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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL/CONCORRÊNCIA Nº 037/2022. 

 
CERTAME Nº: 037/2022 
DATA DE REALIZAÇÃO: 12/12/2022 
HORA: 10:00H 
RAZÃO SOCIAL ________________________________________________________,  

CNPJ/CPF Nº _____________________________________________________________, 

ENDEREÇO: __________________________________________________________, 

E-MAIL: _______________________________________________________________ 

RESPONSÁVEL PELO CONTATO: ____________________________________________ 

Declara que, por intermédio de seu representante abaixo identificado, promoveu a retirada do edital em 
epígrafe, bem como tomou conhecimento das condições e peculiaridades inerentes ao objeto da contratação 
por meio dos anexos que o compõem e dele são parte integrante e inseparável. 

 

Duque de Caxias, ____________________________________ 

 

ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTE LEGAL OU PREPOSTO 

Sr. Licitante, 

 

Visando à comunicação futura entre este Poder e essa empresa, solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo 
de retirada do edital e remeta a Comissão de Licitação, e-mail: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br  

A não remessa do recibo exime a Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, e de quaisquer informações adicionais. 
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EDITAL 
 CONCORRÊNCIA Nº 037/2022 

 

 
1 – INTRODUÇÃO 
 
1.1 A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, inscrita sob o CNPJ nº 29.138.328/0001-50, torna público para 
conhecimento dos interessados que a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 2335/GP/2021, 
realizará certame licitatório, na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo Menor Preço GLOBAL, para atendimento 
do objeto definido no presente edital, conforme processo administrativo nº 014/001500/2022. Observadas as 
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Municipal nº 2.884/2017, pela Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 7.349/2019, Decreto Municipal nº 6713/2016 alterado pelo Decreto 
Municipal nº 6.965/2018 do Cadastro de Fornecedores e, no que couber, toda legislação aplicável à espécie. 

 
1.2 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocada, obrigarão a todos os licitantes e 
serão publicadas no(s) respectivo(s) veículo(s) de imprensa originalmente utilizado(s) para divulgação do aviso, sendo 
comunicadas aos adquirentes do edital via correio eletrônico (e-mail), reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não afetar a formulação das propostas. 
 
1.3 O edital se encontra disponível no Portal da Transparência: 
http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/licitacoes.php ou ainda poderá ser retirado pessoalmente, através de 
pen drive na Comissão Permanente de Licitação, situada à Alameda Dona Esmeralda, nº 206 – Jardim Primavera – 
Duque de Caxias – RJ. 
 
1.4  Todas as consultas visando a esclarecimentos relativos à licitação deverão ser encaminhados via e-mail 
(cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br), referenciando a presente licitação no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
antes da data prevista para a entrega das propostas. As respostas serão providenciadas no prazo máximo de 03(três) 
dias úteis antes da mesma data. 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA  
PROCESSOS Nº: 014/001500/2022 
DATA DA SESSÃO: 12/12/2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 10:00H 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos, em atendimento às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, para atender às necessidades do Hospital Municipalizado 
Adão Pereira Nunes.  
VALOR ESTIMADO:  R$ 159.368.602,68 (Cento e cinquenta e nove milhões, trezentos e sessenta e oito mil, 
seiscentos e dois reais e sessenta e oito centavos).  
LOCAL: Comissão Permanente de Licitação, situada à Alameda Dona Esmeralda, nº 206 – Jardim Primavera – 
Duque de Caxias – RJ. 
 
IMPORTANTE: Os documentos que exigirem a conferência com o original, e não estiverem 
autenticados em cartório, poderão ser autenticados no Setor de Licitações até 1 dia útil antes do 
certame, desde que seja apresentado original acompanhado de cópia para a devida conferência. 
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1.5 Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à abertura da 
sessão, sendo que as impugnações poderão ser encaminhadas através do e-mail mencionado no item 1.4 e ou 
protocoladas no SETOR DE LICITAÇÕES da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, no seguinte endereço: Alameda 
Esmeralda, 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias - RJ. 
 
1.5.1 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura do certame. 
 
1.6. Caberá à AUTORIDADE SUPERIOR, ou seja, o Ordenador de despesa da pasta solicitante, auxiliado pelo 
Presidente da Comissão, decidir sobre a impugnação em até 3 (três) dias úteis anteriores à abertura da sessão. 
 
1.7 Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimentos serão divulgados e encaminhados, 
através de correio eletrônico, para os licitantes que retirarem o edital presencialmente ou que enviaram 
comprovante de retirada do recibo por e-mail, conforme página inicial. 

2 – DO OBJETO 

2.1 A presente tem como objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços médicos, em atendimento 
às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, para atender às necessidades do Hospital 
Municipalizado Adão Pereira Nunes, conforme especificações discriminadas no Termo de Referência e seus anexos. 

3 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

3.1 Os serviços, objeto da presente contratação, serão executados no Hospital municipalizado Adão Pereira Nunes, 
endereço Rod. Washington Luiz, nº 109, BR – 040, s/nº - Jardim Primavera, Duque de Caxias – RJ, CEP.: 25.213-020. 

3.2 É expressamente vedada à CONTRATADA, a cobrança de qualquer importância dos pacientes em atendimento 
nas dependências do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, vez que a gratuidade é princípio basilar do Sistema 
Único de Saúde. 

3.3 Os serviços deverão ser executados por profissionais tecnicamente qualificados designados e geridos pela 
CONTRATADA, independente da forma do vínculo jurídico existente, assumindo inteira responsabilidade por tais 
prestadores, em todos os aspectos legais aplicáveis. 

3.4 A CONTRATADA deverá possuir à sua disposição profissionais com comprovada capacitação técnica, em 
quantitativo suficientes à perfeita execução do objeto, durante toda a vigência do contrato. 

3.5 Em caso de eventual ausência de qualquer profissional alocado nas escalas de trabalho, a CONTRATADA deverá 
providenciar a sua imediata substituição, sob pena de incorrer nas penalidades contratualmente estipuladas, caso 
dessa situação decorra qualquer prejuízo ao CONTRATANTE ou à terceiro, vez que os serviços possuem natureza 
essencial, devendo ser executados de forma ininterrupta, a fim de que não haja qualquer desassistência aos usuários 
do serviço de saúde.  

3.6 Em caso de substituição ou recomposição da escala de trabalho, os novos profissionais deverão possuir 
qualificação técnica igual ou superior à exigida para o respectivo posto. 
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3.7 Nenhum dos setores Hospital Estadual Adão Pereira Nunes a serem atendidos poderão, sob qualquer hipótese, 
ficar sem a presença do quantitativo mínimo de profissionais previamente estipulado, durante o período usual de 
atendimento aos usuários, devendo a CONTRATADA assegurar a passagem dos plantões de forma que o serviço não 
fique desassistido.  

3.8 A contratada deverá fornecer uniformes e equipamentos de Proteção Individual adequado para execução do 
serviço. 

3.9 A contratante, através do fiscal do contrato, deverá aprovar o modelo de uniforme num prazo de 5 (cinco) dias 
úteis após o início da execução dos serviços. 

3.10 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.10.1 Quantidade de horas e as especialidades exigidas se encontram no ANEXO III do Termo de Referência. 

4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 Os recursos necessários à realização do serviço ora licitado correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
14.91.10.302.0018.2.588.3390.3902.109 

4.2 A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias admite como preço máximo para aceitabilidade das propostas para 
execução do presente o objeto, o total estimado, correspondente a R$ 159.368.602,68 (Cento e cinquenta e nove 
milhões, trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dois reais e sessenta e oito centavos). 

4.3 Os valores constantes da Planilha Estimativa de Preços (anexo III do Edital), é o máximo que o Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias se propõe a pagar pelo objeto da presente.  

5 – TIPO DE LICITAÇÃO 
 
5.1 A presente concorrência reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

6 – CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO:  

6.1 Não será admitida a subcontratação do objeto; 
6.2 Não Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio; 
6.3 Não será admitida a participação de empresa declarada inidônea por qualquer órgão público; 
6.4 Não será permitida a participação de cooperativas e pessoas jurídicas do terceiro setor, sejam elas fundações, 
associações, organizações sociais, institutos ou qualquer outra denominação; 
6.5 Não será admitida a participação de empresa que tenha sofrido as penalidades de suspensão ou impedimento 
do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, independente do ente sancionador; 
6.6 Não será admitida a participação prevista no artigo 9° da Lei n° 8.666 de 1993. 
 
7 – CREDENCIAMENTO 

7.1 As empresas participantes poderão ser representadas na sessão por seu representante legal, desde que 
apresente o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo acompanhado da carteira de identidade, ou por 
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procurador munido do instrumento procuratório, outorgado pelo representante legal da empresa, com firma 
reconhecida, acompanhado do contrato social (original e cópia ou cópia autenticada), com poderes expressos para 
o seu representante, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem como praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame.  

7.2 A documentação referida no item 7.1 poderá ser substituída pela Carta de Credenciamento (ANEXO IV), a qual 
deverá ser apresentada junto à carteira de identidade do credenciado e documento que comprove a representação 
legal do outorgante (original e cópia ou cópia autenticada). 

7.3 As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de 
administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro 
na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei n° 6.404/76 e suas alterações.  

7.4 Os documentos mencionados nos itens 7.1 e 7.2 deverão ser entregues fora de qualquer envelope.  

7.5 Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao Presidente da Comissão 
a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas.  

7.6 É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob 
pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas. 
 
7.7 Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam   munidos dos documentos 
mencionados nos itens 7.1 e 7.2. Mas a ausência desta documentação implicará, na perda do direito de interpor 
recurso das decisões da Comissão, ficando o licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.  
 
7.8 Os documentos apresentados para o credenciamento deverão estar em plena validade, completos, regulares e 
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A apresentação das cópias dos documentos, 
acompanhadas do original à comissão de licitação, dispensa a autenticação em cartório. 
 
7.9 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 

I. Os documentos que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em 
papel timbrado do proponente, com registro do número deste processo, datados e assinados por seu 
representante legal ou preposto legalmente estabelecido. 

II. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 
(noventa) dias corridos, contados de sua expedição. 

III. Todos os documentos expedidos pelo participante deverão ser subscritos pelo sócio administrador ou por 
seu representante legal. 

IV. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 
para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou 
registrados no cartório de títulos e documentos.  

V. Se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, em se tratando de 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são 
emitidos somente em nome da matriz. 

VI. Somente serão aceitas cópias legíveis. 
VII. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
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8 – DO ENVELOPES DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA TÉCNICA E DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
8.1. Apresentarão, envelopes conforme abaixo;  
 
8.2 Entregarão, em envelopes opacos, tamanho ofício, distintos “A” e “B” e devidamente lacrados, nos termos abaixo, 
os documentos exigidos para habilitação e a proposta de preços, respectivamente, constando na parte externa a 
razão social e o endereço da proponente, e-mail da seguinte maneira:  

 
ENVELOPE “A” 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº XX/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)  
E-MAIL: 

 
ENVELOPE “B” 

PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA Nº XX/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)  
E-MAIL: 

 
8.3 No envelope B, o licitante deverá entregar a proposta de preços comercial em papel timbrado da empresa, com 
as seguintes informações: NOME DA EMPRESA, CNPJ DA EMPRESA, TELEFONE, EMAIL E NÚMERO DA 
CONCORRÊNCIA, conforme modelo no Anexo II do Edital.  

8.4. No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer os licitantes, com os envelopes 
“A” e “B” apresentados na forma anteriormente definida. Os licitantes se farão presentes por seus representantes 
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverão estar munidos da carta de credenciamento, firmada pelo 
representante legal da empresa, com poderes para praticar todos os atos da licitação, inclusive prestar 
esclarecimentos, receber notificações e se manifestar quanto à desistência de interposição de recurso.  

8.5. Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faça necessário para o 
completo exame dos documentos apresentados, serão recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes 
presentes. Em seguida serão abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a documentação deles 
constante ser examinada por todos os representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com 
os membros da Comissão Permanente de Licitações. Após a abertura dos envelopes “A”, a sessão poderá ser 
suspensa para julgamento da habilitação.  

8.6. No caso da sessão ser suspensa para julgamento de habilitação, o envelope “B” será mantido fechado, sob a 
guarda da Comissão Permanente de Licitações, que rubricará, juntamente com os licitantes presentes devidamente 
credenciados.  

8.7. Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura do envelope “A” será lavrada ata circunstanciada, 
rubricada pelos representantes credenciados. Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem 
integralmente às condições previstas na cláusula 9 deste edital.  

8.8 Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a proposta 
comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca. 
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8.9 Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar rubricados por seu 
representante legal ou preposto e numerados em sequência crescente e também deverá constar índice 
relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa a agilizar os procedimentos de 
conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante. 
 
8.10 No caso excepcional de a sessão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda 
não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda da comissão de licitação e serão 
exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos 
trabalhos. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE A) 

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a Comissão de Licitação verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneos e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

9.2 Para fins de Comprovação da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Regularidade Trabalhista e Qualificação 
Econômico-Financeira, deverão ser apresentados, conforme o caso, os seguintes documentos: 

9.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

9.2.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os seguintes 
documentos:  

a) Cédula de Identidade de TODOS os sócios administradores ou dos diretores; 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em texto 
consolidado ou acompanhado de todas as suas alterações, em se tratando de sociedades empresárias, 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

e) 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. 

f)   Para pessoas que possuem sociedade de Pessoa Jurídica em seu quadro societário, deverão apresentar 
o contrato social, estatuto ou ato constitutivo do sócio PJ, devidamente registrado em órgão competente, 
acompanhado das respectivas identidades e CPF os seus representantes. 

9.3 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

9.3.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
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a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, por meio da certidão negativa ou positiva com efeitos 
de negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal.  

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (ICMS), do domicílio da sede da licitante, mediante a 
apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Imposto Sobre Circulação e 
Mercadorias e Serviços e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS e ainda da Dívida Ativa Estadual; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de certidão negativa ou 
positiva com efeitos de negativa do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza e da Dívida Ativa 
Municipal.  

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, conforme o 
artigo 29, IV da Lei Federal n° 8.666/93. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeito de Negativa.  

9.4 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.4.1 Para fins de comprovação de qualificação econômico-financeira, todos os licitantes deverão apresentar 
certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

9.4.2 Todas as certidões deverão vir acompanhadas da declaração oficial da autoridade judiciaria competente, 
relacionando os distribuidores que, na Comarca da sua sede, tenham distribuição para expedir certidões negativas 
de falência e recuperação judicial, ou de execução patrimonial. 

9.4.2.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº 
11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos 
de habilitação. 
 
9.4.3 Balanço Patrimonial de demonstrações contábeis do último exercício social, desde que já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, incluindo termo de abertura e Encerramento no livro contábil, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa. Quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da proposta, 
admitir-se atualização de valores, por índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras, 
por balancetes, ou balanços provisórios. Os licitantes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-
financeiros previstos a seguir, devendo estes serem maior ou igual a 1 
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = _________________________________________________ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 

Ativo Total 
SG = __________________________________________________ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 

Ativo Circulante 
LC = ____________________________ 

Passivo Circulante 
 

9.4.4. Os índices contábeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do dispositivo acima, deverão ser 
confirmados pelo responsável da contabilidade do licitante, que deverá apor sua assinatura no documento de cálculo 
e indicar, de forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
9.4.5. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial 
e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 
 
9.4.6. Comprovação de ser dotado de capital social ou de patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez 
por cento) do valor estimado para a contratação. 

9.5 A comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico financeira poderá ser 
substituída por meio do CRC – Certificado de Registro no Cadastral, de Fornecedores e Prestadores de Serviço do 
Município de Duque de Caxias, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal nº 6713/2016 e o Decreto Municipal 
nº 6.965/2018. O referido certificado deverá estar ATUALIZADO junto à Comissão de Cadastro de Fornecedores da 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.  

9.6 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
9.6.1 Certidão de Regularidade da Empresa e do responsável Técnico emitida pelo Conselho Regional de Medicina 
(CRM). 
 
9.6.2 Atestado de capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 
prestação de serviços médicos, no montante de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de cada função 
do ANEXO III do Termo de Referência. 

 
9.7 DA DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 
 
9.7.1 Fica facultada a Visita Técnica à Licitante, que, optando por não fazê-la, deve apresentar DECLARAÇÃO DE 
CONHECIMENTO no modelo proposto junto ao anexo I (Termo de Referência), atestando que conhece todas as 
condições necessárias para a regular prestação do serviço, não podendo posteriormente eximir-se de suas 
responsabilidades, alegando desconhecimento de condições específicas. 
9.7.2 A visita técnica facultada poderá ser agendada através do E-mail: 
superintendênciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gov.br e através dos telefones (21) 2773-6320 e (21) 2773-6329. 
 

Elizeu
Realce

Elizeu
Realce
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9.8 DECLARAÇÃO DE ME-EPP-MEI (ANEXO VIII) 

9.8.1 Os licitantes que se enquadrarem como Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte deverão apresentar juntamente com os documentos de habilitação, a declaração da licitante 
demonstrando que cumpre os requisitos e que não possui nenhum impedimento, conforme dispõe o art. 3 e incisos 
do § 4º e art. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, bem como nos arts. 28 a 40 da Lei Municipal nº 2884/2017. 

9.9 – DA DECLARAÇÃO DE ILÍCITOS TRABALHISTAS (ANEXO V DO EDITAL) 

9.9.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração de que não possuem em seus quadros funcionais nenhum 
menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos artigo 7.º, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal de 1988.  

9.10 Os licitantes deverão apresentar ainda dentro do envelope de habilitação "A":  DECLARAÇÃO ATESTANDO QUE 
A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO 
DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (ANEXO VI DO EDITAL). 

9.11 Todos os licitantes deverão apresentar DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES, dentro do envelope de 
habilitação "A". (ANEXO VII). 

9.12 – DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES 

9.12.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 
(noventa) dias, contados de sua expedição.  

9.13 – DA GARANTIA  

9.13.1 A apresentação da garantia da proposta, no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado 
da contratação, nos termos do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/1993, por meio de caução em dinheiro ou em título 
de dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

10 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

10.1 A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da proponente, devidamente assinado por seu 
representante legal, contendo o valor global do fornecimento a ser licitado, o qual deverá ser em moeda nacional, 
compatíveis com os preços correntes no mercado.  

10.2 A proposta deverá estar acompanhada da planilha de composição de custos referente ao ANEXO II do Termo 
de Referência. 

11– PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer os licitantes, com os 
envelopes "A" e "B", apresentados na forma anteriormente definida. Os licitantes se farão presentes por seus 
representantes legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverão estar munidos da carta de 
credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com poderes para praticar todos os atos da licitação, 
inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações e se manifestar quanto à desistência de interposição de 
recurso. 

11.2 Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faça necessário para o 
completo exame dos documentos apresentados, serão recebidos os envelopes "A" e "B" de todos os licitantes 
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presentes. Em seguida serão abertos os envelopes "A" de todos os licitantes, podendo a documentação deles 
constante ser examinada por todos os representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com 
os membros da Comissão Permanente de Licitações. Após a abertura dos envelopes "A", a sessão poderá ser 
suspensa para julgamento da habilitação. 

11.3 No caso da sessão ser suspensa para julgamento de habilitação, os envelopes "B" serão mantidos fechados, sob 
a guarda da Comissão Permanente de Licitações, que os rubricará, juntamente com os licitantes presentes 
devidamente credenciados. 

11.4 Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes "A" será lavrada ata circunstanciada, 
rubricada pelos representantes credenciados. Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem 
integralmente às condições previstas na cláusula 9 deste edital. 

11.5 Comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos envelopes "B" - 
PROPOSTA DE PREÇOS, desde que todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão 
relativa à habilitação. Neste caso serão devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes "B"- PROPOSTA DE 
PREÇOS, fechados. 

11.6 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes será designada data para abertura 
dos envelopes "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, observado o prazo de recurso estabelecido em lei. No caso de todos os 
licitantes estarem presentes, a intimação para a nova data dar-se-á na própria sessão pública, dispensada a 
publicação na imprensa oficial ou notificação. 

11.7 Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão Permanente de Licitações não mais poderá desclassificar os 
licitantes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o 
julgamento. 

11.8 No dia, hora e local marcado para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para recurso sem a sua 
interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por todos os licitantes ou após o julgamento dos 
recursos interpostos, serão abertas as propostas de preços dos licitantes habilitados, e devolvidos os envelopes "B", 
mediante recibo, aos inabilitados. 

11.9 O completo exame das propostas apresentadas poderá ser realizado em mais de um dia, as quais serão 
examinadas por todos os representantes devidamente credenciados, que as rubricarão, juntamente com os 
membros da Comissão Permanente de Licitações. A sessão poderá ser suspensa para exame dos valores consignados 
nas respectivas planilhas de composição de custos unitários apresentadas. 

11.9.1 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste Edital, 
aquelas com preço acima do estimado, aquelas que tiverem preço manifestamente inexequível e aquelas que não 
estejam acompanhadas da respectiva Planilha de Custos referente ao ANEXO II do Termo de Referência. 

11.9.2 Serão ainda desclassificadas as propostas que apresentem alteração na estrutura da respectiva proposta de 
preços comparativamente àquela apresentada no Anexo II deste Edital. 

11.10 Havendo dúvida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas, fixará a Comissão prazo não inferior a 72 
(setenta e duas) horas para que o (s) licitante (s) comprove (m) a viabilidade de seus preços. 

11.11 Será declarada vencedora a proposta que apresentar o Menor Preço Global. 

11.11.1 O critério de aceitabilidade será o menor preço GLOBAL, sendo desclassificada a proposta que apresentar 
preço manifestamente inexequível. 



 PROCESSO N.º 014/001500/2022 

FLS _______ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO 
SETOR DE LICITAÇÃO 

 

11.12 No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2° do art. 3e da Lei 8666/93 
e na Lei Municipal nº 2.884/2017, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual 
todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

12 – DA PARTICIPAÇÃO DE (MEI – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, ME – MICROEMPRESA E EPP – EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE), QUE ATENDEREM O PREVISTO NO SUBITEM 9. 

12.1 Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 30 da Lei Municipal nº 2884/2017, as ME, 
MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida no edital, mesmo que esta apresente alguma restrição 
com relação à regularidade fiscal; 

a) Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado às MEI, ME e 
EPP o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for 
declarada a 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 negativa. 

b) A prorrogação do prazo deverá sempre ser concedida pela Comissão Permanente de Licitações quando 
requerida pelo licitante, exceto quando exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para a emissão 
da Nota de Empenho, devidamente justificados. 

c) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8666/93, sendo facultado à 
administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
revogar a licitação. 

12.2 Nos termos dos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, nas licitações será assegurado, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as MEI, ME e EPP, entendendo-se por empate aquelas situações em que 
as propostas apresentadas por estas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço e desde 
que o melhor preço não seja de uma MEI, ME ou EPP. 

12.3 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A MEI, ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) Não ocorrendo à contratação de MEI, ME e EPP, na forma da alínea “a”, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.3, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEI, ME e EPP que encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 12.2 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor proposta. 

d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b” deste subitem, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação da documentação 
de habilitação. 

e) O disposto estabelecido neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por MEI, ME e EPP. 
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f) A MEI, ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo 
de 1 (um) dia útil após o encerramento da análise das propostas, sob pena de preclusão.  

12.4 As dúvidas porventura surgidas no decorrer da abertura dos envelopes (documentação e/ou proposta), em sendo 
possível, serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitações não própria reunião, com a respectiva consignação 
em ata, ou darão ensejo à suspensão da reunião para análise pelos membros da comissão, que fixarão nova data para 
prosseguimentos dos trabalhos. 

12.5. Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão Permanente de Licitações 
poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação. 

12.6. O julgamento das propostas de preços e a classificação final das propostas será objeto de ata circunstanciada, 
rubricada pelos representantes credenciados.  

12.7 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua 
entrega.  

12.7.1 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou 
seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, poderá ser solicitada 
a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.  

12.8. É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.     

12.9. A critério da Comissão Permanente de Licitações, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não 
resultem prejuízo para o entendimento das propostas.  

13 – DA HOMOLOGAÇÃO  

13.1 Uma vez homologados o resultado da licitação pela Autoridade Competente, será o licitante vencedor convocado, 
por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura do contrato ou termo 
equivalente. 

 
13.2 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 
sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, convocar os licitantes remanescentes que tiverem 
sido habilitados, na respectiva ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
14 – DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. Todas as descrições detalhadas da GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO e demais especificações do objeto 
a ser contratado estão elencadas no Termo de Referência, Anexo I, parte integrante deste Edital, devendo o licitante 
observar atentamente quando elaborar sua proposta. 

15 – PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

15.1. O prazo da contratação será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado até que se perfaça o total de 60 
(sessenta) meses. 
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15.2. O referido contrato será formalizado através de Contrato de Prestação de Serviço, a ser redigido pela 
Subprocuradoria de Termos e Contratos. 

15.3. O prazo para início da execução dos serviços é de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato.  

16 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE  

16.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

16.1.1. Todas as descrições detalhadas das OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA e demais especificações do objeto a ser 
contratado estão elencadas no Termo de Referência, Anexo I, parte integrante deste Edital, devendo o licitante 
observar atentamente quando elaborar sua proposta. 

16.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

16.2.1 Todas as descrições detalhadas das OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE e demais especificações do objeto a ser 
contratado estão elencadas no Termo de Referência, Anexo I, parte integrante deste Edital, devendo o licitante 
observar atentamente quando elaborar sua proposta. 

17 – DO PAGAMENTO  

17.1. Todas as descrições detalhadas das DO PAGAMENTO e demais especificações do objeto a ser contratado estão 
elencadas no Termo de Referência, Anexo I, parte integrante deste Edital, devendo o licitante observar atentamente 
quando elaborar sua proposta. 

18 – DOS RECURSOS  

18.1 Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitações serão apresentados por escrito, no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou data de lavratura de qualquer das atas, conforme o caso, e 
dirigidos a Comissão de licitação. Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará a 
Comissão Permanente de Licitações o recurso à autoridade superior, que a ratificará ou não, de forma fundamentada.  

18.1.1 Os recursos deverão ser protocolados no SETOR DE LICITAÇÕES da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 
no seguinte endereço: Alameda Esmeralda, nº 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias - RJ. 

18.2 A Comissão Permanente de Licitações dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que poderão impugná-los 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

18.3 Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação do licitante, ou contra o julgamento da 
proposta de preços, terão efeito suspensivo.  

18.4 A intimação dos atos mencionados nas alíneas “a, “b”, “c” e “e” do inciso I do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, 
será feita mediante publicação no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias, porém, se nos casos mencionados 
nas alíneas “a” e “b”, estiverem presentes todos os licitantes no ato em que for adotada a decisão, a intimação poderá 
ser feita por comunicação direta aos interessados. 

19 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 Todas as descrições detalhadas das SANÇÕES ADMINISTRATIVAS e demais especificações do objeto a ser 
contratado estão elencadas no Termo de Referência, Anexo I, parte integrante deste Edital, devendo o licitante 
observar atentamente quando elaborar sua proposta. 
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20 – DA RESCISÃO CONTRATUAL  

20.1 Todas as descrições detalhadas da RESCISÃO CONTRATUAL e demais especificações do objeto a ser contratado 
estão elencadas no Termo de Referência, Anexo I, parte integrante deste Edital, devendo o licitante observar 
atentamente quando elaborar sua proposta. 

21 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

21.1 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, 
de acordo com art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados para 
a prática do ato de revogação ou anulação.  

21.2 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, § 1º e 2º da 
Lei n.º 8.666/93.  

21.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.  

21.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

21.5 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja recurso administrativo pendente, ação 
judicial em curso ou qualquer outro fato impeditivo, os licitantes inabilitados deverão ser notificados a retirar os 
envelopes de PROPOSTAS DE PREÇOS, no prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento da comunicação. Se houver 
recusa expressa ou tácita dos interessados, a Comissão Permanente de Licitações ou o agente público competente 
estará autorizado a inutilizar os envelopes.  

21.6 Acompanham este instrumento convocatório os seguintes anexos:  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS  

ANEXO II – PROPOSTA PADRÃO;  

ANEXO III – PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

ANEXO IV – CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ILÍCITOS TRABALHISTAS; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO ATESTANDO QUE A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO 
SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA; 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE; 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ME, MEI E EPP;  

ANEXO IX – TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

21.7 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios que informam a atuação da 
Administração Pública.  

21.8 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na licitação, 
qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.  
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21.9 O foro do Município de Duque de Caxias é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias 
relativas a esta licitação e a adjudicação, contratação e execução dela decorrentes. 

 

Duque de Caxias, 08 de novembro de 2022. 

 
 
 

___________________________________ 
DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA 

Secretário Municipal de Saúde













































 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO 
SETOR DE LICITAÇÃO 

Processo: 014/001500/2022 

Fls: _____ 

 

ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA Nº 037/2022 
DATA: ____/___/_____ HORA DA REALIZAÇÃO:   
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
CNPJ: 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

 
PREÇO UNITÁRIO 

 
PREÇO TOTAL 

 
 

01 
 
 

Contratação de empresa para prestação de serviços 
médicos, em atendimento às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Duque de Caxias, para atender às 
necessidades do Hospital Municipalizado Adão Pereira 
Nunes, conforme especificações discriminadas no Termo 
de Referência e seus anexos. 

SERVIÇO 1 

  

VALOR TOTAL GLOBAL: 

VALOR TOTAL GLOBAL POR EXTENSO: 

 

1. A PRESENTE PROPOSTA NÃO DEVE SER ALTERADA SOB QUALQUER ASPECTO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.  

2. O LICITANTE, AO ENTREGAR A PRESENTE PROPOSTA DEVIDAMENTE PREENCHIDA, ASSINADA E CARIMBADA DECLARA, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE, QUE CONCORDA 
COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS E ESTABELECIDOS NO RESPECTIVO EDITAL E SEUS ANEXOS.  

3. O PRAZO DE VALIDADE DA PRESENTE PROPOSTA DEVE SER DE, PELO MENOS, 60 DIAS.  

4. A PRESENTE PROPOSTA SERÁ ACEITA MANUSCRITA, IMPRESSA OU DATILOGRAFADA, SEM EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

5. DEVE ACOMPANHAR A PRESENTE PROPOSTA: PLANILHA DE CUSTOS (ANEXO II no Termo de Referência). 

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

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa.



FORNEC. 01 FORNEC. 02 FORNEC. 03

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO QUANT.  HORA Vlr. Unt Vlr. Unt Vlr. Unt Vlr. Unt Vlr total
Coordenação 3.456 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     535.680,00R$                                           
Preceptoria TSA 1.152 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     178.560,00R$                                           
Plantonistas de 12 horas diários 85.968 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     13.325.040,00R$                                      
Coordenação 2.736 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     424.080,00R$                                           
Plantões de 12 horas diários 21.000 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     3.255.000,00R$                                        
Rotinas semanais 4.632 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     717.960,00R$                                           
Coordenação 4.392 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     680.760,00R$                                           
Plantões de 12 horas diários 93.072 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     14.426.160,00R$                                      
Cirurgião de Sobreaviso 6.000 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     930.000,00R$                                           
Rotinas semanais 19.140 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     2.966.700,00R$                                        
Coordenação 2.856 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    165,00R$                                                                    165,00R$                                     471.240,00R$                                           
Plantões de 12 horas diários 21.864 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     3.582.635,04R$                                        
Rotinas semanais 7.752 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     1.270.242,72R$                                        
Coordenação 1.800 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     279.000,00R$                                           
Plantões de 12 horas diários 4.176 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     647.280,00R$                                           
Rotinas semanais 864 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     133.920,00R$                                           
Coordenação 1.728 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     267.840,00R$                                           
Plantões de 12 horas diários 31.104 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     4.821.120,00R$                                        
Rotinas semanais 1.584 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     245.520,00R$                                           
Coordenação 1.824 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    150,00R$                                                                    150,00R$                                     273.600,00R$                                           
Plantões de 12 horas diários 29.112 HORAS 159,64R$                                                                              152,36R$                                                                                    150,00R$                                                                    150,00R$                                     4.366.800,00R$                                        
Rotinas semanais 10.200 HORAS 159,64R$                                                                              152,36R$                                                                                    150,00R$                                                                    150,00R$                                     1.530.000,00R$                                        
Turnos de Cardiologia 4.764 HORAS 159,64R$                                                                              152,36R$                                                                                    150,00R$                                                                    150,00R$                                     714.600,00R$                                           

MENOR VALOR POR SERVIÇO

6 Cirurgia Vascular

Cirurgia Geral.

4 Cirurgia Pediátrica

5 Cirurgia Plástica

3

Clínica Médica7

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS HOSP MUN. ADÃO PEREIRA NUNES

PROCESSO: 014-001500/2022

1 Anestesiologia

2 Buco-maxilo-facial

Objeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO III - PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS



Coordenação 1.764 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     282.240,00R$                                           
Plantões de 12 horas diários 29.808 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     4.769.280,00R$                                        
Coordenação 2.160 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     334.800,00R$                                           
Plantões de Sobreaviso Full Time 6.300 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     976.500,00R$                                           
Rotinas semanais 8.304 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     1.360.693,44R$                                        
Plantões de 12 horas diários 5.832 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     955.631,52R$                                           
Coordenação 3.576 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    165,00R$                                                                    165,00R$                                     590.040,00R$                                           
Plantões de 12 horas diários 45.072 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     7.385.497,92R$                                        
Plantão Ultrassonografia 2.736 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     448.320,96R$                                           
Ambulatório 288 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     47.191,68R$                                              
Preceptoria 1.008 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     165.170,88R$                                           
Rotinas semanais 1.224 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     200.564,64R$                                           
Coordenação 1.800 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     279.000,00R$                                           
Rotinas semanais 1.620 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     251.100,00R$                                           
Coordenação 3.960 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    150,00R$                                                                    150,00R$                                     594.000,00R$                                           
Subcoordenação 1.692 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    150,00R$                                                                    150,00R$                                     253.800,00R$                                           
Plantões de 12 horas diários (Chefe de Equipe) 9.216 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    150,00R$                                                                    150,00R$                                     1.382.400,00R$                                        
Plantões de 12 horas diários (Sala Vermelha) 6.192 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    150,00R$                                                                    150,00R$                                     928.800,00R$                                           
Plantões de 12 horas diários (Sala Amarela) 10.080 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    150,00R$                                                                    150,00R$                                     1.512.000,00R$                                        
Plantões de 12 horas diários (Respiratório) 7.344 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    150,00R$                                                                    150,00R$                                     1.101.600,00R$                                        
Plantões de 12 horas diários (Trauma) 5.616 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    150,00R$                                                                    150,00R$                                     842.400,00R$                                           
Plantões de 12 horas diários (Ambulância) 9.216 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    150,00R$                                                                    150,00R$                                     1.382.400,00R$                                        
Plantões de 12 horas diários (Fichas Verdes) 23.328 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    150,00R$                                                                    150,00R$                                     3.499.200,00R$                                        
Rotinas semanais 5.544 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    150,00R$                                                                    150,00R$                                     831.600,00R$                                           

14 Medicina do Trabalho Coordenação 1656 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     256.680,00R$                                           
Coordenação 8.928 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    165,00R$                                                                    165,00R$                                     1.473.120,00R$                                        
Plantões de 12 horas diários 68.112 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     11.160.832,32R$                                      
Rotinas semanais 12.324 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     2.019.410,64R$                                        
Coordenação 1.560 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    165,00R$                                                                    165,00R$                                     257.400,00R$                                           
Rotinas Semanais 5.556 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     910.406,16R$                                           
Visitas 864 HORAS 153,73R$                                                                              146,61R$                                                                                    165,00R$                                                                    146,61R$                                     126.671,04R$                                           
Plantões de 12 horas diários 25.776 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     4.223.655,36R$                                        
Ambulatório 576 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     94.383,36R$                                              
Coordenação 1.848 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    165,00R$                                                                    165,00R$                                     304.920,00R$                                           
Rotinas semanais 10.536 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     1.726.428,96R$                                        
Plantões de 12 horas diários 25.008 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     4.097.810,88R$                                        

10

Neonatologia (Centro Obstétrico/Sala de Parto/ALCON)

Ginecologia e Obstetrícia (Maternidade/Alojamento Conjunto)

12 Infectologia (SCIH)

15 Medicina intensiva (UTI Adulto)

17

8 Emergência Pediátrica

9 Endoscopia digestiva (EDA + Colono + Gastro)

Ginecologia e Obstetrícia (Maternidade)11

Medicina de emergência (SPA)13

Medicina intensiva pediátrica (CETIPE)16



Coordenação 2.472 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    165,00R$                                                                    165,00R$                                     407.880,00R$                                           
Rotinas semanais 6.072 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     994.957,92R$                                           
Plantões de 12 horas diários 27.216 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     4.459.613,76R$                                        
Oftalmologista 432 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     70.787,52R$                                              
Coordenação 4.464 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    165,00R$                                                                    165,00R$                                     736.560,00R$                                           
Plantões de 12 horas diários 31.596 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     5.177.320,56R$                                        
Rotinas semanais 4.896 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     802.258,56R$                                           
Ambulatório 684 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    165,00R$                                                                    163,86R$                                     112.080,24R$                                           
Coordenação 2.700 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     418.500,00R$                                           
Plantões de 8 horas de Cardiologia 3.744 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     580.320,00R$                                           
Plantões de 12 horas diários 64.176 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     9.947.280,00R$                                        
Rotinas semanais 10.212 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     1.582.860,00R$                                        
Visitador 6.060 HORAS 153,73R$                                                                              146,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    146,61R$                                     888.456,60R$                                           
Ambulatório 3.264 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     505.920,00R$                                           
Coordenação 1.308 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     202.740,00R$                                           
Plantões de 12 horas diários 5.328 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     825.840,00R$                                           
Rotinas semanais 3.408 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     528.240,00R$                                           
Coordenação 1.764 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     282.240,00R$                                           
Ambulatório (Neuropediatria) 2.292 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     366.720,00R$                                           
Ambulatório (Cardiopediatria) 2.364 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     378.240,00R$                                           
Ambulatório  (Pediatria) 1.860 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     297.600,00R$                                           
Ambulatório  (Pediatria/Neuropediatria) 2.292 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     366.720,00R$                                           
Ambulatório (Gastropediatria) 2.004 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     320.640,00R$                                           
Plantões de 6 horas 8.196 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     1.311.360,00R$                                        
Plantões de 8 horas 3.252 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     520.320,00R$                                           
Coordenação de 30 horas semanais 1.584 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     245.520,00R$                                           
Plantonistas de 12 horas diários (Radiologista) 19.296 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     2.990.880,00R$                                        
Plantonistas de 12 horas diários (Ultrassom) 8.424 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     1.305.720,00R$                                        
Plantonistas de 12 horas diários (Ecodoppler) 4.536 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     703.080,00R$                                           
Plantonistas de 12 horas diários (Ecocardiiograma) 4.680 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     725.400,00R$                                           
Coordenação 1.656 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     256.680,00R$                                           
Ambulatório 2.184 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     338.520,00R$                                           

Plantões sobreaviso e presenciais quando acionados de 12 
horas diários

13.812 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     2.140.860,00R$                                        

Rotinas semanais 4.932 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     764.460,00R$                                           
Coordenação 1.440 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     223.200,00R$                                           
Rotinas semanais 288 HORAS 171,47R$                                                                              163,86R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     44.640,00R$                                              
Gerente Médico full time 3.312 HORAS 189,21R$                                                                              181,11R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     529.920,00R$                                           
Coordenador Médico full time 3.312 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     529.920,00R$                                           
Coordenação Programa de Atendimento Domiciliar 1.692 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     262.260,00R$                                           
Coordenação Banco de Sangue de 30 horas semanais 1.800 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     279.000,00R$                                           
Coordenação CIHDOTT 2.112 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     327.360,00R$                                           
Coordenação Bloco Cirúrgico 1.368 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     212.040,00R$                                           
Coordenação Ambulatório de 30 horas semanais 1.680 HORAS 177,38R$                                                                              169,61R$                                                                                    155,00R$                                                                    155,00R$                                     260.400,00R$                                           
Diretor Clínico presencial e full time de sobreaviso 4.320 HORAS 212,86R$                                                                              204,11R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     691.200,00R$                                           
Diretor Médico presencial e full time de sobreaviso 4.320 HORAS 212,86R$                                                                              204,11R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     691.200,00R$                                           
Diretor Técnico presencial e full time de sobreaviso 4.320 HORAS 212,86R$                                                                              204,11R$                                                                                    160,00R$                                                                    160,00R$                                     691.200,00R$                                           

173.705.353,08R$       R$ 159.792.000,00R$ 166.003.220,64  R$                   159.368.602,68 TOTAL ANUAL

21 Otorrinolaringologia

19

Ortopedia e traumatologia
20

Neurocirurgia

Neonatologia (UTI Neonatal)18

Reimplantes e Microcirurgia

Diretoria27

Pediatria22

Radiologia e diagnóstico por imagem (Centro de Imagem)23

24

NVH

Gerência Médica 

25

26
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ANEXO IV 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

Duque de Caxias,   de        de 2022. 

 

Nome do Órgão:  

Ref. 
 

Prezados Senhores, 

 

Pelo presente instrumento fica credenciado (a) o (a) Senhor(a) 
_________________________________________________________, portador (a) da Carteira de 
Identidade nº _____________, expedida em ___/___/___ para representar a empresa 
________________________________________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o nº _________ na licitação na modalidade de _____ Nº ___/_____, a ser realizado em 
______________, às ______ horas, nesta ___________________________, com poderes 
específicos para tomar qualquer decisão relativa a todas as fases deste certame, podendo formular 
propostas de preços verbais, prestar esclarecimentos, receber notificação, interpor recurso e 
manifestar-se quanto a sua renúncia e eventual desistência, 

Atenciosamente, 

 

________________________________________________________ 

(Assinatura, com firma reconhecida, nome e cargo do representante legal da empresa) 

 

Obs.: Este credenciamento deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa e deverá ser 
entregue a Comissão de Licitação no momento do credenciamento, fora de qualquer envelope. 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE ILÍCITOS TRABALHISTAS 
 

Nome do Órgão:  

CONCORRÊNCIA Nº XX/2022 
 
 

_______________________________________________ , inscrita no CNPJ nº ___________, por 
intermédio do 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 V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21/06/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/99, 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 ( ). 

 

Duque de Caxias,        de                       de 2022. 

 

_______________________________________________________ 

(Assinatura,  nome e cargo do representante legal da empresa) 

 

Obs.: 

1) Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

2) Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 

3) Esta declaração deverá ser colocada no envelope "A" Documentação. 

 
 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO 
SETOR DE LICITAÇÃO 

PROCESSO: 014/001500/2022 

FLS_______ 

   

 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO ATESTANDO QUE A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO 
SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE 

DE ECONOMIA MISTA 
 

_____________________________________, inscrita no CNPJ n.º _____________,  por intermédio do 

seu representante legal o(a) Sr.(a)__________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade Nº _____________ e do CPF nº ___________________, DECLARA sob as penas da Lei, para 

fins de participação na licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº XX/2022, que não possui em seu 

quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 

economia mista, com o Município de Duque de Caxias. 

 

…………………………….., de ……….. de 2022 

 

. 

________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome 

Carteira de Identidade 
Cargo/Carimbo da Empresa 

 
 

 

1) Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 

2) Esta declaração deverá ser colocada no envelope "A" Documentação. 

 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO 
SETOR DE LICITAÇÃO 

PROCESSO: 014/001500/2022 

FLS_______ 

   

 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 
 

 

Nome do Órgão:  

Ref. Licitação 
 

______________________________________ , inscrita no CNPJ n.º _____________,  por intermédio do 
seu representante legal o(a) Sr.(a)__________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade Nº _____________ e do CPF nº ___________________, declara sob as penas da Lei, para fins 
de participação no(a) ________ Nº:_____ que: 

 

 • os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de 
todas as informações; 

 • não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

  • inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

 

Duque de Caxias,    de              de 2022. 

 

________________________________________________________ 

(Assinatura,  nome e cargo do representante legal da empresa) 

Obs.:  

1) Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 

2) Esta declaração deverá ser colocada no envelope "A" Documentação. 

 
 

 

 
 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO 
SETOR DE LICITAÇÃO 

PROCESSO: 014/001500/2022 

FLS_______ 

   

 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MEI, ME OU EPP 
 
 
 
 

Concorrência nº ___/2022 
 
 
____________________(razão social da empresa), com sede na ________________ (endereço), inscrita no CNPJ 

nº ___________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº __________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é 

_________________(MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, ME - MICROEMPRESA, ou EPP - EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a 

usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, e a Lei Municipal nº 2884/2017,  não 

havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.  

 
 
 

Duque de Caxias,   de               de 2022. 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome 
Carteira de Identidade 
Cargo/Carimbo da Empresa 

 
Esta declaração deverá ser apresentada juntamente com a documentação de habilitação. 
  



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA DE GOVERNO 
SETOR DE LICITAÇÃO 

PROCESSO: 014/001500/2022 

FLS_______ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX  

TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
























