitantes o direito de proceder ao exame dos documentos 

habilitatórios, assim como de rubricá-los. 

 

8.8 A omissão ou desconformidade na apresentação de qualquer dos documentos exigidos para a 

habilitação do Licitante induzirá a declaração de sua inabilitação. 

 

8.9 Constituem motivos para inabilitação do licitante: 

 

8.9.1 A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

 

8.9.2 A apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 

 

8.9.3 A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal de 

estabelecimento que não seja a matriz (filial); 

 

8.9.4 A substituição dos documentos exigidos para habilitação, por protocolos de 

requerimento de certidões; 

 

8.9.5 O não cumprimento dos requisitos de habilitação; e 

 

8.9.6 A apresentação de cópias desacompanhadas de originais para autenticação, quando não 

autenticadas por tabelião de notas. 

 

8.10 A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio licitante 

ou na proposta poderá também ser suprida pelo seu representante legal presente à sessão. 
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 9 – DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS 

 

9.1 A proposta de preço – Envelope “B” – devidamente assinada pela proponente ou seu 

representante legal, redigida em Português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas 

nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e conter: 

 

a) Especificações do objeto ao qual a proposta diz respeito, de forma clara, observadas as 

especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência;  

 

b) Preço global do item, expresso em moeda corrente nacional, que deverá incluir, além do lucro, 

todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como 

despesas com materiais novos e de primeira qualidade, mão-de-obra, transportes, equipamentos, 

taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente 

certame (modelo constante no anexo VIII); 

 

c) Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias), que será contado a partir da data de sua 

entrega. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento; 

 

d) O e-mail da licitante, para o qual serão remetidas as ordens de serviço e demais comunicações 

relativas a futura e eventual execução contratual, o qual será tido por e-mail oficial, reputando-se 

recebidas todas as comunicações remetidas para o mesmo. 

 

10 – DO PROCESSO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

10.1 Serão abertos os envelopes “A”, contendo a documentação relativa à habilitação das 

proponentes, e procedida a sua apreciação. 

 

10.2 Serão consideradas inabilitadas as proponentes que não atenderem ao disposto no item 8 

deste edital. 

 

10.3 Na fase de habilitação preliminar, após o exame da documentação, não havendo intenção de 

recursos e com desistência expressa do prazo recursal por todos os licitantes, o Presidente da 

Comissão de Licitação poderá neste caso específico, proceder à abertura da proposta das 

empresas habilitadas, dando conhecimento aos presentes do teor das mesmas.  

 

10.4 Caso haja intenção dos licitantes em recorrerem nesta fase, não será procedida à abertura 

das propostas acima mencionadas, devendo a sessão ser suspensa, concedendo o prazo recursal 

de lei e então será designada nova data para reunião de abertura dos aludidos envelopes das 

propostas, devendo constar em ata circunstanciada. 
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 10.5 Dentre as propostas das proponentes consideradas habilitadas, serão classificadas as 

propostas pela ordem crescente dos preços, considerando-se vencedora a proponente que 

apresentar o Menor preço, com critério de julgamento Maior Desconto Linear, respeitado o 

preço máximo fixado no item 12.2. 

 

10.6 Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará por sorteio, em ato 

público, na mesma sessão ou em data para o qual todas as proponentes serão convocadas, desde 

que preliminarmente observado o disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, se for o caso. 

 

10.7 Será desclassificada a proposta de preço que: 

 

a) ultrapassar o valor fixado no item 12.2 deste edital; 

 

b) cotar valor global manifestamente inexequível; 

 

c) não atender às exigências do presente edital de licitação. 

 

10.8 É facultado aos licitantes cotar o objeto do presente certame ao preço do ofertado pelo 

licitante vencedor, devendo figurar na respectiva Ata de Registro de Preços em anexo próprio, na 

sequência da classificação do certame, com vista a formação de cadastro de reserva de que trata 

o art. 10, II e § 1º, do Decreto Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016. 

 

10.8.1 A Comissão Permanente de Licitações fará a análise da documentação de 

habilitação dos licitantes que optarem por compor o cadastro de reserva na própria sessão 

de abertura e julgamento de propostas. 

 

10.8.2 O anexo que trata o item 10.8 consiste na ata de realização da sessão pública do 

certame, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preços 

iguais ao do licitante vencedor do certame. 

 

11 – RECURSOS 

 

11.1 – Às proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 

da lei n.º 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 

 

11.2 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

 

11.3 Os recursos referentes à fase de habilitação e de julgamento das propostas, bem como, nos 

casos de revogação ou anulação da licitação, deverão ser interpostos sob pena de preclusão, 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

http://www.mercedes.pr.gov.br/


Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

 

                                                    
                                   

Edital de Concorrência nº 2/2022 

Processo Licitatório nº 128/2022 

                                

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR  
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23 

  www.mercedes.pr.gov.br 
Página | 14 

 

 11.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão de Licitação, 

a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

11.5 O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 

interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

 

11.6 – Eventuais recursos poderão ser protocolados diretamente na Prefeitura do Município de 

Mercedes, no endereço constante do preâmbulo deste Edital, ou então, encaminhados para o e-

mail licitacao@mercedes.pr.gov.br, correndo por conta do interessado o risco de seu efetivo 

recebimento. 

 

11.6.1 O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão. 

 

11.7 O recurso referente à fase de habilitação terá efeito suspensivo. 

 

11.8 Não será considerado o recurso interposto fora do prazo, ou que não tenha sido protocolado, 

ou que tenha sido entregue em endereço diferente do previsto neste Edital  

12 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALORES MÁXIMOS 

 

12.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

 

02.007.10.302.0006.2026 – Gestão da Unidade de Pronto Atendimento. 

Elemento de Despesa: 3390395099 

Fonte de Recurso:  303, 505, 000 

 

12.2 – O preço máximo aceitável para execução do objeto deste Edital é de R$ 48.000,00 

(quarenta oito mil reais). 

 

 

13 – DA HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DA ATA 

 

13.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado 

oficialmente, durante o prazo de validade da proposta, para assinar a Ata de Registro de Preços, 

cujo modelo consta no Anexo IX deste Edital. 

 

13.1.1 O prazo para assinatura da Ata, que será de 05 (cinco) dias corridos, poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando houver solicitação formalizada por 
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 escrito da parte interessada e desde que demonstre motivo justificado que seja acatado 

pela autoridade competente. 

 

13.1.2 A critério do Município de Mercedes, poderá a Ata ser enviada por correio, devendo o 

adjudicatário, após assinatura, remetê-la no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de seu 

recebimento. 

 

13.1.3 Constitui condição para a assinatura da ata de registro de preços a apresentação de 

relação nominal dos profissionais designados pela Contratada para a execução do objeto, 

acompanhada da devida comprovação de qualificação pessoal profissional, bem como, de 

comprovação de vínculo através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de 

prestação de serviços. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita 

através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social. 

 

13.2 A Ata deverá ser assinada por representante legal ou constituído por delegação do 

adjudicatário, sendo que: 

 

13.2.1 Se o representante do adjudicatário for seu sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado, deverá ser apresentado original ou cópia autenticada do Estatuto Social, 

Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial, devidamente registrado no órgão 

competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura; e 

13.2.2 Nos demais casos, o representante do adjudicatário deve apresentar instrumento 

público ou privado de procuração, sempre acompanhado de original ou cópia autenticada de 

Contrato Social ou de outro instrumento constitutivo do adjudicatário, diretamente vinculado 

à correspondente natureza jurídica, com poderes específicos para assinar a Ata. 

 

13.3 Como condição para assinatura da Ata, o adjudicatário deverá manter as mesmas condições 

de habilitação. 

 

13.4 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

13.5 As situações que, eventualmente, não forem contempladas pelo contrato, regular-se-ão pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o artigo 55, 

inciso XII, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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 13.6 Ressalvados motivos de força maior e/ou casos fortuitos, a inexecução contratual por 

parte do licitante vencedor, ocasiona rescisão do contrato, e autoriza a Administração a convocar 

o próximo licitante, na ordem de classificação, para assinar nova Ata. 

 

13.7 O Município de Mercedes poderá, quando o convocado não assinar a Ata ou aceitar outro 

instrumento hábil no prazo e condições estabelecidos neste instrumento convocatório, convocar 

os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a 

licitação, sem prejuízo da cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93. 

 

14 – DA VIGÊNCIA E DO PREÇO DA ATA 

 

14.1 A Ata terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. 

 

14.2 O preço registrado não sofrerá qualquer reajuste durante a vigência da contratação, 

ressalvada a possibilidade da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, na forma do art. 

11, § 3º, do Decreto Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016, e do art. 65, II, "d", da Lei n.º 

8.666/93. 

 

14.2.1 Na hipótese de necessidade de reajustamento, caso entenda a administração ser mais 

conveniente, poderá optar pelo CANCELAMENTO da ata, iniciando novo processo 

licitatório.  

 

14.2.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  

 

14.2.2.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

14.2.2.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original.  

 

14.2.2.3 O fornecedor poderá ter seu registro de preço cancelado na Ata por intermédio de 

processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

15 – DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

15.1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 

convocado para assinar o Termo de Contrato (Minuta constante do Anexo X) ou aceitar/retirar o 

instrumento equivalente (Nota de Empenho/Autorização). 
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 15.2 Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta 

para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público. 

 

15.2.1 A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, 

conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

 

15.2.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a 

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado 

no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data do seu recebimento. 

 

15.3 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

 

15.4 Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração realizará consultas às certidões da empresa para verificar a manutenção das 

condições de habilitação. 

 

15.5 Na hipótese de constatar irregularidades o contratado deverá regularizar a sua situação no 

prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

 

15.6 O instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 

admitida a prorrogação nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.666/93. 

 

16 – DA EXECUÇÃO, ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

 

16.1 O serviço que ora pretende-se contratar diz respeito ao atendimento de munícipes, em 

caráter de urgência/emergência, devidamente encaminhados pela Secretaria de Saúde do 

Município de Mercedes, compreendedo a realização de procedimentos ambulatoriais de baixa e 

média complexidade. Os atendimentos deverão ser realizados de acordo com a necessidade 

verificada, mediante contato prévio, por parte da Secretaria de Saúde, podendo ocorrer fora do 

horário de agendamento da Unidade de Saúde. Os atendimentos deverão ocorrer em clínica 

especializada, de responsabilidade da Contratada. 

 

16.1.1 Espaço físico, pessoal, equipamentos e demais materiais que forem necessários 

para a plena prestação dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
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 16.1.2 O Município fica desobrigado da execução total do objeto desta Ata, caso não 

haja a real necessidade de consumo da mesma. 

 

16.2 O objeto será recebido nos termos do art. 73 da Lei n.º 8.666/93. 

 

17 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

17.1 O pedido de pagamento deverá ser devidamente instruído com Nota Fiscal referente ao 

fornecimento efetuado. A Nota Fiscal correspondente deverá conter o número do Edital e 

assinatura do responsável pela Secretaria licitante em seu verso. 

 

17.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da apresentação da respectiva 

Nota Fiscal, condicionado ao recebimento provisório, à aprovação pelo fiscal. 

 

17.2.1 A mora injustificada sujeitará o Município de Mercedes ao pagamento de correção 

monetária a ser calculada com base na variação do IPCA-IBGE, verificada entre a data 

em que deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu, sem 

prejuízo da incidência de juros de mora de 0,5% ao mês. 

 

17.3 O Município de Mercedes poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pelo fornecedor. 

 

17.4 O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes da 

execução dos serviços.                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

18 – SUBCONTRATAÇÃO 

 

18.1 Não será permitida a subcontratação total ou parcial para execução do objeto contratual. 

 

19 – RESCISÃO DE CONTRATO E/OU CANCELAMENTO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

19.1 A rescisão do contrato e/ou cancelamento da Ata de Registro de Preços poderá ser 

formalizada de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do 

oferecimento de prazo de 10 (dez) dias, para o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

 

19.2 O contrato poderá ser rescindido e a Ata de Registro de Preços cancelada pelo órgão 

responsável, quando ele: 

 

19.2.1 Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos, na própria Ata de 

Registro de Preços ou no contrato; 
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 19.2.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente ou recusar-se a assinar 

o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

19.2.3 Não aceitar reduzir seu preço quando este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

 

19.2.4 For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do 

artigo 87, inciso IV da Lei Federal 8.666/93; 

 

19.2.5 For suspenso temporariamente ou impedido de licitar e contratar com a 

Administração, nos termos do artigo 7.º da Lei Federal n.º 10520/2002; 

 

19.3 A comunicação da rescisão do contrato ou cancelamento da Ata de Registro de Preços 

deverá ser feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, sendo o 

comprovante juntado no processo de licitação. 

 

19.3.1No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação 

será feita por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município ou por jornal de grande 

circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelada a Ata de Registro de 

Preços ou rescindido o contrato a contar da última publicação. 

 

19.4 Independentemente das previsões retroindicadas, o fornecedor poderá solicitar o 

cancelamento da Ata de Registro de Preços ou a rescisão do contrato na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovados e impeditivos da execução do contrato. 

 

19.5 Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, a solicitação de cancelamento/rescisão 

pelo fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

20 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1 A licitante, no desenvolver do procedimento licitatório, estará sujeita à aplicação das 

sanções previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, garantida a ampla defesa e o 

contraditório. 

 

20.2. Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração ao licitante que:  a) recusar-se injustificadamente, após ser 

considerado adjudicatário, dentro do prazo estabelecido pela Administração, a assinar o 

Contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente; e b) não mantiver a sua 

proposta; 
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 20.3. A declaração de inidoneidade será aplicada ao licitante que: a) fizer declaração falsa na 

fase de habilitação; b) apresentar documento falso; c) frustrar  ou  fraudar, mediante  ajuste,  

combinação  ou  qualquer  outro  expediente,  o  procedimento; d) afastar ou procurar afastar 

participante, por meio de violência, grave ameaça fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; f) demonstrar não possuir idoneidade para 

contratar com a Administração, em  virtude  de  atos  ilícitos  praticados,  e g) tenha  sofrido  

condenação  definitiva  por ato de improbidade administrativa, na forma da lei. 

 

20.4. Caberá multa compensatória sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais 

sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da 

recusa, ao licitante que: 

  

20.4.1. Apresentar declaração falsa: multa de até 20%; 

 

20.4.2.  Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de até 10%; 

 

20.4.3. Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de até 20%. 

 

20.5.  Caberá multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta ao 

licitante que se recusar  injustificadamente,  após  ser  considerado adjudicatário  e  dentro  do  

prazo  estabelecido  pela  Administração,  a assinar  o Contrato,  bem  como  aceitar  ou  retirar  o  

instrumento  equivalente,  sem  prejuízo  de indenização  suplementar  em  caso  de  perdas  e  

danos  decorrentes  da  recusa  e  da sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município 

de Mercedes, pelo prazo de até 02 (dois) anos.    

 

20.6. A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração ou com a declaração de inidoneidade. 

 

20.7. As penalidades relativas a fase de execução contratual estão previstas nas minutas da ata de 

registro de preço e do instrumento contratual. 

  

21 – DA CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO 

21.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante 

todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 

na execução de contrato; 
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 b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 

o processo de licitação ou de execução de contrato; 

 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 

ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 

afetar a execução do contrato. 

 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção 

seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspeção. 

 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 As intimações decorrentes desse procedimento licitatório serão efetuadas mediante remessa 

de documentos diretamente para as licitantes ou através do Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Mercedes-PR, cabendo aos licitantes seu acompanhamento. 

 

22.2 As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se 

a acompanhar as publicações referentes ao processo no Diário Oficial Eletrônico do Município 

de Mercedes, disponível no endereço eletrônico www.mercedes.pr.gov.br “Diário Oficial”, ou 

www.publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#mercedes.  

  

22.3 Fica reservado ao Município o direito de anular a Concorrência em caso de irregularidade, 

ou revogá-la por conveniência administrativa, desde que por despacho fundamentado, sem que 

caiba aos licitantes, direito de quaisquer reclamações ou indenizações. 

 

22.4 A contratada será responsável nas áreas civil, penal e administrativa por todos os danos que 

causar diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão 

interessado. 

 

22.5 Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação dos termos 

deste edital ou qualquer outra a ele relacionado deverão dirigir-se ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação em petição escrita com antecedência mínima de cinco dias úteis da data 

de abertura da licitação sob protocolo na Prefeitura, durante o expediente, no endereço acima 

mencionado. 
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 22.5.1 Alternativamente poderá o requerimento ser enviado para o e-mail 

licitacao@mercedes.pr.gov.br correndo por conta do interessado o risco de seu efetivo 

recebimento pelo destinatário em tempo hábil. 

 

22.6 As informações de rotina poderão ser obtidas verbalmente, junto ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, no horário de expediente da Prefeitura Municipal. 

 

22.7 Só terá direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos e 

assinar a ata, representantes legais das concorrentes e os membros da Comissão Permanente de 

Licitação. 

 

23 – ANEXOS 

 

23.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos: 

 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

 

b) Anexo II – Modelo de Termo de Credenciamento; 

 

c) Anexo III - Modelo de Declaração de Obrigações; 

 

d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; 

 

e) Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal; 

 

f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação; 

 

g) Anexo VII – Modelo de Termo de Renúncia; 

 

h) Anexo VIII – Modelo de Proposta Comercial; 

 

i) Anexo IX – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

 

j) Anexo X - Minuta do Contrato de Prestação de Serviços. 

 

Mercedes – PR, em 24 de maio de 2022. 

 

 

Laerton Weber 

PREFEITO 
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 ANEXO I  

CONCORRÊNCIA Nº 2/2022 

 

 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- INTRODUÇÃO 

1.1 O presente anexo apresenta aos interessados a descrição técnico-analítica do objeto da 

presente licitação, bem como as demais informações concernentes especificamente ao 

detalhamento do mesmo, visando a correta formalização das propostas, a fim de garantir o fiel 

atendimento às necessidades do Município de Mercedes. 

 

2- OBJETO E PREÇO MÁXIMO 

2.1 – O certame tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para eventual 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos na especialidade de 

ortopedia e traumatologia, visando atender munícipes em caráter de urgência/emergência, 

encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município de Mercedes. 

 

2.2 - O serviço que ora pretende-se contratar diz respeito ao atendimento de munícipes, em 

caráter de urgência/emergência, devidamente encaminhados pela Secretaria de Saúde do 

Município de Mercedes, compreendendo a realização de procedimentos ambulatoriais de baixa e 

média complexidade. 

 

2.3 – O preço global anual máximo para execução dos serviços é de R$ 48.000,00 (quarenta e 

oito mil reais), correspondendo a estimativa de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais. 

 

2.4 – A detentora deverá dispor de clínica situada em Cidade distante a até 70 Km do Município 

de Mercedes, de modo a evitar longos deslocamentos, evitando os custos inerentes e propiciando 

o rápido atendimento aos munícipes. 

 

2.5 – A Secretaria de Saúde encaminhará para atendimento pela detentora da Ata de Registro de 

Preços apenas os pacientes que não puderem ser atendidos pelo Consórcio Intermunicipal de 

Saúde Costa Oeste Paraná, que é integrado pelo Município de Mercedes. 

 

3 – CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 - Constitui condição para a assinatura da ata de registro de preços, a apresentação de relação 

nominal dos profissionais designados pela Contratada para a execução do objeto, acompanhada 

da devida comprovação de qualificação pessoal profissional, bem como, de comprovação de 

vínculo através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação de serviços. 

Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da 

assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social. 
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 3.2 - Os atendimentos deverão ser realizados de acordo com a necessidade verificada, 

mediante contato prévio, por parte da Secretaria de Saúde, podendo ocorrer fora do horário de 

agendamento da Unidade de Saúde. 

 

3.3 - Os atendimentos deverão ocorrer em clínica especializada, de responsabilidade da 

Contratada, situada em Cidade distante a até 70 Km do Município de Mercedes. 

 

3.4 - Todo material médico-hospitalar e medicamentos necessários para a realização dos 

serviços, assim como o espaço físico e o pessoal de apoio, serão de responsabilidade do 

CONTRATADA. 

 

3.5 - A CONTRATADA deverá apresentar Relatório Semanal ao CONTRATANTE, contendo as 

seguintes informações: Data do atendimento, Nome do Paciente, Procedimento Realizado, 

material e/ou medicamento utilizado. 

 

3.6 - Os serviços objeto do presente certame deverão ser prestados em conformidade com os 

preceitos do Conselho Federal de Medicina, e serem pautados na urbanidade, gentileza e presteza 

para com a população, destinatária final dos mesmos. 

 

Finalidade: Permitir que as ações da Secretaria de Saúde, no que dizem respeito ao atendimento 

à população, sejam mantidas, assegurando que a população que busca atendimento médico nas 

Unidades de Saúde do Município de Mercedes, seja devida e satisfatoriamente atendida. 

 

Maiores informações: Caso as proponentes interessadas necessitem, poderão obter maiores 

informações acerca da execução do objeto diretamente junto à Secretaria de Saúde do Município, 

através do telefone (45) 3256-8100. 

 

4 – DAS PENALIDADES 

 

4.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

 

4.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

 

4.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 
4.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 
4.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

 

4.1.5 cometer fraude fiscal; 
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 4.2  Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

4.2.3 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

 

4.2.4 multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

 

4.2.5 multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

 

4.2.6 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 

4.2.7 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Mercedes, pelo 

prazo de até dois anos;  

 

4.2.8 impedimento de licitar e contratar com o Município de Mercedes com o consequente 

descredenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores eventualmente 

mantido pelo Município, pelo prazo de até cinco anos; 

 

4.2.8.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 

administrativa no subitem 1.37 deste Termo de Referência. 

 

4.2.9 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos 

causados; 

 

4.3 As sanções previstas nos subitens 4.2.3, 4.2.7, 4.2.8 e 4.2.9 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

 

4.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

 

4.4.3 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
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 4.4.4 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

4.4.5 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

 

4.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
4.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

 

4.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Mercedes, ou deduzidos da garantia, ou 

ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
 

4.8 Caso o Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

 

4.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, o Contratante poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 

 

4.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

  

4.11 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 
4.12 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato 

lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

 

5- PROPOSTAS 

http://www.mercedes.pr.gov.br/


Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

 

                                                    
                                   

Edital de Concorrência nº 2/2022 

Processo Licitatório nº 128/2022 

                                

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR  
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23 

  www.mercedes.pr.gov.br 
Página | 27 

 

 5.1 As propostas deverão ser elaboradas com observância das formalidades previstas no 

subitem 10.2 e seguintes e Anexo VIII deste Edital. 

 

5.2 As especificações técnicas consignadas neste Anexo devem ser rigorosamente observadas por 

ocasião da elaboração da proposta escrita, sob pena de desclassificação. 

 

 

Mercedes, 24 de maio de 2022. 

 

 

Laerton Weber 

PREFEITO 
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 ANEXO II  

CONCORRÊNCIA Nº 2/2022 

 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º x/2022 – MUNICÍPIO DE MERCEDES 

 

Objeto: A presente licitação tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia e traumatologia, visando 

atender munícipes em caráter de urgência/emergência, encaminhados pela Secretaria de Saúde 

do Município de Mercedes. 

 

 Pela presente credenciamos o(a) Sr. (a) ____________________________________, 

portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º ___________________ e do CPF nº. 

_______________________, a participar em todas as fases do procedimento licitatório, sob a 

modalidade CONCORRÊNCIA  n.º x/2022, instaurado por este Município. 

 

 Na qualidade de representante legal da empresa 

__________________________________, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros 

poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 

 

 

 

____(local)____, em _________ de _________ de 2022. 

 

 

 

__________________(assinatura)__________________ 

(Representante da empresa e qualificação do mesmo) 
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 ANEXO III  

CONCORRÊNCIA Nº 2/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

 

 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º xx/2022 – MUNICÍPIO DE MERCEDES 

 

Objeto: A presente licitação tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia e traumatologia, visando 

atender munícipes em caráter de urgência/emergência, encaminhados pela Secretaria de Saúde 

do Município de Mercedes. 

 

  Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N.º x/2022, instaurado por este Município, 

que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto: 

 

a)Dispomos de clínica situada em Cidade distante a até 70 Km do Município de 

Mercedes,  propiciando o atendimento  em caráter de urgência/emergência. 

 

 b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual; 

 

 c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 _____(local)____, em _________ de _________ de 2022. 

 

 

 

                      __________________(assinatura)__________________ 

(Representante da empresa e qualificação do mesmo) 
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 ANEXO IV  

CONCORRÊNCIA Nº 2/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º x/2022 – MUNICÍPIO DE MERCEDES 

 

Objeto: A presente licitação tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia e traumatologia, visando 

atender munícipes em caráter de urgência/emergência, encaminhados pela Secretaria de Saúde 

do Município de Mercedes. 

 

 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N.º x/2022, instaurado por este Município, 

que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer 

de suas esferas. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 ____(local)____, em _________ de _________ de 2022. 

 

 

 

__________________(assinatura)__________________ 

(Representante da empresa e qualificação do mesmo) 
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 ANEXO V  

CONCORRÊNCIA Nº 2/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º x/2022 – MUNICÍPIO DE MERCEDES 

 

Objeto: A presente licitação tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia e traumatologia, visando 

atender munícipes em caráter de urgência/emergência, encaminhados pela Secretaria de Saúde 

do Município de Mercedes. 

 

 

 A proponente abaixo assinada, participante da licitação na modalidade de 

CONCORRÊNCIA N.º x/2022, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob 

as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, 

o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

 

 

 

____(local)____, em _________ de _________ de 2022. 

 

 

 

__________________(assinatura)__________________ 

(Representante da empresa e qualificação do mesmo) 
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 ANEXO VI 

CONCORRÊNCIA Nº 2/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À 

DOCUMENTAÇÃO 

 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º x/2022 – MUNICÍPIO DE MERCEDES 

 

Objeto: A presente licitação tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia e traumatologia, visando 

atender munícipes em caráter de urgência/emergência, encaminhados pela Secretaria de Saúde 

do Município de Mercedes. 

 

                   Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA N.º x/2022, instaurado pelo Município de 

Mercedes, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

____(local)____, em _________ de _________ de 2022. 

 

 

 

__________________(assinatura)__________________ 

(Representante da empresa e qualificação do mesmo) 
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 ANEXO VII  

CONCORRÊNCIA Nº 2/2022 

 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 

 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º x/2022 – MUNICÍPIO DE MERCEDES 

 

Objeto: A presente licitação tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia e traumatologia, visando 

atender munícipes em caráter de urgência/emergência, encaminhados pela Secretaria de Saúde 

do Município de Mercedes. 

 

 A proponente abaixo assinada, participante da licitação na modalidade de 

CONCORRÊNCIA N.º x/2022, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob 

as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que 

representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os 

documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso 

da fase habilitatória e ao prazo respectivo e concordando, em consequência, com o 

prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta 

de preço das proponentes habilitados. 

 

 

 

 

____(local)____, em _________ de _________ de 2022. 

 

 

 

__________________(assinatura)__________________ 

(Representante da empresa e qualificação do mesmo) 
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 ANEXO VIII  

CONCORRÊNCIA Nº 2/2022 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º x/2022 – MUNICÍPIO DE MERCEDES 

 

Objeto: A presente licitação tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para 

eventual prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia e traumatologia, visando 

atender munícipes em caráter de urgência/emergência, encaminhados pela Secretaria de Saúde 

do Município de Mercedes. 

 

 A empresa __________________, estabelecida à ____________, n.º _______, Cidade 

_____________, Estado,______________, CNPJ sob n.º, __________, apresenta a sua proposta 

comercial relativa a licitação, modalidade __________, n.º  ___/___(numero/ano), para execução 

de ________(descrição sucinta do objeto), conforme edital de licitação e seus anexos, nas 

seguintes condições: 

 

a) Preço global do item, expresso em moeda corrente nacional, que deverá incluir, além do lucro, 

todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como 

despesas com materiais novos e de primeira qualidade, mão-de-obra, transportes, equipamentos, 

taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente 

certame 

 

 A proposta tem o prazo de validade de ______________(_________) dias (mínimo de 60 

dias), a contar da data de entrega da presente. 

 

A remessa de eventuais ordens de serviço e demais comunicações poderão ser 

encaminhadas para o e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade 

____________, n.º ___/____(número/ano). 

 

____(local)____, em _________ de _________ de 2022. 

 

 

__________________(assinatura)__________________ 

(Representante da empresa e qualificação do mesmo) 
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 ANEXO IX  

CONCORRÊNCIA Nº 2/2022 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2022 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

 

O Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato 

representado por seu Prefeito, o Exmo. Sr. Laerton Weber, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Av. Dr. Mário Totta, nº 588, Centro, inscrito no CPF sob nº. 045.304.219-88, 

portador da Carteira de Identidade nº. 8.455.104-5 expedida pela SSP/PR, considerando o 

julgamento da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, para REGISTRO DE PREÇOS, nº 

......./2022, publicada no ...... de ...../...../2022, processo administrativo n.º ........, RESOLVE 

registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 

classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições 

previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016, e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia e 

traumatologia, visando atender munícipes em caráter de urgência/emergência, encaminhados 

pela Secretaria de Saúde do Município de Mercedes, especificado(s) no(s) item 1 do Termo 

de Referência, anexo I, do edital de CONCORRÊNCIA nº ........../2022, que é parte 

integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

Fornecedor: INSERIR DADOS COMPLETOS DO FORNECEDOR  

 

Representante Legal: INSERIR DADOS COMPLETOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

Especificação do objeto:  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxx) 
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 2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 

consta como anexo a esta Ata. 

 

3. UNIDADE GERENCIADORA E PARTICIPANTES 

3.1. A unidade gerenciadora será a Secretaria de Saúde, interessada na contratação do objeto. 

 

3.2. Dadas as características da contratação e da estrutura administrativa do Município 

de Mercedes, não constarão órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços. 

 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data 

de assinatura. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo 

à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

5.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

 

Nota Explicativa: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados 

registrados na ata. 

 

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, não sendo o caso de aplicação disposições 

contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, poderá a 

Administração: 

 

5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
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 5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

 

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 

5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

 

5.6.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 

8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 

será formalizado por despacho do Chefe do Poder Executivo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

 

5.8.1. por razão de interesse público; ou 

 

5.8.2. a pedido do fornecedor.  

 

6. DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades previstas no Anexo I – Termo de Referência, do Edital da Concorrência n.º 

2/2022. 

 

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam a eventuais integrantes do 

cadastro de reserva, em Concorrência para registro de preços que, convocados, 

não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 

http://www.mercedes.pr.gov.br/
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 49, parágrafo único, da Lei Ordinária Municipal n.º 1612, de 16 de março de 

2020.  

 

6.2. É da competência da competência do Chefe do Poder Executivo a aplicação das 

penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, 

salvo delegação de poderes para tanto. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital de licitação e 

respectivo Termo de Referência. 

 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do 

art. 11, §1º do Decreto Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016. 

 

7.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, poderá haver a 

solicitação de fornecimento parcial, de um ou mais itens, nas quantidades que se revelarem 

necessárias.  

 

7.4. No caso de adjudicação por item, poderá haver a solicitação de fornecimento 

parcial, nas quantidades que se revelarem necessárias.  

 

7.5. A ata de realização da sessão pública da Concorrência, contendo a relação dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor 

do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 10, §4º do 

Decreto Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016. 

 

7.6. A execução da Ata de Registro de Preços será disciplinada pelas disposições 

legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal 

n.º 8.666, de 21/06/1993 e o Decreto Municipal nº 096, de 5 de setembro de 2016. 

 

7.7. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e pelo 

Decreto Municipal n° 096/2016, no que não colidir com a primeira e nas demais normas 

aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

 

7.8. As questões decorrentes da execução desta Ata, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal 

Cândido Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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 8. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CONDUTA DE PREVENÇÃO DE 

FRAUDE E CORRUPÇÃO 
8.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se 

admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 

contratação e de execução do objeto contratual. 

8.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 

execução de contrato; 

 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 

processo de licitação ou de execução de contrato; 

 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 

níveis artificiais e não-competitivos; 

 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução 

do contrato. 

 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 

materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

Local e data 

Assinaturas 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) 

registrado(s) 
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 ANEXO X  

CONCORRÊNCIA Nº 2/2022 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE MERCEDES E A EMPRESA______________ 

 

Contrato nº. ______/2022 

Identificação:____________ 

 

O Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato 

representado por seu Prefeito, o Exmo. Sr. Laerton Weber, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua Av. Dr. Mario Totta, nº 588, Centro, nesta Cidade de Mercedes, Estado do 

Paraná, inscrito no CPF sob nº. 045.304.219-88, portador da Carteira de Identidade nº. 

8.455.101-5, expedida pela SSP/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 

xx.xxx.xxx/xxxx-xx, Inscrição Estadual nº xxxxxxxx-xx, com sede na xxxx xxxx xxxx 

xxxxxxxx, nº. xxxx, CEP xx.xxx-xxx, xxxxxx, na Cidade de xxxxxxxxxxxxx, Estado do Paraná, 

neste ato representada por sua sócia-administradora, Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, residente 

e domiciliada na xxxx xxxx xxx, nº. xxx, CEP xx.xxx-xxx, xxxxxx, na Cidade de xxxxxxxxxxxx 

xxx xxxxxx, Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade nº x.xxx.xxx-x, expedida 

pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº. xxx.xxx.xxx-xx, a seguir denominada CONTRATADA, 

acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 

suas alterações e demais legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de 

CONCORRÊNCIA  N.º 2/2022, nos termos da proposta da Contratada, datada de ___/___/___, e 

pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O presente contrato tem por objeto contratação de 

serviços médicos na especialidade de ortopedia e traumatologia, visando atender munícipes em 

caráter de urgência/emergência, encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município de 

Mercedes, sob regime de empreitada global, tipo menor. 

 

Parágrafo primeiro: Os serviços deverão ser executados de acordo com especificações técnicas 

e demais peças e documentos que fazem parte do Edital de Concorrência n.º 2/2022. 
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 Parágrafo segundo – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins 

de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as demais condições expressas no Edital 

de CONCORRÊNCIA N.º 2/2022, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: A execução do objeto dar-se-á 

sob a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor 

preço. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL: Pela execução do objeto ora 

contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ xxx.xxx,xx 

(xxxxxxxxxxxxxx). 

 

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pedido de pagamento deverá 

ser devidamente instruído com Nota Fiscal referente ao fornecimento efetuado. A Nota Fiscal 

correspondente deverá conter o número do Edital e assinatura do responsável pela Secretaria 

licitante em seu verso. 

 

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da 

apresentação da respectiva Nota Fiscal, condicionado ao recebimento provisório, à aprovação 

pelo fiscal. 

 

Parágrafo Segundo - A mora injustificada sujeitará o Município de Mercedes ao pagamento de 

correção monetária a ser calculada com base na variação do IPCA-IBGE, verificada entre a data 

em que deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu, sem prejuízo da 

incidência de juros de mora de 0,5% ao mês. 

 

Parágrafo Terceiro - O Município de Mercedes poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor. 

 

Parágrafo Quarto - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades 

decorrentes do fornecimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

CLAÚSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente 

Contrato serão efetuadas à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

02.007.10.302.0006.2026 – Gestão da Unidade de Pronto Atendimento. 

Elemento de Despesa: 3390395099 

Fonte de Recurso:  303, 505, 000 

 

CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE: O preço contratado não sofrerá qualquer 

reajuste durante a vigência da contratação, salvo em condição de equilíbrio econômico-
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 financeiro, com pedido devidamente protocolado no setor competente, juntamente com 

documentos que efetivamente comprovem tal condição. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS: O serviço que ora pretende-se contratar diz respeito ao 

atendimento de munícipes, em caráter de urgência/emergência, devidamente encaminhados pela 

Secretaria de Saúde do Município de Mercedes, compreendendo a realização de procedimentos 

ambulatoriais de baixa e média complexidade. Os atendimentos deverão ser realizados de acordo 

com a necessidade verificada, mediante contato prévio, por parte da Secretaria de Saúde, 

podendo ocorrer fora do horário de agendamento da Unidade de Saúde. Os atendimentos deverão 

ocorrer em clínica especializada, de responsabilidade da Contratada. 

 

Parágrafo primeiro – Espaço físico, pessoal, equipamentos e demais materiais que forem 

necessários para a plena prestação dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA 

 

Parágrafo segundo - O prazo estabelecido no caput desta Cláusula poderá ser prorrogado nos 

termos do art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo terceiro - O objeto será recebido nos termos do art. 73 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: Os direitos 

e responsabilidades das partes constam do Anexo I – Termo de Referência, do Edital de 

Licitação. 

 

CLÁUSULA NONA - DA GESTÃO E SUPERVISÃO DO CONTRATO: Caberá a gestão do 

contrato ao Sr.(a) Alexandre Graunke, a quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento 

das condições estipuladas neste contrato e ainda: 

 

a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 

legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA; 

 

b) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 

ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados 

pela fiscalização; 

 

c) propor medidas que melhorem a execução do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: O descumprimento deste 

contrato ensejará aplicação das penalidades previstas no Anexo I – Termo de Referência, do 

Edital da Concorrência n.º xxx/2022. 
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 Parágrafo único. É da competência da competência do Chefe do Poder Executivo a 

aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado neste contrato, salvo 

delegação de poderes para tanto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO: O presente Contrato poderá ser rescindido 

nos termos dos arts. 79 e 80 da Lei 8.666/93, bem como, no caso de ocorrência de quaisquer das 

hipóteses elencadas no art. 78 do mesmo diploma legal. 

 

Parágrafo único – A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77, da lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Instrumento 

Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas 

alterações e legislação correlata, pelo respectivo procedimento licitatório, e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 

(doze) meses, contados da sua assinatura, expirando em xx de xxxxxx de 2023, admitida a 

prorrogação  nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS: Os casos omissos serão resolvidos à 

luz da Lei 8.666/93, suas alterações e legislação pertinente, bem como, dos princípios gerais de 

direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Marechal 

Cândido Rondon, Estado do Paraná, para dirimir as eventuais dúvidas ou conflitos oriundos do 

presente Contrato. 

 

 E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento contratual em 2 

(duas) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e 

também assinam, obrigando-se as partes, herdeiros e sucessores a fielmente cumprir o aqui 

disposto. 

 

Mercedes, _____ de _____________de _______ 

 

Assinaturas 

Representante legal do órgão contratante, representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) e 

testemunhas 
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