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INSTRUMENTO CONVOCATORIO 
 

 
Processo licitatório nº.: 016/2010 
Tomada de Preço nº.: 004/2010 
Tipo Menor Preço 

 
Data limite para entrega dos envelopes:    20/04/2010 
Horário limite para protocolo:     10h00min 
Data de abertura dos envelopes:    20/04/2010  
Horário de abertura dos envelopes:    16h00min 
 
1 - DA LEGISLAÇÃO: 
1.1 - A presente licitação se regerá pela Lei Federal nº.: 8.666 de 21/06/1993, e/ou legislação 
complementar vigente. 
2 - DO OBJETO: 
2.1 - A presente licitação tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA OU FÍSICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, os serviços ofertados deverão obedecer às especificações 
contidas na planilha deste Edital, e o critério de julgamento será o de menor preço. 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
3.1 - Poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS, pessoa física e pessoa jurídica do ramo pertinente ao 
objeto licitado, cadastradas com antecedência de até 72 (setenta e duas) horas da apresentação dos 
envelopes de habilitação e proposta, em atenção ao Art. 22, § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
3.2 - Não poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS, os licitantes que se enquadrar em uma ou mais 
condições a seguir: 
a ) - Que funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com 
subcontratação ou formas assemelhadas; 
b) - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
c) – Que tenha sofrido qualquer das sanções de que trata os Incisos III e IV do Art. 87 da Lei Federal nº. 
8.666/93, enquanto perdurarem os efeitos da penalidade. 
4 – HABILITAÇÃO: 
4.1 - A documentação para HABILITAÇÃO , ENVELOPE Nº. 01 (UM) e PROPOSTA COMERCIAL, 
ENVELOPE Nº. 02 (DOIS), deverão ser entregues em envelopes distintos, opacos , e lacrados, na sala da 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO 
BADARO/MG , à Rua Araçuaí, s/n – Centro – FRANCISCO BADARO/MG – CEP: 39644-000, na data 
prevista neste edital, devendo conter em sua parte externa a seguinte identificação: 

ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO. 
TOMADA DE PREÇO Nº.: 004/2010. 
PROPONENTE: 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARO/MG. 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

4.1.1 – Deverá conter a seguinte documentação em cópia autenticada e dentro do prazo de validade sob 
pena de inabilitação: 

 
REGULARIDADE FISCAL: PARA PESSOA JURIDICA 
a) – Documentos constitutivos da empresa (Contrato Social com última alteração contratual, 
Declaração de Firma Individual, etc);  
b) – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pes soa Jurídica/CNPJ; 
c) – Prova de regularidade relativa a Seguridade So cial (INSS), observada sua validade; 
d) – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Gar antia por Tempo de Serviço (FGTS), observada 
sua validade; 
e) – Prova de regularidade para com a Fazenda Feder al, Estadual e Municipal da sede da empresa, 
observada sua validade; 
f) – Prova de regularidade para com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (DIVIDA ATIVA DA 
UNIÃO), observada sua validade; 
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h) – Declaração da utilização ou não da mão de obra  infantil, de acordo com a Lei Federal nº. 
9.854/99. 
I) - Declaração conforme Lei Complementar nº 123/2006, de enquadramento como MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP (Somente para as microempresas e empresas de pequeno porte). 
 
REGULARIDADE PARA PESSOA FÍSICA 
 
a) - Carteira de Identidade (expedida pela SECRETAR IA de Segurança Publica); 
b) – CPF (regular) (Expedido Pela SECRETARIA da rec eita Federal);  
c) - Carteira de Trabalho (CTPS) Expedido Ministéri o do Trabalho Previdência Social. 
d) - Título Eleitoral e comprovante de votação; 
e) – Carteira de Identidade Funcional (CRM expedido  pela universidade de sua formação na área 
médica); 
4.2 – Em nenhuma hipótese, conceder-se-á prazo para apresentação de documento previsto na Tomada de 
Preços e não apresentado em tempo hábil. 
4.3 – Não será aceito protocolo de requerimento dos documentos acima exigidos. 
4.4 – A autenticação dos documentos exigidos poderá se dar em cartório ou poderá ser feita por membro da 
Comissão Permanente de Licitação, desde que o licitante interessado apresente o original no ato da 
abertura do envelope de HABILITAÇÃO,  Art.32 da Lei Federal nº.: 8.666/93. 
4.5 – Não será aceito fac-símile da documentação exigida. 
5 - DA PROPOSTA:  
 
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA. 
TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2010. 
PROPONENTE: 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARO/MG. 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
5.1 – A proposta deve ser apresentada legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e devidamente 
assinada por representante legal, e ainda rubricada em todas as suas páginas e anexos, contendo as 
seguintes informações e/ou elementos: 
5.1.1 – Preço dos serviços cotados, em moeda nacional vigente, com no MÁXIMO duas casas decimais 
após a vírgula; 
5.1.2 - Validade da proposta a qual não poderá ser inferior a 30(trinta) dias a serem contados a partir do 
primeiro dia subseqüente ao da abertura das propostas; 
5.2 – O preço da proposta cobrirá todos os custos e serviços.  
5.2.1 - Os preços em que se trata o item 5.1.1, serão fixos e irreajustáveis. 
5.3 - A apresentação da proposta infere-se, outrossim: 
a) Que a licitante conhece os termos desta Tomada de Preços e com ela se põe de acordo; 
b) Que se inteirou das especificações e das condições dos serviços ofertados. 
 6 – DO PROCESSAMENTO: 
6.1 – Na data e local estipulado nesta Tomada de Preços, a Comissão Permanente de Licitação, reunir-se-á, 
em sessão pública, para abertura dos envelopes. 
6.2 - O envelope contendo os documentos será aberto, após conferência do horário de protocolo e 
assinatura de todos os presentes. 
6.3 – Havendo desistência do prazo para recursos contra decisão da Comissão Permanente de Licitação 
que habilite ou inabilite qualquer licitante, passar-se-á a abertura dos envelopes contendo a proposta 
comercial. 
6.4 - A Comissão Permanente de Licitação, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, afim de 
que possa esclarecer ou complementar a instrução do processo, marcando na oportunidade, nova data e 
horário em que voltará a se reunir com os interessados, ocasião em que se apresentará o resultado da 
questão em exame Art. 43, § 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
6.5 – Ocorrendo o caso previsto no item anterior, a Comissão Permanente de Licitação e participantes 
deverão rubricar todos os documentos apresentados que ficarão em poder da Comissão até que seja 
julgada a questão Art. 43, § 3º da Lei Federal nº. 8.666/93. 
6.6 – Após cada reunião, a Comissão Permanente de Licitação, lavrará ata com visto dos membros, 
licitantes e demais presentes em que conste: 
a) Nome das empresas participantes; 
b) Reclamações e autorias; 
c) Nomes das empresas eliminadas e os motivos; 
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d) Ordem de classificação; 
e) Outros fatos de interesse. 
6.7 – O resultado da licitação será homologado pela Autoridade Superior Competente depois de decorrido o 
prazo legal para interposição de recurso, ou se houver, após o seu julgamento definitivo. 
6.8 - A empresa que quiser se fazer representar na reunião deverá credenciar o representante, através do 
responsável legal, dando plenos poderes para praticar todos os atos referentes à licitação, inclusive 
manifestar-se sobre a desistência de interposição de recurso.  Em se tratando de sócio ou diretor da 
licitante, a comprovação poderá ser feita por qualquer outro documento idôneo. 
7 – DO JULGAMENTO: 
7.1 – No julgamento, a Comissão Permanente de Licitação, sob pena de nulidade, observará estritamente os 
critérios da legislação vigente, considerado vitoriosa a proposta que melhor atenda as exigências e 
necessidades da Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARO/MG, tendo como critério básico o menor 
preço , constante do anexo I, Art. 45, § 1º, Inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93. 
7.2 – Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á por 
meio de sorteio conforme previsto no Art. 45, § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
7.3 – Serão considerados preços excessivos aqueles ofertados acima de 12% (doze por cento) do valor 
médio apurado pela Administração, conforme Art. 48, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.  
7.4 – Será desclassificada a proposta que não atender as exigências do ato convocatório ou que tenha 
cotado preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis Art. 48, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
7.5 – Quando todas as propostas tiverem sido desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação 
poderá fixar o prazo de 08(oito) dias úteis para que as empresas desclassificadas apresentem novas 
propostas que não incorram nas falhas apontadas na desclassificação Art. 48, § 3º, da Lei Federal nº. 
8.666/93. 
7.6 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas de vantagem não previstas no ato convocatório, 
nem indicações de descontos baseado nas ofertas dos demais licitantes. 
7.7 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 
7.8 - Os atos da Comissão Permanente de Licitação serão publicados, nos termos da legislação especifica. 
8 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
8.1 – A prestação de serviço será considerada aceita após a conferência e inspeção do responsável, ficando 
sujeito a não remuneração da prestação do serviço, mediante a comprovação da não prestação, da 
existência de má qualidade, má fé do prestador, ou desatendimento ao disposto no presente edital. 
9 – DO PAGAMENTO: 
9.1 – O pagamento será efetuado nas seguintes condições: 
a) Em moeda corrente; 
b) 1º. (primeiro) dia útil, depois do dia 20 (VINTE) do mês subseqüente, após à prestação dos serviços, 
devidamente atestada pelo setor de saúde da Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARO/MG. 
9.2.1 – O pagamento de que trata o item anterior será efetuado somente mediante os cumprimentos das 
responsabilidades elencados na presente Tomada de Preços, ficando o pagamento interrompido, não 
ensejando pelo atraso, juros, nem correção monetária quando ocorrer qualquer forma de inadimplência. 
9.2.2 – O pagamento será depositado em conta bancária indicada pelo proprietário ou em mãos. 
10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
10.1 – Das decisões relativas a licitações promovidas por este Município, cabem recursos, nos termos do 
Art. 109 da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, dirigidos ao Prefeito Municipal de FRANCISCO 
BADARO/MG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação. 
10.2 – Os recursos deverão ser protocolados na sala da Comissão Permanente de Licitação, no prédio da 
Prefeitura Municipal, no endereço indicado. 
10.2.1 – Em ocorrendo o previsto no item anterior, o licitante deverá proceder à apresentação do recurso até 
o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 
10.3 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital da licitação por irregularidade na aplicação 
da Lei de Licitações, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
abertura dos envelopes. O mesmo direito é dado ao licitante que deverá exercê-lo até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes. 
10.4 – Eventuais impugnações deverão ser protocoladas na sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
prédio da Prefeitura Municipal, no endereço indicado. 
10.5 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração o licitante que o tendo 
aceitado sem objeção, venha a apontar,  
Após o prazo supra mencionado falho ou irregularidades que viciem, hipótese em que tal comunicação não 
terá efeito de recurso. 
11 – DAS SANÇÕES: 
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11.1 – A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente 
para o fornecimento, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARO/MG, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as sanções previstas no Art. 81 e 
seguintes da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93. 
11.2 – Pela inexecução total ou parcial do fornecimento, ficam estipuladas as seguintes multas: 
a) – No caso de excesso de prazo, a multa será de 1% (um por cento) do valor da Nota de Empenho ou 
instrumento equivalente, por dia de atraso; 
b) – No caso de negligência ou de a empresa se conduzir dolosamente, a multa será de 5% (cinco por 
cento) do valor da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; 
c) – No caso de abandono de serviços ou não fornecimento. Alem de outras cominações legais, a multa 
será de 10% (dez por cento) do valor da Nota de Empenho ou instrumento equivalente. 
11.3 – As multas serão automaticamente descontadas de quaisquer créditos ou cobradas judicialmente. 
12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1 – Os recursos orçamentários destinados a esta Licitação, correrão por conta da dotação orçamentária 
própria do orçamento vigente: 
02 – Poder Executivo; 
04 – Secretaria Municipal de Saúde; 
02 – Fundo Municipal de Saúde; 
10.301.0021.2062 – Programa Saúde da Família/PSF; 
3.3.90.36.00- 253 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Fís ica; 
3.3.90.39.01- 254 – Outros Serv. Terc. – Pes. Juríd ica; 
10.302.0019.2064 – Manutenção dos Serviços de Assis tência Médica; 
3.3.90.33.00- 266 – Passagens e Desp. C/Locomoção  

13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
13.1 - A Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARO/M G, reserva-se o direito de aumentar ou 
reduzir os quantitativos do fornecimento/serviço, n os limites previstos na Lei Federal nº. 8.666 de 
21/06/93, sem prejuízo dos preços ofertados, observ ado o teto estabelecido para esta modalidade de 
licitação . 
O MUNICIPIO DE FRANCISCO BADARO/MG, RESERVA-SE O DI REITO DE EXIGIR QUE O LICITANTE 
VENCEDOR MANTENHA RESIDENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO, EXCETO NO CASO DO PSIQUIATRA. 
13.2 – A Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARO/MG, motivada no interesse público, poderá revogar 
a presente licitação, em qualquer de suas fases, não cabendo aos vencedores, ou qualquer outra, 
indenização ou ressarcimento, salvos nos casos previstos na Lei Federal n. 8.666/93. 
13.3 – O licitante vencedor terá o prazo de 02(dois) dias úteis para aceite da Nota de Empenho ou 
instrumento equivalente. 
13.3.1 – Caso não se apresentar à empresa vencedora, serão convidadas as demais classificadas, segundo 
a ordem de classificação, caso não decida o Prefeito Municipal de FRANCISCO BADARO/MG, pela 
revogação da Tomada de Preços, com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação, sujeitando-
se a empresa faltosa às sanções legais cabíveis, excluídas as remanescentes. 
13.4 –– Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Prefeitura Municipal de FRANCISCO 
BADARO/MG, com a Comissão Permanente de Licitação, sito no prédio da Prefeitura Municipal de 
FRANCISCO BADARO/MG na Rua Araçuaí, s/n – Centro – FRANCISCO BADARO/MG, no horário de 
08h00min as 12h00min, de segunda à sexta-feira, pessoalmente ou através do Fone/Fax: 33 -3738.1123 ou 
Fone: 33-3738. 1228. 

 
 
 
 

FRANCISCO BADARO/MG, 31/03/2010. 
 
 
 
 

JOSÉ JOÃO DE FIGUEIRÓ OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

. 
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ANEXO I - R E C I B O 
 
 
 
 
 
PROCESSO No 016/2010 

TOMADA DE PREÇO N o 004/2010 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDI COS. 
 
 

Recebemos da Prefeitura Municipal de FRANCISCO BADARO/MG, o Edital de licitação referente a 
TOMADA DE PREÇOS no 004/2010, expedido na forma da Lei no 8.666/93 e suas alterações, para participar 
do referido certame, promovido por aquela administração cuja apresentação dos documentos se dará até o 
dia 20/04/2010  ás  10h00 min e a abertura dos envelopes será as 16h 00min do dia 20/04/2010. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente recibo. 
 
 
Recebido em ........../........................../.......... 
 
 
 
 
 

______________________ 
Assinatura (Identificar) 

Carimbo (se pessoa jurídica) 
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MODELO DE PROPOSTA  
 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 016/2010. 
TOMADE DE PREÇO Nº. 004/2010 
OBJETO: Contratação de serviços médicos. 

 

Anexo II 
 
OBJETO: Contratação de serviços médicos. 

 
 

 
ITEM ESPECIFICAÇÕES  Qtde Carga Horária Local de 

Atendimento 
PRAZO DE 
DURAÇÃO 

01 Contratação empresa e profissional 
liberal para prestação de serviços 
médicos na área de clinico geral 
para atendimento do Programa 
Saúde da Família - PSF no 
Município de FRANCISCO 
BADARO/MG.  

02 08h00 diárias, de 
segunda a sexta / 
40 horas 
semanais, mais 
10   Plantões de 
sobre aviso de 24 
horas 

- Unid de Saúde 
Materno Infantil; 
- Unid de Saúde 
em Tocoiós; 
- Unid de Saúde 
em Beira Rio.  

08Meses 

 
 
TOTAL GERAL: R$ ________________. 
 
 
Validade da Proposta: Mínimo de 60(sessenta) dias.  
 
Condições de Pagamento: 1º. (primeiro) dia útil, depois do dia 20 (dez) do  mês subseqüente, após a 
prestação dos serviços. 
 
Local da prestação dos serviços: PSF / Município de FRANCISCO BADARO/MG. 
 
 
 
 
 
___________________________________________  
Local e Data 
 
 
 
______________________________________________  
Assinatura e Carimbo 
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TOMADA  DE PREÇOS Nº004/2010 

PROCESSO Nº. 016/2010 
 
 

PROPOSTA TÉCNICA  
 
    
À 
Prefeitura Municipal de Francisco Badaró - MG 
Comissão Permanente de Licitação 
 
Prezados Senhores: 
 
 
  Apresentamos nossa Proposta Técnica, em uma via, para prestação de serviços médicos na 

área de clinica geral para atendimento do Programa Saúde da Família - PSF no Município de 

FRANCISCO BADARO/MG, baseada nas especificações, quantidades, condições e prazos estabelecidos no Anexo 

I do Edital de Tomada de Preços n°004/2010. 

 Concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital, na minuta contratual e nos 

respectivos Anexos e ainda declaramos que: 

a) Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da mesma;  

b) Nos preços cotados estão incluídos os custos de mão-de-obra, de todos os serviços relacionados à execução da 

prestação dos serviços, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto desta Licitação; 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: 

 
NOME ___________________________________________________________   
 
ENDEREÇO_______________________________________CEP____________ 
 
TELEFONE _______________________  FAC-SÍMILE _____________________ 
 
CIC: _______________________ CÉDULA DE IDENTIDADE: _________________ 
 
Nº DO REGISTRO / CRM: _______________________   
 

______________________________________ 
Carimbo /assinatura  
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ANEXO IV 
 

TOMADA  DE PREÇOS Nº. 004/2010 
PROCESSO Nº. 016/2010 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE LICITAÇÃO E SUBMISSÃO AS DISPOSIÇÕES 
LEGAIS 

 
 
  

Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de Licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº. 004/2010, destinada a Prestação de Serviços médicos no município de Francisco Badaró – MG, 
conforme especificações constantes na planilha I anexa ao Edital, e que nos submetemos as disposições 
regulamentares e legais sobre a licitação, especialmente a Lei 8.666/93  e suas alterações.  
 

Declaramos ainda, que responsabilizamos pela autenticidade e veracidades dos documentos e informações 
apresentadas para a Licitação supracitada.  
  
  Por ser verdade, firmamos o presente. 

 
 
................................, ........... de ............................ de ........... 

 
 
 
 
 
 

........................................................... 
(Representante legal da licitante) 
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MINUTA CONTRATUAL 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 
_________/2009 que, entre si fazem: O Município de 
Francisco Badaró/MG e o (a) Doutor (a). 
___________________________ , CRM/__ Nº. ______, para 
execução de serviços Médicos, para o Programa de 
Saúde da Família/PSF da Secretaria Municipal de Saúde 
de Francisco Badaró/MG, no contexto e na forma 
seguinte: 

 
O Município de Francisco Badaró/MG, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no C.N.P.J sob o Nº: 18.051.524/0001-77, com sede a Rua Araçuaí, s/n - 
Centro – Francisco Badaró/MG, representado pelo Prefeito Municipal, o SR. JOSÉ 
JOÃO DE FIGUEIRÓ OLIVEIRA doravante denominado simplesmente, 
CONTRATANTE e a pessoa física o(a) Dr.(a). ___________________________________, 
inscrito (a) no C.P. F sob o Nº.: ___________________, com endereço à Rua 
_______________________, Nº. __, Bairro: Centro, na cidade de ________________/__, 
nesse ato denominado(a)  CONTRATADO(A), estabelecem entre si, o presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme Processo Licitatório Nº. 
010/2009, Tomada de Preços Nº. 001/2009, em conformidade com a Lei 8.666/93 – 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que reger-se-á segundo as cláusulas 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto deste é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E PROFISSIONAIS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA O PROGRAMA DE SAÚDE 
DA FAMILIA/PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCISCO 
BADARÓ/MG, sendo que o(a) Contratado(a) prestará à Contratante os seguintes 
serviços: O(A) médico(a), atuará no Município de forma a promover ações no 
Programa de Saúde da Família/PSF da Secretaria Municipal de Saúde, 
desenvolvendo e implementando todos os programas do Ministério da Saúde que 
sejam possíveis dentro da realidade sócio-econômico, além dos atendimentos 
preconizados pelo Programa de Saúde da Família/PSF, como: saúde da mulher, 
programa de hipertensão, de diabetes; de puericultura, etc. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
O (A) Contratado (a) prestará os serviços no Programa de Saúde da Família/PSF 
da Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Badaró/MG, mediante a atuação 
no Município, de forma a promover ações no Programa de Saúde da Família/PSF 
da seguinte forma e condições: 
 

- Realizar consultas clinica aos usuários da sua área adstrita;  
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- Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 
criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;  

- Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio;  

- Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na 
intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à 
Saúde – NOAS 2001;  

- Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;  

- Fomentar a criação de grupos de patologias especifica, como de hipertensos, 
de diabéticos, gestantes, idosos, de saúde mental etc;  

- Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências;  

- Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, 
garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de 
acompanhamento e referência e contra-referência;  

- Realizar pequenas cirurgias ambulatórias;  

- Indicar internação hospitalar;  

- Solicitar exames complementares;  

- Verificar e atestar óbito.  

Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; 

- Resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica;  

- Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde;  

- Promovendo ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e 
informais existentes na comunidade para o enfretamento conjunto dos problemas 
identificados;  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 
O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, com término 
em 31/12/2010, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93 e 
demais legislação aplicável à matéria.  
 
CLÁUSULA  QUARTA  -  DO LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
 
O (A) Contratado (a) prestará os serviços médicos à Contratante da seguinte 
forma, local e horário de atendimento:  

- Carga horária: 08 horas /dia e 40 horas semanais. 

- Nos locais de funcionamento e atendimento dos PSF do município. 
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- No atendimento no PSF localizado na sede do município, o (s) médico (s) fará 
(ao) de 10 (dez) a 11 (onze) plantões por mês na Unidade de Saúde Materno 
Infantil. 

- Os Plantões referidos acima serão realizados após o término dos serviços no 
atendimento do PSF, durante toda a semana e nos finais de semana (24 horas). 

 
CLÁUSULA  QUINTA  -  DOS VALORES E DO PAGAMENTO 
 
O preço da contratação global será de R$ 
___________(____________________________) dividido em 10 (dez) parcelas mensais 
e iguais de R$ ___________(_________________); devendo ser realizados o 
pagamento no primeiro dia útil após o dia 10(dez) do mês subseqüente à 
prestação dos serviços, através de cheque nominal ao portador ou depósito 
identificado.(informar os dados bancários do licitante vencedor). 
 
CLÁUSULA SEXTA  -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para execução do presente contrato correrão à conta da dotação 
orçamentária dos recursos consignados no Orçamento Municipal sob a(s) 
rubrica(s) orçamentária(s) nº.(s): 
02 – Poder Executivo; 
04 – Secretaria Municipal de Saúde; 
02 – Fundo Municipal de Saúde; 
10.301.0021.2062 – Programa Saúde da Família/PSF; 
3.3.90.36.00- 253 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Física; 
3.3.90.39.01- 254 – Outros Serv. Terc. – Pes. Jurídica; 
10.302.0019.2064 – Manutenção dos Serviços de Assistência Médica; 
3.3.90.33.00- 266 – Passagens e Desp. C/Locomoção. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES  
 
A – DO (A) CONTRATADO (A): 

I - O (A) Contratado (a) se compromete a enfrentar com responsabilidade, 
dedicação e respeito toda e qualquer tarefa que lhe for afeta em defesa dos 
interesses da municipalidade, dentro dos princípios éticos que regem a medicina, 
sob as penalidades ali previstas;  
 
II. O (A) Contratado (a) não terá direitos trabalhistas advindos da execução do 
presente contrato, sendo o vínculo existente entre Contratante/Contratado (a) 
puramente os constantes deste Instrumento;  
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III. Estar à disposição do Programa de Saúde da Família/PSF da Secretaria 
Municipal de Saúde, durante 40 (quarenta) horas semanais, sendo a jornada de 
trabalho de 7:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas das segundas-feiras às 
sextas-feiras, respeitando os feriados e dias santos, podendo sofrer alterações em 
comum acordo entre as partes contratantes; 
 
IV. Manter o sigilo das informações a que tiver acesso, na forma da lei profissional 
de sua categoria; 
 
V. A infringência a quaisquer das responsabilidades implicará na imediata 
rescisão do Contrato, sujeitando-se o (a) Contratado (a) às sanções legais 
cabíveis, após o contraditório e ampla defesa. 
 
B – DO CONTRATANTE: 
 
I. O Contratante, responsabilizará pelos descontos e encargos previdenciários 
resultantes da execução do presente Contrato, que será recolhido ao I.N.S.S 
(Instituto Nacional de Seguridade Social) na forma e quantia devida, 
mensalmente;  
 
II. Manter e disponibilizar todos os recursos e meios necessários à prática 
profissional do (a) Contratado(a), quando este se encontrar nas dependências do 
Contratante; 
 
III. Orientar o (a) Contratado (a) quanto aos serviços a serem executados; 
 
IV. Acompanhar e fiscalizar o desempenho dos serviços. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 
 
A inexecução total ou parcial do presente Contrato enseja a sua rescisão por 
qualquer uma das partes, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei 
ou regulamento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - São condições que ensejam a rescisão do presente 
contrato: 
 
I. O não cumprimento de cláusulas contratuais; 
 
II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
 
III. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato; 
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IV. Outros casos constantes da Lei Federal Nº.: 8.666/93 e suas alterações, 
inerentes ao presente Contrato; 
 
V. Pelas partes contratantes, consoante Artigo 79, Inciso I, da Lei Federal Nº.: 
8.666/93 e suas alterações. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão imotivada do presente Contrato, precedera 
de aviso por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias pela parte que 
a motivou. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Contratante poderá garantir 
defesa prévia e aplicar a(o) Contratado(a) as seguintes penalidades: 
 
I. Advertência por escrito; 
 
II.  Multa de  5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, por atraso na 
execução dos serviços; 
 
III. Estas multas serão descontadas em crédito do(a) Contratado(a) ou exigidas 
pelas vias legais, através de medidas adequadas. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis da data da notificação, à autoridade superior, aquela que 
aplicou à sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A multa de 5% (cinco por cento) do valor total do 
Contrato prevista no Inciso II se aplicará também ao Contratante, no caso de 
descumprimento das cláusulas aqui estabelecidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
I - Este Contrato poderá ser alterado de conformidade com o disposto no Artigo 
65 e Parágrafos da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 
II - É parte integrante deste, a Tomada de Preços Nº. 004/2010 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA – DO FORO 
 
Elegem as partes desde já, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura vier a 
acontecer, a respeito do presente contrato, o foro da Comarca de Minas 
Novas/MG, com renúncia expressa de qualquer outro. 
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E por se acharem assim ajustadas e contratadas, firmam o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito. 
 

Francisco Badaró (MG), ______/______/ de 2010. 
 
 
 
___________________________________        ________________________________________ 
 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ/MG                      Médico / CRM Nº___ 
                 CONTRATANTE.                                                    CONTRATADO (A). 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
01 - ________________________________              
 
 
02 - ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


