
 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

 

 

 PROCESSO DE LICITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODALIDADE: Convite  
 
NÚMERO: 23/2018 
 
DATA DE EMISSÃO: 12/12/2018 
 
DATA DE ABERTURA: 26/12/2018 
 
HORÁRIO: 14 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de perícias médicas, exames 
admissionais, conforme estabelecido nos artigos 197 e 208 do Regime Jurídico 
Único, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 3.633, de 19 de novembro 
de 2013. 
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 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 023/2018 
 

        MODALIDADE: Convite 
 

O Município de São Sebastião do Caí, RS, através de seu Responsável pelos 
Convites, nomeado pela Portaria nº 160/2018, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público, para 
conhecimento dos interessados que, às 14 horas do dia 26 de dezembro de 2018, no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua Pinheiro Machado, 600, serão 
recebidos os envelopes contendo a documentação e proposta da presente licitação, na 
modalidade Convite, do tipo menor preço por item, conforme especificado a seguir. 
 
1 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
1.1 - Contratação de prestação de serviços de perícias médicas e exames admissionais 
conforme estabelecido nos artigos 197 e 208 do Regime Jurídico Único, com nova 
redação dada pela Lei Municipal nº 3.633, de 19 de novembro de 2013, sendo o que 
segue abaixo: 
 
ITEM 01 - 600 (seiscentas) perícias individuais e exames admissionais (médico do 
trabalho), a serem prestadas nas dependências da empresa que deverá ter sede no 
Município. Este serviço deve ser prestado semanalmente. 
 
ITEM 02 - 50 (cinquenta) perícias com junta médica, três médicos peritos, sendo 01 (um) 
médico Psiquiatra, 01 (um) médico Ortopedista e 01 (um) médico do Trabalho a serem 
prestadas nas dependências da empresa que deverá ter sede no Município. Este serviço 
deve ser prestado quinzenalmente. 
 
1.1.1 – O Resultado da Perícia deverá ser comunicado imediatamente ao Setor de RH, 
bem como ao periciado. 
 
1.2 - O deslocamento, transporte, alimentação e demais despesas para a realização dos 
serviços será por conta da empresa CONTRATADA. 
 
1.3 – O Município não homologará valores superiores ao orçado. 
 
1.4 - Os serviços deverão ser prestados por médico devidamente habilitado e registrado 
junto ao Conselho Regional de Medicina. 
 
2 - APRESENTAÇÕES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS 
Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão apresentar, no dia 
e hora fixados no preâmbulo deste edital, dois envelopes fechados contendo a seguinte 
inscrição: 
 
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 
AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
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Convite 23/2018 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
Convite 23/2018 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 
 
2.1 - O Município não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas por 
via postal, ou entregues em outro setor que não seja o especificado no preâmbulo deste 
edital. 
 
2.2 - O envelope “HABILITAÇÃO” deverá conter:  
 
a) Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos 
relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Seguridade Social - INSS), 
conforme previsto na Portaria Conjunta RFD/PGFN nº 1751 de 02/10/2014. 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede 
do proponente; 
c) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.440/2011 que incluiu na Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT o art. 642-A, que institui a Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT, que será expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
e) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal ANEXO II. 
f) Cópia do Contrato Social em vigor. 
g) Cópia do documento de identificação e CPF do representante legal da empresa. 
h) Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com 
órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, 
conforme ANEXO III; 
i) Comprovação do Registro dos Profissionais médicos junto ao CRM, bem como 
comprovação de vinculação a empresa prestadora de serviços. 

2.2.1 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar junto com a 
documentação, declaração que se enquadra como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, assinada pelo representante legal e pelo contador da empresa. Caso 
não apresente tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos na 
lei acima referida. No caso de MEI (Microempreendedor Individual) a empresa deverá 
anexar cópia do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 
 
2.2.2 - Os documentos acima mencionados poderão ser apresentados em original, por 
cópia autenticada por tabelião ou funcionário do Município ou publicação em órgão de 
imprensa oficial. Os documentos poderão, ainda, ser extraídos de sistemas 
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informatizados (internet) ficando sujeitos à comprovação de sua veracidade pela 
Administração. 
 
2.3 - O envelope “PROPOSTA” deverá conter: 
a) Proposta financeira, conforme anexo “A”, computando todas as despesas atinentes ao 
serviço, como: encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, transporte, bem 
como qualquer outra despesa acessória não especificada neste Edital e que seja 
necessária ao cumprimento do objeto licitado. 
 
3 - DO JULGAMENTO 
3.1 - O julgamento será realizado pelo Responsável pelos Convites, levando em 
consideração o menor preço por item. 
3.2 - Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos artigos 
43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e alterações.  
3.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio em ato 
público, conforme art. 45, § 2º da Lei nº 8.666/93. 
3.4 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em 
parte, qualquer das disposições deste edital, bem como aquelas manifestamente 
inexequíveis, presumindo-se como tais as que contiverem preços vis ou excessivos, face 
aos preços concorrentes no mercado. 
 
4 - DOS RECURSOS 
4.1 - Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas 
nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
4.2 - Serão aceitos recursos interpostos através do E-mail 
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br  
  
5 - DO CONTRATO 
5.1 - Após a homologação do objeto, o proponente vencedor terá o prazo de 05(cinco) 
dias para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, conforme art. 
81 da Lei nº 8.666/93. 
5.2 - A Administração, quando o convocado não assinar termo de contrato no prazo e 
condições estabelecidos, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, sem prejuízo 
da cominação antecedente. 
5.3 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 
5.4 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
5.5 - A Contratada assume única e exclusiva responsabilidade pelas obrigações sociais 
e de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais 
e comerciais resultantes da execução do contrato. 
5.6 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei. 
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5.7 - O contrato a ser assinado terá como base a minuta de contrato integrante deste 
Edital (anexo “B”). 
5.8 – A empresa deverá ter local de atendimento conforme dispõe os itens 1 e 2 do 
objeto. 
 
6 - DO REAJUSTE 
O reajustamento do contrato será anual, pela variação do IGP-M/FGV dos últimos 12 
(doze) meses. 
 
7 - DAS PENALIDADES 
No caso de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais, será aplicada as 
penas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que a multa, se aplicada, será 
conforme minuta de contrato (anexo “B”). 
 
8 - DO PAGAMENTO 
O pagamento será mensal, em até 10 (dez) dias após a apresentação da respectiva nota 
fiscal/fatura ou recibo, conforme número de perícias realizadas no período, que será 
conferida pela Secretaria Municipal competente. 
 
9 - DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogada a quantidade de perícias não executadas no exercício, para o exercício 
posterior. 
 
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das 
disposições do presente convite. 
10.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da 
documentação e propostas exigidas no convite e não apresentadas na reunião de 
recebimento. 
10.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 
propostas ou quaisquer outros documentos. 
10.4 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 
admitidos à licitação os participantes retardatários. 
10.5 - A presente licitação é regida pelas condições deste Convite e pela Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações, sendo declarado o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí 
para dirimir controvérsias emergentes da presente licitação. 
10.6 - Maiores informações serão prestadas aos interessados de Segundas a Quintas-
feiras no horário das 8hs às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, e nas Sextas-feiras 
das 7h 30min às 13h no setor de licitações da Prefeitura Municipal de São Sebastião do 
Caí, sito a Rua Pinheiro Machado, nº 600 ou pelo telefone (51) 3635-2500 - ramal 4004. 
 

São Sebastião do Caí, 11 de dezembro de 2018. 
 

Daiane Juliane Trein 
Responsável pelos Convites 
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ANEXO " I " -  MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Convite 23/2018 

 
Empresa: 
Endereço: 
CNPJ: 
E-mail e telefone: 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS 
 
Prezados Senhores: 
 
Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para a contratação de prestação de serviços de perícias 
médicas, conforme estabelecido nos artigos 197 e 208 do Regime Jurídico Único, com nova 
redação dada pela Lei Municipal nº 3.633, de 19 de novembro de 2013, conforme abaixo:  
 

Item Descrição dos serviços Quant. Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço 
Total (R$) 

01 - Perícias individuais (médico do 
Trabalho), a ser prestada nas 
dependências da Secretaria de Saúde do 
Município. 

 
600 

 
225,00 

 
135.000,00 

02 - Perícias com junta médica (três médicos, 
sendo 01 Psiquiatra, 01ortopedista e 01 
médico do Trabalho) a ser prestada nas 
dependências da Secretaria de Saúde do 
Município. 

 
50 

 
550,00 

 
  27.500,00 

 
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data de abertura da licitação. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos 
comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no momento de convocação, 
indicando para este fim o Sr. _____________________, carteira de identidade nº 
_____________, expedida em ____/____/____, órgão expedidor __________________ e CPF nº 
__________________, como representante legal desta empresa. Finalizando, declaramos que 
estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de Licitação. 
 
_____________________________, ______ de _____________ de 2018. 
                           (local)                        (data)                 (mês) 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 



 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

 
 

ANEXO “II” 
 

Convite 23/2018 
 

 
 
EMPRESA: 
 
CNPJ/MF N°: 
 
ENDEREÇO: 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao 
disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V 
do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de que não possuímos em nosso quadro funcional 
pessoas menores de 18 (dezoito) anos em um trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, 
de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
 
 Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
  
 _____________________, _____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa 
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ANEXO III 
 
 

 Convite 23/2018 
 
 
EMPRESA: 
 
CNPJ/MF N°: 
 
ENDEREÇO: 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
  Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. Não havendo fatos impeditivos de nossa participação no 
Convite 23/2018. 
 
 
  Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 
 

___________________, _____ de_______________ de 2018. 
 
 
 
 
 

Representante legal (NOME/CARGO/ASSINATURA) 
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ANEXO “IV” 
Convite 23/2018 

 
MINUTA DE CONTRATO - XXXXXXXXX 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS 
 
Pelo presente instrumento de contrato, as partes, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 
DO CAÍ, CNPJ 88.370.879/0001-04, ente público sediado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte, brasileiro, casado, e de outro ____________________, 
inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0000-00, sediado na Rua _____________, nº _____, na cidade 
de ______________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, representada pelo 
Sr. ________________, com documento de identidade nº 0000000000 e CPF nº 000.000.000/00, 
em conformidade com o Convite nº 23/2018, efetivado pelo Município de São Sebastião do Caí, 
tem entre si, certo e ajustado um contrato de prestação de serviços de perícias médicas, segundo 
as cláusulas e condições a seguir estipuladas. 
 
1 - DO OBJETO 
1.1 - Contratação de prestação de serviços de perícias médicas, conforme estabelecido nos 
artigos 197 e 208 do Regime Jurídico Único, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 3.633, 
de 19 de novembro de 2013, sendo o que segue abaixo: 
 
ITEM 01 - 600 (quinhentos) perícias e admissões individuais (médico do Trabalho), a serem 
prestadas nas dependências da Secretaria de Saúde do Município. 
 
ITEM 02 - 50 (quarenta) perícias com junta médica (três médicos, sendo 01 Psiquiatra, 01 
Ortopedista e 01 médico do Trabalho) a serem prestadas nas dependências da Secretaria de 
Saúde do Município. 
 
1.2 - O deslocamento, transporte, alimentação e demais despesas para a realização dos serviços 
será por conta da empresa CONTRATADA. 
 
1.3 - Os serviços deverão ser prestados por médico devidamente habilitado e registrado junto ao 
Conselho Regional de Medicina. 
 
2 - DA EXECUÇÃO 
2.1 Os serviços contratados serão prestados para atendimento do objeto, no mínimo 01 (uma) vez 
por mês, no horário de expediente da Secretaria de Saúde; 
2.2 A CONTRATADA se responsabilizará por fiscalizar e supervisionar as atividades de seus 
profissionais, através de seu representante legal - pago às suas expensas; 
2.3 A CONTRATADA assume, ainda, a responsabilidade de coordenar os serviços e resolver 
todos os problemas oriundos do contrato, podendo, neste caso substituir o(s) prestador (es) de 
serviço(s); 
2.4 A CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA nos casos comprovados de 
imprudência, negligência ou imperícia a substituição do prestador de serviço. 
 
3 - DO PAGAMENTO E DA QUANTIDADE 
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3.1 A CONTRATADA receberá a título de pagamento o valor de R$________(______________) 
por perícia individual e exame admissional (médico do Trabalho) a ser prestada nas dependências 
da Secretaria de Saúde do Município, sendo um total de 600 (seiscentos) perícias, totalizando 
R$__________ (_______________________). 
 
3.2 A CONTRATADA receberá a título de pagamento o valor de R$________(_______________) 
por perícia com junta médica (três médicos perito) a ser prestada nas dependências da Secretaria 
da Saúde do Município, sendo um total de 50 (cinquenta) perícias de junta médica, totalizando 
R$___________(______________________). 
 
 
3.3 O pagamento será mensal, em até 10 (dez) dias após a apresentação da respectiva nota 
fiscal/fatura ou recibo, conforme número de perícias realizadas no período, que será conferida 
pela Secretaria Municipal competente.  
 
4 - DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada 
segundo disposto no Art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
5 - DO REAJUSTE 
O reajustamento do contrato será anual, pela variação do IGP-M/FGV dos últimos 12 (doze) 
meses.  
 
6 - DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido: 
6.1 Quando houver o descumprimento de qualquer cláusula; 
6.2 No caso de dissolução ou liquidação da CONTRATADA; 
6.3 Pela ausência de profissionais disponibilizados pela CONTRATADA num prazo de 30 (trinta) 
dias; 
6.4 Por falta de viabilidade financeira, a qualquer tempo, que acarrete ônus à CONTRATADA;  
6.5 Por decisão de qualquer das partes mediante cancelamento, por escrito, com antecedência 
de 30 (trinta) dias, independentemente de qualquer ônus ou indenização. 
§ Único - A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE os direitos relativos ao presente 
contrato até a data da rescisão, quando o motivo do cancelamento for da Contratante. 
 
7 - DAS PENALIDADES 
No caso de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais, será aplicada as penas 
previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
8 - DAS MULTAS 
Pela inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida prévia defesa, 
aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 
 
I - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 05 (cinco) dias, após o qual 
será considerada inexecução contratual; 
 
II - Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de 01 (um) ano; 
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III - Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo 
de 02 (dois) anos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a critério 
exclusivo do CONTRATANTE e quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
9 - DA DOTAÇÃO 
As despesas resultantes da execução do contrato correrão a conta da seguinte dotação do 
orçamento vigente: 

 
91680 - Código da Despesa 
0100 - FAP  
09.272.0050.2012 - Manutenção do FAP 
3339039000 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
 
31680 - Código da Despesa 
0300 – Secretaria da Fazenda  
04.123.0023.2006 - Manutenção das Atividades da Secretaria 
3.3.3.90.39.000000 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
 
 
10 - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí, RS, para dirimir quaisquer questões 
pertinentes ao presente contrato. 
 
E, por estarem certos e ajustados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas. 
 
 
São Sebastião do Caí, xx de xxxxxxxx de 2018. 

 
 
 
 

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE                           _____________________________ 
Prefeito Municipal                                                                Contratado 

  
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
____________________________                ____________________________ 
CPF:                                                                CPF:  


