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EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017-PMT/RN 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS, ESTADO DO RIO GRANDE  DO NORTE, 

localizado na Praça Bom Jesus dos Navegantes, 28, Centro, Touros/RN, por intermédio de seu 

Pregoeiro, designado pela Portaria nº 269/2017-GP, de 03 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial 

dos Municípios - FEMURN, edição de 11 de maio de 2017, comunica aos interessados que realizará 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, às 10 (dez) 

horas (horário local) do dia 21 de junho de 2017, conforme Processo Administrativo nº 20117/2017, 

nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, da LC 123/2006 e subsidiariamente, das normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, e demais normas 

pertinentes. 

 

Observação: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça 

a realização do Pregão na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o 

primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada na prestação 

continuada de serviços de Diagnósticos por Ultrassonografia, para usuários da rede municipal 

de Saúde, de todas as faixas etárias, conforme as especificações técnicas definidas no Anexo I deste 

Edital, Termo de Referência. 

 

1.2. Integram este edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Declaração (Declaração de cumprimento das condições de Habilitação nos 

termos do inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02); 

Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor (inciso XXXIII do Art. 7º 

da Constituição Federal) 

Anexo IV – Modelo da Proposta de Preços; e Anexo V – Minuta do Contrato. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas, do ramo de atividade compatível ao objeto 

ora licitado, que apresentarem, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste instrumento, ao 

Pregoeiro: 

a) Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação (Anexo II), em separado dos envelopes 

nº 1 e nº 2; 

b) Os envelopes devidamente fechados e opacos, contendo os caracteres da forma a seguir: 

 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇO     ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO 

P. Presencial nº 013/2017-PMT P. Presencial nº 013/2017-PMT 
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Razão Social da empresa: Razão Social da empresa: 

CNPJ: CNPJ: 

Data e hora da abertura: Data e hora da abertura 

 

2.2. Decorrido o horário supracitado, para a abertura do procedimento licitatório, o(a) Sr.(a) Pregoeiro, 

a seu exclusivo critério, poderá conceder tolerância de 15 (quinze) minutos, prorrogáveis a seu 

exclusivo critério, para o início da sessão. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo de recebimento 

dos envelopes, nenhum outro será aceito. 

 

2.3. Não poderão participar deste Pregão: 

 

a) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração Pública, bem como 

os elencados na Lei nº 8.666/1993, art. 9º. 

c) empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade; 

d) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

e) empresa em processo de recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação. 

 

2.4. Todos os documentos deverão ser entregues impressos por qualquer processo, sem rasuras, 

ressalvas ou entrelinhas, devendo aqueles que não forem apresentados em papel timbrado trazerem a 

razão social ou denominação social do emitente. 

 

2.5. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos 

relacionados a presente licitação deverão ser efetuadas pelas empresas interessadas em participar do 

certame pelo e-mail pregaopmt@gmail.com ou pelo telefone 84 99414-1701, até o 2º (segundo) dia 

útil que anteceder à data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a sessão de 

recebimento e abertura dos envelopes proposta de preço e habilitação. 

 

2.6. A resposta do Pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será encaminhadas via e-mail às 

empresas que tenham retirado o edital. 

 

2.7. A ausência de dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação 

da licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega. 

 

2.8. Caso, eventualmente, ocorra à abertura do Envelope n° 02 (Habilitação) antes do Envelope nº 01 

(Proposta de Preço), por equívoco, será novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o 

lacre por todos os presentes. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. A partir de 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para realização da Sessão Pública, 

indicado no preâmbulo deste edital, e na presença do Pregoeiro, a licitante poderá se apresentar para 

credenciamento por um representante legal. Para tanto será OBRIGATÓRIA a apresentação de 

mailto:pregaopmt@gmail.com
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CÓPIA dos seguintes documentos: 

 

a) CARTEIRA DE IDENTIDADE ou outro documento equivalente. Serão considerados 

documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de 

Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares; órgãos fiscalizadores de exercício de 

profissão (Ordens, Conselhos, etc); Passaporte (ainda válido), certificado de reservista, carteiras 

funcionais do Ministério Público e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgão público 

que, por lei federal, valem como identidade; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação 

(somente o modelo novo, com foto). 

b) PROCURAÇÃO ou documento que COMPROVE OS NECESSÁRIOS PODERES PARA 

FORMULAR OFERTAS E LANCES DE PREÇOS E PRATICAR TODOS OS DEMAIS ATOS 

PERTINENTES AO CERTAME, em nome da proponente. NO CASO DE SÓCIO, PROPRIETÁRIO, 

DIRIGENTE OU ASSEMELHADO DA EMPRESA PROPONENTE, é suficiente a apresentação de 

cópia do respectivo estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), o qual deverá constar os 

poderes necessários para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Se o 

representante for sócio não detentor de poderes para isoladamente formular propostas ou praticar atos 

de administração, os demais sócios participantes da administração, conforme dispuser o instrumento 

de constituição da empresa, deverão outorgar-lhes os poderes necessários. 

c) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO ou CONTRATO SOCIAL em vigor e demais 

alterações; ou ato constitutivo consolidado e aditivo(s) posterior(es), devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de sociedades por ações, além dos 

documentos já citados, acompanhado dos documentos de eleições de seus administradores; E 

APRESENTAÇÃO DE, 

d) DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 

preferencialmente conforme MODELO DO ANEXO II. 

e) Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA ou EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06, de 

15 de dezembro de 2006, deverá comprovar esta condição por meio de declaração. 

 

3.2. A falta da declaração citada na alínea “e” do item anterior implicará na não comprovação da 

condição de microempresa ou EPP para esse certame, concorrendo a referida licitante em igualdade de 

condições com as demais participantes. 

 

3.3. Caso o contrato social ou o estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento para o representante da empresa, a falta de quaisquer uma delas invalida o 

documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 

3.4. Os documentos para credenciamento de que trata essa cláusula, deverão vir FORA DOS 

ENVELOPES de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, EM ORIGINAIS OU FOTOCÓPIAS, 

sendo estas autenticadas por tabelião de notas, pelo Pregoeiro ou por qualquer membro da Equipe de 

Apoio neste caso nos termos do item 5.3, alínea “e” e “f” deste Edital. 

 
3.5. A falta de apresentação ou a apresentação dos documentos de credenciamento em desacordo com 
esta cláusula, ou ainda a ausência do representante, impedirá a licitante de participar dos lances verbais, 
da negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de 
interposição de recursos, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita, 
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salvo apresentação de documento de credenciamento válido no transcorrer da sessão, que habilitará o 
representante para os atos posteriores a entrega desse documento. 
 

3.6. O representante inicialmente credenciado poderá ser substituído por outro também devidamente 

credenciado. 

 

3.7. A empresa licitante que participe do certame será permitido o credenciamento de apenas um 

representante legal, vedada a participação de qualquer pessoa representando mais de um licitante, salvo 

na hipótese de que tais licitantes não estejam concorrendo para os mesmos itens do certame. 

 

3.8. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação sem 

representante credenciado deverão remeter, FORA DOS ENVELOPES Nºs 01 e 02, a declaração 

que trata o item 3.1, alínea “d”. 

 

3.9. Concluído o credenciamento dos representantes será assinada a LISTA DE PRESENÇA com a 

identificação de todos os credenciados. 

 

3.10. Todos os representantes das empresas deverão permanecer no local da sessão até o término dos 

procedimentos para assinatura da ata. 

 

4. DA PROPOSTA 

 

4.1 A proposta deverá ser apresentada preferencialmente conforme modelo previsto no Anexo IV deste 

edital, através do ENVELOPE 01, devidamente fechado, em uma única via, preenchendo os seguintes 

requisitos: 

 

a) Ser datilografada ou digitada em 1 (uma) via, numerada sem rasuras, emendas, ressalvas ou 

entrelinhas e entregue no local, dia e hora preestabelecido no Edital, contendo a identificação da 

empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, rubricadas todas 

as folhas, datada e assinada a última pelo representante legal, sobre carimbo com nome, identidade ou 

CPF, contendo o valor mensal e anual da proposta. 

b) A empresa licitante deverá informar os seguintes dados bancários (o banco, o número da 

agência, o titular e o número da conta); bem como o nome, número da identidade, CPF e cargo de 

quem vai assinar o contrato. 

 

4.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a 

preço, pagamento, prazo ou a qualquer condição que importe modificação dos termos originais, 

ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais ou omissões, alterações essas 

que serão avaliadas pelo Pregoeiro. 

 

4.3. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos, e o preço global,  

anual ou mensal da proposta, se faltar. 

 
4.4. A simples participação no certame implica: 

a) Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão Presencial. 

b) Prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contado da data de entrega dos envelopes, 
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o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta, excluídos os prazos de recursos administrativos. 

 

4.5. Os preços apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 

total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração. 

 

4.6. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria licitante ou na 

proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes  

Proposta de Preço e Habilitação com poderes para esse fim. 

 

4.7. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida de acordo com os dados 

constantes dos documentos apresentados dentro do envelope de “habilitação”. 

 

4.8. É vedada a subcontratação, total ou parcial, da execução do objeto deste certame. 

 

4.9. Não será aceita a proposta que contenha preço global ou unitário com valores acima daqueles 

encontrados na Pesquisa de Preços constante no processo, salvo se houver justificativa expressa 

devidamente aceita pelo Pregoeiro, mediante consulta ao Setor Requisitante. 

 

5. DA HABILITAÇÃO 

 

5.1. Para fins de habilitação no presente certame deverá ser apresentada, através do envelope nº 02, 

obrigatoriamente, a seguinte documentação: 

 

5.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) registro comercial, no caso de empresa individual (Requerimento de Empresário); 

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. No caso de alterações, será admitido o estatuto ou o contrato social consolidado 

e aditivos posteriores (se houver); 

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. 

 

Observação: Caso já tenham sido apresentados no momento do credenciamento para este Pregão, os 

documentos relacionados nas alíneas “a” a “c” do subitem 5.1.1 não precisarão constar do envelope de 

documentos para habilitação. 

 

5.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) Apresentar 1 (um), ou mais, ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove(m) que a empresa prestou ou está prestando, a contento, os serviços objeto em características 

compatíveis ao deste Pregão. 
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b) A licitante deve demonstrar que possui em seu quadro, no mínimo, um profissional qualificado 

como: médico ultrassonografista. 

c) A Licitante deve comprovar o Registro e Inscrição nos Conselhos de Classe, do profissional indicado 

na alínea “b”, através de Certidão de Registro e ou Inscrição, expedida, pelo respectivo Conselho 

Profissional. 

d) Os profissionais que executarão os serviços deverão comprovar, via certidão emitida pelos 

respectivos Conselhos de Classe que não estão impedidos de exercerem a profissão. 

e) Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93; 

f) A Licitante deve comprovar o vínculo, com os profissionais indicados na alínea “b” acima, por meio 

da apresentação do contrato social, da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, Contrato 

de Prestação de Serviço ou declaração firmada pelo profissional de futura contratação, conforme o caso. 

 

5.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 

 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da sede da 

Licitante. 

 

5.1.4. REGULARIDADE FISCAL 

 

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, expedido pela 

Receita Federal; 

b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

c) Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débitos relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

com a Receita Federal do Brasil; 

d) Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débito do Estado do domicílio ou 

sede do licitante; 

e) Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débito do Município do domicílio ou 

sede do licitante; 

 

5.1.5. DECLARAÇÃO DO MENOR: 

 

a) declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal, conforme MODELO DO ANEXO III. 

 

5.1.6. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 

 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos 

da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 

 

5.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se 

que: 
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a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

5.3. Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio/Pregoeiro ou 

publicação em Órgão da imprensa oficial e: 

 

a) Serão aceitas somente cópias legíveis. 

b) Não serão aceitos os documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas. 

 

c) O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

houver dúvida e/ou julgar necessário. 

d) As cópias poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio até o ato de abertura do 

envelope de habilitação, caso sejam apresentados de forma imediata pelo licitante os respectivos 

documentos originais. 

e) Somente serão autenticadas as cópias mediante apresentação dos originais dos respectivos 

documentos, não sendo admitida como original a apresentação de cópia autenticada pelo cartório 

para suprir tal finalidade. 

f) A apresentação de cópias de documentos sem autenticação desacompanhados do original 

implicará na inabilitação/desclassificação da licitante. 

g) Os documentos necessários para classificação da proposta poderão ser autenticados até o ato de 

abertura do envelope de proposta de preço, caso seja apresentado de forma imediata pelo licitante os 

respectivos documentos originais. 

 

5.4. Os modelos anexados a este Edital servem apenas como orientação, não sendo motivo de 

impedimento ou desclassificação, a apresentação de declarações que sejam elaboradas de forma 

diferente e que contenham os elementos essenciais. 

 

5.5. A PMT/RN não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 

momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 

5.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação na 

presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com 

irregularidades serão inabilitadas, salvo se sanada a situação, conforme previsto no item 5.7. 

 

5.7. Os documentos exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de sites, poderão ter sua 

autenticidade verificada via internet, no momento da fase de habilitação. 

 

5.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas 

de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contado da decisão do Pregoeiro que 

declarar a empresa vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
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negativa, prorrogáveis por igual período a critério da Administração. 

 

5.9. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na 

inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado a PMT/RN 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

propor a revogação deste Pregão. 

 

5.10. As licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar, sob pena de 

inabilitação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente restrições. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO PROCEDIMENTO 

 

6.1. O julgamento das propostas, para fins de classificação, far-se-á por critérios objetivos de MENOR 

PREÇO, sendo, portanto, desclassificadas pelo Pregoeiro as que estiverem em desacordo. 

 

6.2. O Pregoeiro classificará, para fase de lances verbais, a proposta que oferecer o menor preço e as 

propostas de valores de até 10% (dez por cento) superiores àquela de menor preço, desde que 

apresentadas em conformidade com o Edital. 

 

6.3. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida no item anterior, o Pregoeiro 

classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos, desde que 

compatíveis com os preços praticados no mercado. 

 

6.4. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 

observado primeiramente o disposto no § 2º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93, e, caso permaneça o empate, 

será efetuado sorteio, durante a própria sessão pública, na presença dos licitantes interessados. 

 

6.5. As licitantes com propostas escritas classificadas para a fase de lances verbais, serão convocadas 

para apresentação de lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes em relação ao 

menor lance ofertado. 

 

6.5.1. A licitante que, na fase de lances, apresentar o lance de menor valor, terá o prazo máximo de 48 

horas úteis para apresentar a proposta corrigida, a qual será verificada pelo Pregoeiro para fins de 

adjudicação. 

 

6.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão 

da licitante da fase de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante.  

 

6.8. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.9. Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 

ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor 

proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 
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(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora 

do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condição, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

d) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, sob 

pena de preclusão. 

e) O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na 

categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

6.10. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

6.11. A proposta ou lance que apresentar valores simbólicos, irrisórios ou iguais a zero será 

desclassificada. 

 

6.12. Serão desclassificadas as propostas cujos preços estejam excessivos ou manifestamente 

inexequíveis, comprovado através de pesquisa mercadológica constantes nos autos. 

 

6.12.1. O Pregoeiro, após a fase de lances, considerará preços excessivos as propostas que estejam com 

valores superiores aos preços da pesquisa mercadológica anexada aos autos. 

 

6.13. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 

decidindo motivadamente pela sua aceitabilidade em conformidade com os termos do Edital. Após 

esse ato, será encerrada a etapa competitiva, sendo as ofertas ordenadas pelo critério de menor preço. 

 

6.14. Se aceita a proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeiro procederá à abertura do envelope 

de habilitação da licitante que a tiver formulado, para verificar o atendimento das condições fixadas no 

Edital. 

 

6.15. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital. 

6.16. Constatado o atendimento pleno da proposta e da habilitação de conformidade com os termos 

editalícios, será declarado vencedor, sendo-lhe em seguida adjudicado o objeto para o qual apresentou 

proposta, caso não haja apresentação de recurso ao julgamento do Pregoeiro. 

 

6.17. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda exigências do edital, sendo o 

respectivo proponente declarado vencedor. 

 

6.18. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido um preço melhor. 
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6.19. Após divulgado a licitante vencedora, a proposta escrita da licitante não credenciada será incluída, 

também, no rol das classificadas. 

 

6.20. Ao termino da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, onde serão registradas todas as ocorrências 

relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os representantes das licitantes. 

 

6.21. A ausência do licitante, quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará a 

preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. 

 

6.22. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes proposta de preço e habilitação em 

um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que 

não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á 

em sessão a ser convocada posteriormente. 

 

6.23. A interrupção dos trabalhos de que trata o item anterior somente dar-se-á, em qualquer hipótese, 

antes ou após a etapa competitiva de lances verbais. 

 

6.24. Os envelopes não abertos e rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos 

representantes legais das licitantes presentes, ficarão sob a guarda do Pregoeiro até nova reunião 

oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

 

6.25. Qualquer reclamação deverá ser feita durante a reunião pelos representantes legais das licitantes 

presentes, mediante registro na ata respectiva. 

 

6.26. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 

Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste 

Pregão. 

 

6.27. A abertura dos envelopes de proposta de preço e habilitação será realizada sempre em sessão 

pública, devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente 

ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio, e pelos representantes das licitantes 

presentes a sessão. 

 

7. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

7.1. O Pregoeiro, caso não haja recurso ao julgamento do certame, adjudicará o objeto à licitante 

vencedora cuja proposta for considerada mais vantajosa à administração pública. 

 

7.2. Concluídos os trabalhos, o Pregoeiro encaminhará o processo, devidamente instruído, à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Prefeito, para expedição e publicação do ato homologatório. 

 

7.3. Após decididos os recursos, quando houver, e constatada a regularidade dos atos procedimentais,  

a Secretária de Administração Geral adjudicará o objeto ao vencedor do certame e, em consequência, 

homologará a presente licitação. 

 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO RECURSO 
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8.1. Até 02º (segundo) dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Acolhida a petição 

contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

8.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer com o devido registro em ata da síntese de suas razões, quando lhe será concedido o prazo 

de 3 (três) dias para apresentação formal das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

 

8.3. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, 

motivadamente, rejeitando-a, bem como fará o recebimento, o exame e a decisão dos recursos, 

remetendo - o, de ofício, à Autoridade Competente para decisão final. 

 

8.3.1. Os recursos serão decididos de acordo com o regramento constante na legislação. 

 

8.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

 

8.5. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

 

8.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

8.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito adjudicará o 

objeto ao licitante vencedor do certame e, em consequência, homologará a presente licitação. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1. No momento da emissão da Nota de Empenho, as despesas decorrentes da presente licitação 

correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento do Município, classificadas 

conforme abaixo especificado: 

Órgão/Unidade: 13.901 – Fundo Municipal de Saúde – Ação 2016 – Gestão e Manutenção do Fundo 

Municipal de Saúde – Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

- Fonte de Recurso: 0100 – Recursos Ordinários. 

 

10. DO PAGAMENTO 

 

10.1. O pagamento dar-se-á conforme o previsto na Cláusula Décima do Contrato (Anexo V). 

 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. As sanções e penalidades estão previstas na Cláusula Décima Sexta do Contrato (Anexo V). 
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. O Prefeito Municipal de Touros/RN, na defesa do interesse do serviço público e de acordo com 

a legislação vigente, reserva-se o direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação. 

 

12.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas ou irregularidades 

que o viciarem, a licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a entrega da proposta, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

12.3. A participação nesta licitação implica aceitação plena e irrevogável das normas constantes do 

presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa. 

 

12.4. Na contagem dos prazos deste Edital, será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento, 

considerando-se o expediente normal desta Prefeitura, o qual compreende o horário das 8h às 14h, de 

segunda a sex-feira (horário local). 

 

12.5. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e na proposta de preço, desde que não contrariem a legislação vigente e 

não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo. 

 

12.6. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação vigente, em 

especial a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, a LC 123/2006 e, subsidiariamente, as normas 

constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações. 

 

Touros (RN), 05 de junho de 2017. 

 

 

Thiago Antunes Bezerra 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviços de Diagnósticos por 
Ultrassonografia, para usuários da rede municipal de Saúde, de todas as faixas etárias conforme 
descrições no presente termo de referência. 
 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO SERVIÇO 

 

Item Descrição UND Quantidade 

01 Ultrassonografia de Bolsa Escrotal Und 200 

02 Ultrassonografia de Parede Abdominal Und 300 

03 Ultrassonografia de Próstata Und 200 

04 Ultrassonografia Mamária Und 300 

05 Ultrassonografia Obstétrica Und 600 

06 Ultrassonografia Pélvica Und 300 

07 Ultrassonografia Transvaginal Und 300 

08 Ultrassonografia Vias Urinárias Und 200 

TOTAL DE ULTRASSONOGRAFIAS 2.400 

 

2.1. A prestação dos serviços consistirá em Diagnósticos por Imagem de Ultrassonografia, com a adoção 
de sistemas e tecnologias atualizados, bem como de materiais e apoio técnico-operacional qualificado, 
licenças e obrigações inerentes à atividade, necessários à execução dos serviços objeto do presente Termo 
de Referência, como segue: 
2.1.1. Manter registros de manutenções preventivas/inspeções e corretivas, bem como comprovar 
periodicamente, à critério da Contratante, que realiza constantes aferições dos equipamentos e instrumentos 
junto a empresas competentes que possuam selos de acreditação para esse fim, conforme regulamento da 
Portaria MS/SVS nº453 de 01 de junho de 1998 e Portaria GM/MS nº531 de 26 de março de 2012; 
2.1.2. Adotar alternativas de solução às contingências alheias ao Contratado e Contratante, tais como: falta 
d’água, energia elétrica/gás, vapor, quebra de equipamentos, pessoal técnico, e outros, assegurando a prestação do 
serviço de forma adequado; 

2.1.3. Recursos humanos especializados: pessoal técnico, operacional e administrativo, em número 

suficiente para desenvolver todas as atividades previstas, observadas as normas vigentes de vigilância 

sanitária e de saúde do trabalhador; 

2.1.4. Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s); 

2.1.5. Insumos e utensílios para higienização do ambiente e deposição de resíduos gerados no serviço, 

conforme legislação vigente da Vigilância Sanitária; 
2.1.6. Deverão ser oferecidos pela contratada os serviços de ultrassonografia; 

2.1.7. Os Equipamentos, bem como a manutenção corretiva e preventiva, com substituições de peças 

necessárias para o adequando funcionamento, são de responsabilidade da CONTRATADA; 
2.1.8. A CONTRATADA deverá ofertar os procedimentos (Ultrassonografia) para todas as faixas etárias de 
usuários; 

2.1.9. A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos por escrito sempre que solicitados pela 

Contratante, quando da ocorrência de reclamações para o que se obrigam a atender prontamente; 
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2.1.10. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no 
endereço, número de telefone, conta bancária, e em quaisquer outros julgados necessários para o correto 
contato ou recebimento de correspondências; 
2.1.11. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à Contratante de qualquer ocorrência anormal 
nos procedimentos, confidencialmente, que envolvam direta ou indiretamente a qualidade e segurança do 
atendimento ao paciente; 
2.1.12. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente a produção dos exames (medição) à Secretaria 
Municipal de Saúde, para que a mesma processe o faturamento, seguindo o fluxo estabelecido pela 
Contratante; 

2.1.13. Não cobrar, em hipótese nenhuma, do usuário do SUS por quaisquer serviços ou materiais; 

2.1.14. Fornecer ao paciente ou ao seu responsável, quando solicitado, no ato da saída do estabelecimento, 

documento de histórico do atendimento prestado; 
2.1.15. Assumir solução rápida e efetiva de problemas gerados na realização dos Serviços de Diagnósticos 
por Imagem ou em casos de atrasos dos resultados junto ao paciente, médico e Hospital Municipal; 
2.2. Os serviços de realização de diagnósticos por imagem de Tomografia Ultrassonografia compreenderão  
fundamentalmente: 

2.2.1. Agendamento; 

2.2.2. Processamento de laudo; 
2.3. Fornecer comprovante de atendimento/protocolo (agendamento), o qual, necessariamente deverá 
conter: número de registro; nome do paciente; data do atendimento; previsão de entrega do laudo do exame; 
relação de exames solicitados; e, dados para contato do estabelecimento; 
2.4. Sempre incluir todas as informações dos usuários, como nome, número do cartão Nacional do SUS, 
sexo, data nascimento, filiação, endereço, contatos (telefone e E-mail) além de outros dados essenciais para a 
vigilância e avaliação epidemiológica; 
2.5. Enviar para a(o) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE a via dos pedidos de exames com laudos 
anexados, carimbados e assinados para conferências das medições e posterior efetivação do processo de 
faturamento realizado pelo Setor Financeiro; 

2.6. Os exames solicitados deverão ser obedecidos o critério de idade permitida. 

2.7. Quanto à entrega dos laudos de exames de Ultrassonografia, deverá a Contratada: 

2.7.1. Responsabilizar-se pela entrega dos laudos dentro dos prazos estabelecidos, emitindo-os também de 

forma impressa em formulário com logotipo do SUS; 
2.7.2. O laudo deverá ser entregue com os dados de identificação do usuário, datado, assinado e carimbado 
pelo profissional técnico responsável pelo serviço, em papel impresso padronizado, devidamente lacrado. 
Nunca fazer uso de abreviações durante a digitação dos laudos, por meio eletrônico e/ou papel; 
2.7.3. Nos casos em que o laudo suscitar dúvidas pelo profissional solicitante, este deverá contatar com o 
Contratado para esclarecimentos e, se necessário, o exame deverá ser refeito sem nova cobrança ou qualquer 
custo adicional; 

2.7.4. Garantir a recuperação e disponibilidade de registros críticos, de modo a permitir a rastreabilidade 

dos laudos liberados, sempre que necessário; 

2.7.5. Deverá a Contratada, relativo a transporte (interno e externo) de material radioativo: 
Responsabilizar-se pela coleta e transporte de qualquer material radioativo que deverá ocorrer de forma 
adequada e de acordo com as normas de biossegurança regulamentada pela ANVISA, sob sua 
responsabilidade e demais normas nacionais e internacionais pertinentes; 

2.7.6. Responsabilizar-se por todo o fornecimento de materiais e insumos, inclusive o que for necessário  

para a realização da coleta do material biológico; 

2.7.7. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos 

de iminente perigo de vida ou obrigação legal. 
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2.8. Os serviços contratados deverão ser prestados pelos profissionais pertencentes ao quadro de 

Recursos Humanos da Contratada, de sua inteira responsabilidade, ou seja, prestar os serviços 

diretamente com seus profissionais, devidamente capacitados e habilitados, com inscrição no 

referido conselho de classe, com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais de 

sua responsabilidade, considerando-se profissionais da Contratada: 

2.8.1. Membro de seu corpo técnico ou sócio da empresa; 

2.8.2. Profissional que tenha vínculo empregatício com a Contratada; 

2.8.3. Profissional autônomo que exerçam atividades em suas dependências. 

 

2.9. Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus funcionários, sem 

repasse de qualquer ônus à Contratante, para que não haja interrupção dos serviços prestados. 
 

3. DA JUSTIFICATIVA 

 
3.1. O papel básico e o objetivo maior dos hospitais são a reintegração do doente à sociedade em condições 
de retomar, tanto quanto possível as funções que desempenhava anteriormente. Um hospital é definido pelo 
Ministério da Saúde como “um estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em regime de 
internação a uma determinada clientela, ou de não-internação, no caso de ambulatórios e outros serviços”. Um 
hospital tem como funções, as quais concorrem para sua atividade fim, segundo o Manual Brasileiro de 
Acreditação Hospitalar (Brasil. Ministério da Saúde/SPS): 
 

3.1.1. Oferecer assistência médica continuada; 

3.1.2. Oferecer assistência médica integrada; 

3.1.3. Concentrar recursos de diagnóstico e tratamento; 

3.1.4. Constituir um nível intermediário dentro de uma rede de serviços de complexidade crescente; 

3.1.5. Promover a saúde e prevenir as doenças sempre que o estabelecimento pertencer a uma rede que 

garanta a disponibilidade de todos os recursos para resolver cada caso; 

3.1.6. Abranger determinada área; 

3.1.7. Avaliar os resultados de suas ações sobre a população da área de influência. 

3.1.8. Considerando a necessidade de desempenhar função da unidade hospitalar a aquisição dos serviços 

de exames de Ultrassonografia, por ser fundamentais na determinação de diagnósticos e tratamento dos 

pacientes; 
 

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
4.1. O critério de julgamento da Licitação de que trata o presente Termo de Referência, será pelo MENOR 
PREÇO GLOBAL. 
4.2. Pelo fato de o objeto se caracterizar como bens/serviços comuns, uma vez que a caracterização dos 
serviços enseja definições objetivas com base em especificações de serviços de mercado, recomenda-se 
que seja adotada a modalidade pregão. 
 

5. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1. Os serviços de Diagnósticos por Imagem de Ultrassonografia deverão ser realizados nas dependências 
do Hospital Municipal Ministro Paulo de Almeida Machado, avenida 27 de Março, Centro, Touros/RN. 
A CONTRATADA deverá providenciar todos os equipamentos e materiais necessários para prestação 
dos serviços objeto deste Termo de Referência. 
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6. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 
6.1. Serão exigidos atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 
comprovando que a empresa forneceu ou está fornecendo, a contento, objeto pertinente e compatível com o 
descrito nesta licitação. 
6.2. Não será conhecido e nem considerado válido o atestado ou declaração de capacidade técnica emitido 
por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, sendo considerado como empresa 
pertencente ao mesmo grupo da controlada pela licitante, a empresa controladora da licitante ou que tenha 
uma pessoa física ou jurídica que seja sócia da empresa emitente e/ou da licitante. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. Obrigações da Contratada: 
7.1.1. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que tenha(m) 
poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato; 

7.1.2. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão-de-obra entendida como 

inadequada para a prestação dos serviços; 

7.1.3. Dar ciência imediata e por escrito à Contratante referente a qualquer anormalidade que verificar na 

execução dos serviços; 

7.1.4. Emitir relatório consolidado de medição dos procedimentos e serviços realizados ao final de cada 

mês, para subsídio para a avaliação e pagamento dos serviços realizados; 

7.1.5. Manter o armazenamento e guarda dos exames e seus backups, atendendo integralmente às regras 

estabelecidas na Resolução 1.821 / 2007 e Parecer nº 10 / 2009 do Conselho Federal de Medicina. Ao 

encerramento do contrato, motivado ou imotivadamente, todos os exames e resultados, bem como seus 

arquivos físicos e eletrônicos deverão ser transferidos para a CONTRATANTE, sem quaisquer restrições 

à leitura ou acesso e sem nenhum ônus adicional. 
7.1.6. Fornecer todos os equipamentos, insumos, sedação, medicamentos e contrastes usuais na prestação 
dos serviços em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, em perfeitas condições de uso, compatíveis 
à boa execução dos serviços - com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, manuais, 
normas e legislação. Utilizá-los conforme técnicas de recomendação do fabricante, com base científica 
comprovada para realização dos exames; 
7.1.7. Não divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informações referentes ao objeto ora 
contratado, nem os que lhe forem transmitidos pela Contratante, a menos que expressamente autorizada pela 
Contratante; 

7.1.8. Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 

7.1.9. Manter sigilo sobre todos os dados que vierem a transitar entre o Contratante e a Contratada, 

uma vez que se referem a informações privadas dos usuários dos ambientes do Contratante; 

7.1.10. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações de seus 

serviços, sanando-as no menor tempo possível; 
7.1.11. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos conforme cronograma a ser 
estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, observar as condições de segurança e prevenção contra 
acidentes de trabalho de acordo com as normas emanadas do Ministério do Trabalho; 

7.1.12. Arcar com todos os custos diretos e indiretos da realização dos serviços; 
7.1.13. Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execução dos serviços 
incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Contratante, 
utilizando profissionais em número suficiente; 
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7.1.14. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, os comprovantes de quitação das obrigações 
trabalhistas e do recolhimento dos encargos sociais de funcionários utilizados na execução da presente 
licitação; 
7.1.15. Colocar à disposição da Contratante as solicitações de serviços para conferência, assim que 
solicitado: relatório com as guias de requisição, devidamente autorizadas, com nome do paciente, exames 
realizados e respectivos valores; 

7.1.16. Deverá de imediato, quando solicitado, apresentar documentos, prontuários ou demais informações 

necessárias ao acompanhamento da execução do serviço contratado; 

7.1.17. Manter sempre atualizado o prontuário dos pacientes; 
7.1.18. Manter cadastro dos usuários, assim como prontuários que permitam o acompanhamento, o 
controle e a supervisão dos serviços, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos e os demais documentos pelo 
prazo legal; 

7.1.19. Assegurar ao paciente o acesso a seu prontuário; 

7.1.20. Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, cumprindo as 

diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH; 
7.1.21. Não utilizar, nem permitir que utilizem o paciente para fins de experimentação, limitando as 
práticas terapêuticas a procedimentos consagrados e reconhecidos pelos Conselhos de Classes; 
7.1.22. Esclarecer aos pacientes seus direitos e demais assuntos referentes aos serviços oferecidos, 
justificando aos mesmos, por escrito, as razões técnicas quando da não realização de qualquer ato 
profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste instrumento; 

7.1.23. Atender a toda intercorrência, que eventualmente vier a ocorrer durante a realização dos serviços e 

com encaminhamentos adequados, sem ônus à Contratante ou ao usuário do SUS; 

7.1.24. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos 

casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 

7.1.25. Comunicar ao Contratante a ocorrência de qualquer irregularidade de que tenha conhecimento; 

7.1.27. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal; 

7.1.28. Submeter-se à fiscalização permanente da Contratante, ficando sujeito também ao Controle, 

Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS; 

7.1.29. Submeter-se ao Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – PNASS; 

7.1.30. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

7.1.31. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar aos pacientes 

encaminhados para realização dos serviços; 
7.1.32. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais causados por 
seus funcionários, dolosa ou culposamente, assumindo todo ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus funcionários e 
prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas 
por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei; 
7.1.33. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados a seus funcionários 
durante a execução dos serviços, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação pertinentes ao objeto do serviço em comento; 
7.1.34. Responsabilizar-se pela indenização de qualquer dano causado aos pacientes decorrente da ação ou 
omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia praticados por seus profissionais ou prepostos. 
7.1.35. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução. Os serviços 
deverão ser realizados sob garantia de qualidade, cobrindo o risco de falhas na sua prestação, sob pena de 
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repetição dos mesmos, sem ônus para o Contratante devendo ser atendidos dentro dos prazos solicitados. 
7.1.36. Justificar, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato 
profissional necessário à execução dos procedimentos previstos na contratação. 

7.1.37. Informar o nome da pessoa responsável para manter contato com a(o) PMT, durante a execução dos 

serviços. 
7.1.38. Executar os serviços de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no instrumento 
convocatório aplicando as definições conforme padrões definidos pela Contratante. 
7.1.39. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor indicado pela(o) PMT para 
acompanhamento da execução do futuro Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 
7.1.40. Informar a(o) PMT, em caráter de urgência, qualquer defeito que ocorra com os equipamentos 
disponibilizados a prestação do serviço, em até 24 horas do ocorrido; 

7.1.41. Não transferir a outrem a execução do Objeto deste Termo de Referência, sem prévia e expressa 

anuência da(o) PMT. 
7.1.42. Manter, durante a vigência do futuro Contrato, todas as condições de habilitação, inclusive 
atualização de documentos de controle de arrecadação de tributos e contribuições. 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Obrigações da Contratante: 

8.1.1. Expedir Autorização de Serviços, em no máximo 03 (três) dias úteis após a assinatura do Termo 

Contratual; 
8.1.2. Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da Contratada, promovendo o bom 
entendimento entre seus funcionários e os da Contratada e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste 
contrato; 
8.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, bem como 
aos seus funcionários, que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos 
serviços que tenham a executar; 

8.1.4. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços dando 

prazo para regularização; 

8.1.5. Inspecionar os equipamentos, (incluído todo e qualquer material de expediente) empregados nos 

serviços; 

8.1.6. Solicitar à Contratada a substituição de quaisquer equipamentos, considerados ineficientes ou 

obsoletos ou que causem prejuízos aos serviços executados; 

8.1.7. Exercer a gestão do contrato, de forma a assegurar o estabelecido nas especificações técnicas, com 

controle das medições e atestados de avaliação dos serviços; 

8.1.8. Exercer a fiscalização dos serviços na forma prevista na Lei Federal N° 8.666/93; 

8.1.9. Avaliar mensalmente os serviços a serem executados pela Contratada. Esta avaliação deve ser feita 

pelo Gestor em conjunto com o fiscal do Contrato; 

8.1.10. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato; 
8.1.11. Aplicar as sanções administrativas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da lei 8666/93 em caso de 
descumprimento dos termos contratuais, conforme verificação e avaliação do gestor do contrato; 
8.1.12. Fiscalizar, por meio de um gestor titular e um substituto, a fiel observância das disposições do 
contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes e encaminhando cópia 
imediatamente à licitante vencedora, para a pronta correção das irregularidades apontadas; 

8.1.13. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela licitante vencedora, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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8.1.14. Pagar a importância correspondente aos serviços efetivamente prestados pela licitante vencedora, 
no prazo compactuado, mediante apresentação das notas fiscais/faturas, devidamente atestadas e após a 
aceitação confirmando o pleno funcionamento do serviço contratado de acordo com as especificações 
constantes deste Termo de Referência. 
 

9. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. No recebimento e aceitação do objeto será observada, no que couberem as disposições contidas nos 

artigos de 73 a 76 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações. 

9.2. O objeto deverá ser prestado de acordo com as especificações contidas no edital, seu Termo de 

Referência, e, proposta da empresa vencedora. 

9.3. Executado o contrato, o seu objeto será recebido e atestada a fatura dos serviços: 

9.3.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assinado pelas partes em 

até 3 (três) dias. 
9.3.2. Definitivamente, pelo Fiscal e Gestor do Contrato e pela Gerência de Atenção à Saúde, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 
(avaliação) que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
9.4. Rejeitado parcialmente, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos, conforme 
o Relatório de Avaliação da Qualidade dos Serviços. Recusar os serviços nas seguintes hipóteses: 
9.4.1. Rejeitar exame na hipótese de apresentar irregularidades, dúvidas, ou, ainda não corresponder às 
especificações ou estar fora dos padrões determinados, devendo ser repetido pelo Contratado no prazo 
máximo de 3 (três) dias a contar da notificação, sob pena de aplicação das penalidades previstas, salvo 
prazos menores, quando, em caso de urgência, forem definidos entre as partes. 
 

10. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
10.1. Após o término de cada período mensal, a Contratada elaborará relatório contendo os quantitativos 
totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados (Medições). As Medições, para efeito 
de pagamento serão conferidas pela fiscalização do contrato e aprovadas para alimentação nos sistemas SIA-
SIH – Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar do SUS. 
10.2. Serão considerados efetivamente para efeito de pagamento mensal os serviços realizados e faturados 
no SIA, os quais passarão pela crítica de identificação de inconsistências identificadas pela SECRETARIA 
DE SAÚDE. No caso dos procedimentos realizados para pacientes internados serão considerados para 
efeito de pagamento os instrumentos definidos pela referida Secretaria. 

10.3. A Contratante solicitará à Contratada, na hipótese de incorreções de valores, a correspondente 

retificação. 
10.4. A fatura (nota fiscal) deverá ser emitida pela Contratada, contra o Contratante, em nome da(o) FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE (CNPJ 08.234.155/0002-85) 

 

11. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento de será realizado de acordo com a quantidade de serviços efetuados e 

comprovados através das medições aprovadas, mediante a apresentação dos originais da nota 

fiscal/fatura. 
11.2. A Contratada deverá enviar à Contratante a Nota Fiscal, conforme relatórios enviados ao fiscal do 
contrato, durante o mês anterior, constante de Ordem de Serviço. 
11.3. O pagamento será efetuado pela(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio de ordem bancária, 
no banco a ser indicado pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da data do 
atesto pelo setor competente do documento de cobrança dos serviços. 
11.4. A não observância do prazo previsto para apresentação das faturas ou a sua apresentação com 
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incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponderem 
os atrasos e/ou as incorreções verificadas. 
11.5. Em caso de atraso na realização dos exames ou entrega dos mesmos, ou, ainda, de inexecução parcial 
do ajuste, ocorrerá o pagamento somente da parte adimplida, ou seja, somente dos exames efetivamente 
relacionados pela empresa detentora em seu relatório, em aceitos pelo Contratante, com a efetiva retenção 
do valor estimado das penalidades previstas, até a apuração no regular procedimento administrativo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

12. DAS SANÇÕES 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do 

Decreto nº 3.555 de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, o licitante/adjudicatário que: 

12.1.1. Não assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

Apresentar documentação falsa; 

12.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

12.1.3. Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade; 

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5. Cometer fraude fiscal; 

12.1.6. Fizer declaração falsa; 

12.1.7. Ensejar o retardamento da execução do certame; e, 

12.1.8. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

12.1.9. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

12.1.9.1. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor contratado do(s) item(ns) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

12.1.9.2. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

12.1.10. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a(o) PMT poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

as seguintes sanções: 
12.1.10.1. Advertência, quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento 
das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que 
possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 
12.1.10.2. Multa moratória no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de 
atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor dos serviços/fornecimentos não 
realizados, até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 30 (trinta) dias. 
12.1.10.3. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado da 
data definida para o regular cumprimento da obrigação. 
Multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o 
máximo de 2% (dois por cento) no caso de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia; 
12.1.10.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a rescisão do 
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e 
II do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
12.1.10.5. Multa compensatória de 5 % (cinco por cento) pela não manutenção das condições de habilitação 
e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre o valor total da parcela não 
adimplida do Contrato; 
12.1.10.6. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços / fornecimentos não 
realizados, aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, no caso de inexecução total ou parcial 
do objeto deste Edital, 

12.1.10.7. Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a 
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Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
12.1.10.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos. 

12.1.10.9. Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Empresa tenha iniciado a prestação da obrigação assumida, 

estará caracterizada a inexecução total do contrato. 

12.1.10.10. A aplicação da multa por inexecução do Contrato independe da multa moratória eventualmente 

já aplicada ou em fase de aplicação, podendo ser aplicada cumulativamente. 

12.1.10.11. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à Contratada o contraditório e a 

ampla defesa. 
12.1.10.12. 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. 
 

13. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

13.1. O objetivo da avaliação é definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade da Contratada 

na execução dos Serviços. 
13.2. Cabe ao Fiscal do Contrato efetuar o acompanhamento diário do serviço prestado, registrando e 
arquivando as informações de forma a embasar a avaliação mensal da Contratada, bem como, gerando 
relatórios mensais de prestação de serviços executados, que serão encaminhados ao Gestor do Contrato. 

13.3. Indicadores de verificação para a avaliação da qualidade: 

13.3.1. Verificação da existência de Registro de calibração e validação dos equipamentos; 
13.3.2. Verificação da existência de Registro de manutenção periódica dos equipamentos (a empresa 
responsável deve fornecer os certificados de calibração dos equipamentos utilizados para o processo de 
manutenção); 

13.3.3. Verificação da existência de envio dos dados do controle de qualidade a Vigilância Sanitária 

conforme normas vigentes. 

 

14. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA 
14.1. A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual com vigência de 12 (doze) 
meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos 
subsequentes mediante termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real 
necessidade e com vantagens à Administração e existência de previsão orçamentária, nos termos do 
inciso II, do Art. 57, da Lei na 8.666/93. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
15.2. Na subcontratação a Contratada continua a responder por todo o avençado perante a Administração. 
Ou seja, permanece plenamente responsável pela execução do objeto contratado, inclusive da parcela que 
subcontratou. A subcontratação não produz uma relação jurídica direta entre a Administração e o 
subcontratado. 
15.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta de preços 
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durante a realização da sessão pública do pregão. 

15.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase do procedimento. 
15.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente administrativo na Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares. 

15.6. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com suas 

posteriores alterações e legislação correlata. 

 

 

 

HIGOR RODRIGO SILVA DE ANDRADE 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2017 – PMT/RN 

 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 

DE HABILITAÇÃO 

 

(nome da empresa)   ,   inscrito(a)   no   

CNPJ n°  ,      por      intermédio      de      seu      representante      legal       

o(a) 

Sr(a)  ,     portador(a)     da      Carteira     de     Identidade 

n
o
............................ e do CPF n

o 
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 

VII do art. 4º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação constantes no Edital do Pregão Presencial nº 013/2017-PMT. 
 

 

Local e data, 

 

 

 

Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 – PMT/RN 

 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

TRABALHADOR DE MENOR 

 

(nome da empresa)   __  _,    inscrito(a)    no    

CNPJ n°_  __  _,       por       intermédio       de       seu       representante       legal       

o(a) 

Sr(a)  __  ,      portador(a)      da       Carteira      de      Identidade 

n
o
............................ e do CPF n

o 
........................., DECLARA, para fins  do  disposto  no  item 

inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n
o  

9.854, de 27   de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

(Local e data) 

 

 

 

 __ (representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 – PMT/RN ANEXO IV- MODELO DA PROPOSTA 

DE PREÇOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN 
 

Prezados Senhores: 

 

Apresentamos a V. Sa nossa proposta para o objeto do Pregão Presencial nº 013/2017, 

declarando que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa 

plena concordância com as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos, conforme 

demonstrativo abaixo de nossa proposta de preço: 

 

Empresa: CNPJ: 

Endereço: 

Fone: Fax: E-mail: 

 

Para fins de Pagamento: Banco:.................................Agência: ...........................Conta 

Corrente:....................................... 

 

Prazo de validade desta proposta: 90 (noventa) dias (mínimo). Proposta para 12 (doze) meses de 

contratação. 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

VALOR DE 

REFERÊNCIA  MENSAL 

VALOR DE 

REFERÊNCIA TOTAL - 

PARA 12 (doze) MESES 

   

 

 

 

  , em  de  de 2017 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Representante legal do licitante 

CPF 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 – PMT/RN ANEXO V 

 

(MINUTA) CONTRATO Nº XX/2017 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS, O FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA XXXXXX QUE 

TEM COMO OBJETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE , com 

sede na Avenida Praça Bom Jesus dos Navegantes, 28, Centro – Touros/RN,CEP: 59.584-000, inscrito 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 08.234.155/0001-02, representado neste ato por pelo 

Prefeito, o senhor FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE, brasileiro, casado, residente 

e domiciliado na Rua Dr. Marquemburg Carneiro, nº. 113, Bairro: Centro – Touros/RN – RN, CEP 

59.584-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 222.430.384-04, RG n° 403.510/SSP-RN, O FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à Rua/AV Rua Brisa do Mar, Centro, Touros/RN, inscrito no 

CNPJ/MF nº 08.234.155/0002-85, neste ato representado pelo Gestor do Fundo Municipal, o senhor 

HIGOR RODRIGO SILVA DE ANDRADE, brasileiro (a), portador da Carteira da Identidade nº. 

1.733.912, expedida pela SSP/RN e do CPF nº. 012.243.384-05, residente e domiciliado à Av/Rua 

Marquemburg Carneiro, nº. 113, Bairro: Centro – Touros/RN, doravante denominado 

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa _________________________________________, 

_____________________ (inserir endereço) completo) XXXXXXX, pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ/MF nº XX,  neste  ato  representada  por  seu  (sócio   proprietário),Senhor(a) 

XXXXXXXXXXXXXX, casado(a), residente e domiciliado(a) na  (inserir   endereço   completo) 

 ,   inscrito   no C.P.F. NºXX, R.G. Nº XX SSP/, doravante denominada 

CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes do Processo nº XXX/2017, referente ao 

Pregão Presencial nº 012/2017 – PMT/RN, resolvem celebrar o presente Contrato, com fundamento 

legal na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, na LC 123/2006, e subsidiariamente, das normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, e demais normas 

pertinentes, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O objeto do presente termo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por igual e sucessivo período, até 

o limite de sessenta meses, observado o interesse público e a critério do CONTRATANTE, em 

conformidade com o Art.57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, com alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1. Pela prestação dos serviços o CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA o 
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valor de R$ .................(............. ). 

 

3.2. No preço estão incluídas todas as despesas que direta ou indiretamente decorram dos 

serviços ora contratado, inclusive custos com transporte, pessoal, encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários e quaisquer outros tributos que impliquem o fiel cumprimento deste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES 

4.1. O presente Contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos preços de mercado, 

observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da apresentação da proposta, ou à época 

do último reajuste, justificadamente, em conformidade com os dispositivos legais pertinentes. 

 

4.2. É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não previstos na proposta inicial, 

exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal; 

 

4.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos 

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

inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93. 

 

4.4. Os preços relativos aos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno 

mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes 

subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, 

serão reajustados utilizando-se a variação do IGP-M, no período; 

 

4.5 Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA e poderão ser realizados por 

simples apostilamento, no caso do disposto no item 4.4; 

 

4.6 A CONTRATANTE deverá assegurar-se, durante toda a duração contratual, de que os preços 

contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade 

da contratação mais vantajosa; 

 

4.7 Nos preços deverão estar inclusos todos os custos incidentes sobre o objeto, inclusive, 

tributos, fretes e seguros, se for o caso. 

 

4.8. Havendo qualquer fato devidamente comprovado e alheio à vontade das partes que altere o 

equilíbrio econômico financeiro inicial deste Contrato, o mesmo poderá ser revisto e restabelecido em 

igual proporção, mediante comprovação e requerimento pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. No momento da emissão da Nota de Empenho, as despesas decorrentes do presente contrato 

correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de 

Touros/RN, classificadas conforme abaixo especificado: 

Órgão/Unidade: 13.901 – Fundo Municipal de Saúde – Ação 2016 – Gestão e Manutenção do Fundo 

Municipal de Saúde – Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 

- Fonte de Recurso: 0100 – Recursos Ordinários. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, obriga-se a: 
 

6.1.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços e permitir o livre 

acesso do pessoal técnico da CONTRATADA aos equipamentos de informática para intervenções 

técnicas e/ou manutenção; 

 

6.1.2. Executar os serviços que fujam à especialidade da CONTRATADA, mas indicados por ela 

como necessários para a segurança e o bom funcionamento do software; 

 

6.1.3. Notificar a CONTRATADA a, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução dos serviços, fixando prazo, se necessário, para a sua correção; 

 

6.1.4. Efetuar o pagamento mensal à CONTRATADA, no prazo e nas condições estabelecidas 

neste Contrato; 

 

6.1.5. Não permitir que pessoas não credenciadas pela CONTRATADA efetuem manutenção ou 

reparos no software; 

6.1.6. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

 

6.1.7. Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução 

do objeto contratado, podendo, ainda, realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela 

CONTRATADA, efetuando avaliação periódica; 

6.1.8. Não efetuar modificações de qualquer natureza no software; CLÁUSULA SÉTIMA – DAS 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Obrigações da Contratada: 

 
7.1.1. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que tenha(m) 
poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato; 
 

7.1.2. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão-de-obra entendida como 

inadequada para a prestação dos serviços; 

 

7.1.3. Dar ciência imediata e por escrito à Contratante referente a qualquer anormalidade que verificar na 

execução dos serviços; 

 

7.1.4. Emitir relatório consolidado de medição dos procedimentos e serviços realizados ao final de cada 

mês, para subsídio para a avaliação e pagamento dos serviços realizados; 

 

7.1.5. Manter o armazenamento e guarda dos exames e seus backups, atendendo integralmente às regras 

estabelecidas na Resolução 1.821 / 2007 e Parecer nº 10 / 2009 do Conselho Federal de Medicina. Ao 
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encerramento do contrato, motivado ou imotivadamente, todos os exames e resultados, bem como seus 

arquivos físicos e eletrônicos deverão ser transferidos para a CONTRATANTE, sem quaisquer restrições 

à leitura ou acesso e sem nenhum ônus adicional. 

 
7.1.6. Fornecer todos os equipamentos, insumos, sedação, medicamentos e contrastes usuais na prestação 
dos serviços em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, em perfeitas condições de uso, compatíveis 
à boa execução dos serviços - com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, manuais, 
normas e legislação. Utilizá-los conforme técnicas de recomendação do fabricante, com base científica 
comprovada para realização dos exames; 
 
7.1.7. Não divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informações referentes ao objeto ora 
contratado, nem os que lhe forem transmitidos pela Contratante, a menos que expressamente autorizada pela 
Contratante; 
 

7.1.8. Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 

 

7.1.9. Manter sigilo sobre todos os dados que vierem a transitar entre o Contratante e a Contratada, 

uma vez que se referem a informações privadas dos usuários dos ambientes do Contratante; 

 

7.1.10. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações de seus 

serviços, sanando-as no menor tempo possível; 

 
7.1.11. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos conforme cronograma a ser 
estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, observar as condições de segurança e prevenção contra 
acidentes de trabalho de acordo com as normas emanadas do Ministério do Trabalho; 
 

7.1.12. Arcar com todos os custos diretos e indiretos da realização dos serviços; 

 
7.1.13. Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execução dos serviços 
incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Contratante, 
utilizando profissionais em número suficiente; 
 
7.1.14. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, os comprovantes de quitação das obrigações 
trabalhistas e do recolhimento dos encargos sociais de funcionários utilizados na execução da presente 
licitação; 
 
7.1.15. Colocar à disposição da Contratante as solicitações de serviços para conferência, assim que 
solicitado: relatório com as guias de requisição, devidamente autorizadas, com nome do paciente, exames 
realizados e respectivos valores; 
 

7.1.16. Deverá de imediato, quando solicitado, apresentar documentos, prontuários ou demais informações 

necessárias ao acompanhamento da execução do serviço contratado; 

 

7.1.17. Manter sempre atualizado o prontuário dos pacientes; 

 
7.1.18. Manter cadastro dos usuários, assim como prontuários que permitam o acompanhamento, o 
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controle e a supervisão dos serviços, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos e os demais documentos pelo 
prazo legal; 
 

7.1.19. Assegurar ao paciente o acesso a seu prontuário; 

 

7.1.20. Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, cumprindo as 

diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH; 

 
7.1.21. Não utilizar, nem permitir que utilizem o paciente para fins de experimentação, limitando as 
práticas terapêuticas a procedimentos consagrados e reconhecidos pelos Conselhos de Classes; 
 
7.1.22. Esclarecer aos pacientes seus direitos e demais assuntos referentes aos serviços oferecidos, 
justificando aos mesmos, por escrito, as razões técnicas quando da não realização de qualquer ato 
profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste instrumento; 

 

7.1.23. Atender a toda intercorrência, que eventualmente vier a ocorrer durante a realização dos serviços e 

com encaminhamentos adequados, sem ônus à Contratante ou ao usuário do SUS; 

 

7.1.24. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos 

casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 

 

7.1.25. Comunicar ao Contratante a ocorrência de qualquer irregularidade de que tenha conhecimento; 

 

7.1.27. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal; 

 

7.1.28. Submeter-se à fiscalização permanente da Contratante, ficando sujeito também ao Controle, 

Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS; 

 

7.1.29. Submeter-se ao Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – PNASS; 

 

7.1.30. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

 

7.1.31. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar aos pacientes 

encaminhados para realização dos serviços; 

 
7.1.32. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais causados por 
seus funcionários, dolosa ou culposamente, assumindo todo ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus funcionários e 
prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas 
por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei; 
 
7.1.33. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados a seus funcionários 
durante a execução dos serviços, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação pertinentes ao objeto do serviço em comento; 
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7.1.34. Responsabilizar-se pela indenização de qualquer dano causado aos pacientes decorrente da ação ou 
omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia praticados por seus profissionais ou prepostos. 
 
7.1.35. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução. Os serviços 
deverão ser realizados sob garantia de qualidade, cobrindo o risco de falhas na sua prestação, sob pena de 
repetição dos mesmos, sem ônus para o Contratante devendo ser atendidos dentro dos prazos solicitados. 
 
7.1.36. Justificar, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato 
profissional necessário à execução dos procedimentos previstos na contratação. 
 

7.1.37. Informar o nome da pessoa responsável para manter contato com a(o) PMT, durante a execução dos 

serviços. 

 
7.1.38. Executar os serviços de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no instrumento 
convocatório aplicando as definições conforme padrões definidos pela Contratante. 
 
7.1.39. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor indicado pela(o) PMT para 
acompanhamento da execução do futuro Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 
 
7.1.40. Informar a(o) PMT, em caráter de urgência, qualquer defeito que ocorra com os equipamentos 
disponibilizados a prestação do serviço, em até 24 horas do ocorrido; 

 

7.1.41. Não transferir a outrem a execução do Objeto deste Termo de Referência, sem prévia e expressa 

anuência da(o) PMT. 

 

7.1.42. Manter, durante a vigência do futuro Contrato, todas as condições de habilitação, inclusive 

atualização de documentos de controle de arrecadação de tributos e contribuições. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E INSTALAÇÃO DO SOFTWARE 

8.1. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1.2. Deverão ser observados o prazos dispostos no Termo de Referência; 

8.2. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.2.1. De acordo com o Temo de Referência. 

8.3. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
8.3.1. De acordo com o termo de referência. 

 

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. Durante a vigência deste Contrato, a execução do seu objeto será acompanhada e fiscalizada 

pela Prefeitura Municipal de Touros/RN ou por representante da prefeitura, devidamente designado 

para esse fim, com autoridade para exercer, como representante da Administração do 

CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da 

execução contratual, para posterior atesto da Nota Fiscal; 

9.2. A fiscalização de que trata este item, não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultante de ação ou 

omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos; 
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9.3. Durante o período de vigência deste Contrato, a licitante vencedora deve manter preposto, 

aceito pela Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário; 

9.4. A atestação de conformidade na execução do objeto cabe ao titular do setor responsável pela 

fiscalização deste Contrato ou a outro servidor designado para esse fim; 

9.5. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições: 

I. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato; 

II. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os 

procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos serviços; 

III. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

9.5.1. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades  

contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento de será realizado de acordo com a quantidade de serviços efetuados e comprovados 

através das medições aprovadas, mediante a apresentação dos originais da nota fiscal/fatura. 

 

10.2. A Contratada deverá enviar à Contratante a Nota Fiscal, conforme relatórios enviados ao fiscal 

do contrato, durante o mês anterior, constante de Ordem de Serviço. 

 

10.3. O pagamento será efetuado pela(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio de ordem 

bancária, no banco a ser indicado pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados 

da data do atesto pelo setor competente do documento de cobrança dos serviços. 

 

10.4. A não observância do prazo previsto para apresentação das faturas ou a sua apresentação com 

incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que 

corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas. 

 

10.5. Em caso de atraso na realização dos exames ou entrega dos mesmos, ou, ainda, de inexecução 

parcial do ajuste, ocorrerá o pagamento somente da parte adimplida, ou seja, somente dos exames 

efetivamente relacionados pela empresa detentora em seu relatório, em aceitos pelo Contratante, com 

a efetiva retenção do valor estimado das penalidades previstas, até a apuração no regular procedimento 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

11.1. No interesse do CONTRATANTE, o objeto deste Contrato, poderá sofrer acréscimos ou 

supressões, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, nos 

termos do artigo 65, §§ 1 e 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

11.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no item anterior, 

exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, ensejará a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

12.2. A rescisão deste contrato pode ser: 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS 
Praça Bom Jesus dos Navegantes, 26, Centro, Touros/RN 
CNPJ/MF: 08.234.155/0001-02 

 

12.2.1. Determinada, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII, do art. 78 da citada lei; 

12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo 

administrativo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

12.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente; 

12.4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

13.1. Constituem prerrogativas do CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 58 da Lei 

nº8.666/93, além de outras previstas na legislação pertinente: 

13.1.1. Modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 

13.1.2. Rescindir o Contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79, da Lei 

8.666/93, com alterações posteriores; 

13.1.3. Fiscalizar a execução do Contrato; 

13.1.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INTIMAÇÃO DOS ATOS 

14.1. A intimação dos atos relativos à rescisão deste Contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da 

Lei nº 8.666/93, à multa compensatória, à suspensão temporária e à declaração de inidoneidade será 

feita mediante publicação na imprensa oficial (§1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, com alterações 

posteriores). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

15.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que incidirem ou venham a incidir sobre 

este Contrato, exceto a publicação de seu extrato e eventuais termos aditivos no Diário Oficial dos 

Municípios - FEMURN, que deverá ser providenciada pelo CONTRATANTE, em obediência ao 

disposto no parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8666/93, com alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. Aquele que, dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-se a assinar o contrato ou 

não retirar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida no certame, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantivera proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Tribunal 

de Contas, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais; 

16.2. Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial dos serviços, conforme o caso, o 

CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADA as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 

a) Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustificado na execução do serviço ou 

da entrega do material 
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b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução 

total ou parcial do mesmo. 

16.3. As multas estabelecidas serão entendidas como independentes, podendo ser cumulativas, 

sendo descontadas dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou da garantia prestada, caso esta 

seja exigida, ou ainda cobradas judicialmente; Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa 

compensatória que porventura for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 

intimação, serão então acrescidos os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; 

16.4. O não comparecimento injustificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho 

dentro de 05(cinco) dias úteis, contados da notificação escrita, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida com a proposta, sujeitando-se a licitante faltosa ao pagamento de uma multa 

equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do respectivo instrumento, sem prejuízo das 

demais sanções legais previstas nesta cláusula e na legislação pertinente; 

16.5. Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e 

danos decorrentes para o CONTRATANTE; 

16.6. Aplicam-se nos casos omissos as normas da Lei nº 10.520/02 e da Lei 8.666/93, com alterações 

posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

17.1. O presente Contrato vincula-se aos termos: 

17.1.1 do edital do Pregão Presencial nº 013/2017 e seus Anexos, constantes do Processo 

Administrativo nº xxxx/2017; 

17.1.2. da proposta vencedora da CONTRATADA, os quais se constituem em parte integrante deste 

instrumento, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Quaisquer comunicações e/ou notificações relativas a este Contrato serão consideradas 

como recebidas pelo destinatário, para todos os efeitos legais, quando remetidas para os endereços deste 

instrumento; 

18.2. O cancelamento de endereços para correspondência somente será válido quando outro seja 

indicado, o qual poderá ser utilizado com a mesma finalidade supra; 

18.3. Nada no presente Contrato poderá ser interpretado como a criar quaisquer vínculos 

trabalhistas entre empregados da CONTRATADA e o CONTRATANTE. A CONTRATADA assume 

toda a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas decorrentes da prestação de serviços por seus 

funcionários; 

18.4. A tolerância de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de qualquer um adas 

obrigações assumidas neste Contrato não implicará novação ou renúncia de direito. A parte tolerante 

poderá exigir da outra o fiel e cabal cumprimento deste Contrato a qualquer tempo; 

18.5. O disposto neste Contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes, a não ser por 

meio de aditivos, dos quais conste a concordância expressa do CONTRATANTE e da 

CONTRATADA, asseguradas as prerrogativas do CONTRATANTE; 

18.6. Os termos e disposições constantes deste Contrato prevalecerão sobre quaisquer outros 

entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, expressos ou implícitos, referentes às condições 

nele estabelecidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

19.1. Para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato, não resolvidas na esfera 
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administrativa, fica eleito o foro da Cidade de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.2. E por estarem as partes, justas, combinadas e contratadas, firmam o presente instrumento 

contratual em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de testemunhas 

abaixo, para que surtam todos os efeitos legais. 

 

 

Touros, xx de xxx de 2017. 

 

 

CONTRATANTE 

Prefeito 

 

 

Contratante 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
 

 

CONTRATADA 

Nome do Representante Legal da Empresa 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª: Nome    CPF:    

 

 

 

 

2ª: Nome    CPF:    


