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PROCESSO N. 2015/019598

PREGÃO PRESENCIAL N.041/2016

1. PREÂMBULO

1.1 O Ministério Público do Estado de Santa Catarina - MPSC, inscrito no CNPJ sob n. 76.276.849/0001-54, torna público 
que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, com base no disposto nas Leis: n. 
10.520/2002; n. 8.666/1993; Lei Complementar n. 123/2006 e normas internas que podem ser acessadas no site: 
www.mpsc.mp.br.

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

1.2.1 Anexo I - Objeto Detalhado;
1.2.2 Anexo II - Planilha de Custos;
1.2.3 Anexo III - Formulário de Proposta de Preços;
1.2.4 Anexo IV - Planilha de Formação de Preços para o Lote 1;
1.2.5 Anexo V - Carta de Preposição;
1.2.6 Anexo VI - Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte;
1.2.7 Anexo VII - Declaração de Disponibilidade de Profissionais;
1.2.8  Anexo VIII - Declaração de não parentesco dos profissionais com membro ou servidor do MPSC;
1.2.8  Anexo IX - Minuta do Contrato do Lote 1 e Anexos I, II e III do Contrato do Lote 1;
1.2.9 Anexo X - Minuta do Contrato do Lote 2 e Anexos I, II e III do Contrato do Lote 2; e,
1.2.10 Anexo XI - Minuta de Autorização de Serviço do Lote 2.

1.3 O objeto descrito no lote 1 será executado de forma indireta, tendo como limites a vigência e o valor do contrato, 
que será celebrado sob o regime de empreitada por preço global, com pagamentos mensais, conforme determina o art. 
10, inciso II, alínea "a", da Lei n. 8.666/93. 

1.4 O objeto descrito no lote 2 será executado de forma indireta e sob demanda, mediante requisições de serviços 
efetuadas em datas e quantidades fixadas discricionariamente pelo MPSC, tendo como limites a vigência e o valor do 
contrato, que será celebrado sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme determina o art. 10, inciso II, 
alínea "b", da Lei n. 8.666/93. 

2. CRONOGRAMA

2.1 Data da sessão do Pregão: 15/08/2016, às 13 horas, à Rua Pedro Ivo, n. 231 – Ed. Campos Salles, Pilotis, Sala 001 (Sala 
de Licitações), Centro, Florianópolis/SC, CEP. 88.010-070.

3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1 Quaisquer questionamentos acerca do edital, inclusive os de ordem técnica, deverão ser encaminhados 
exclusivamente por meio eletrônico, dirigidos ao Pregoeiro, para o endereço licitacao@mpsc.mp.br até 02 (dois) dias 
úteis antes da data designada para a abertura das propostas.

3.2 Os questionamentos serão respondidos pelo Pregoeiro exclusivamente por meio eletrônico.

3.3 Os interessados deverão consultar o sítio do MPSC - http://www.mpsc.mp.br para obter informações sobre esta 
licitação, facultado a este Órgão o envio de informações por outro meio.

3.4 A entrega de impugnações, razões e contrarrazões de recursos, deverá ser realizada, alternativamente: por meio 
eletrônico para o endereço licitacao@mpsc.mp.br; por meio postal à Comissão de Licitação do MPSC – Rua Pedro Ivo, n. 
231, Térreo, sala 002-A, Centro, Florianópolis/SC, CEP. 88.010-070, Edifício Campos Salles, ou ainda, por fax, para o 
número (48) 3330-2318.

4. DO OBJETO

4.1 Contratação de serviços de profissionais de saúde, através de postos de trabalho, para atuarem junto à Gerência de 
Atenção à Saúde – GESAU e contratação de serviços de fisioterapia para o atendimento das Promotorias de Justiça do 
interior do Estado, circunscrições 1ª a 17ª do MPSC.
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5. DO PREÇO MÁXIMO

5.1 O preço máximo do objeto está estipulado no Anexo II - Planilha de Custos.

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1 Poderão participar deste certame licitantes que estejam legalmente constituídos e atendam as especificações 
contidas neste edital.

6.2 Para participar da presente licitação, os interessados deverão apresentar a PROPOSTA DE PREÇOS e a 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, em envelopes separados, fechados, opacos, contendo externamente os seguintes 
dizeres:

ENVELOPE N. 1: PROPOSTA DE PREÇO
LICITANTE: ...................................................
ÓRGÃO LICITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO/SC
PREGÃO PRESENCIAL N. 041/2016/MP 

ENVELOPE N. 2: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
LICITANTE: .......................................
ÓRGÃO LICITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO/SC
PREGÃO PRESENCIAL N. 041/2016/MP 

6.3 É vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas suspensas ou impedidas de licitar e contratar com o MPSC, ou 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública (conforme definição contida no art. 6º, 
inciso XI, da lei 8.666/93), ou que tenham dirigentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou membros do 
MPSC, bem como de licitantes em situação de falência, recuperação judicial ou insolvência:

6.3.1 Estão vedadas de celebrar contrato com o Ministério Público de Santa Catarina, para fornecimento de mão de 
obra, as empresas que tenham em seus quadros como sócios, diretores ou gerentes, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, membro ou servidor ocupante de 
cargo de direção, chefia ou assessoramento; e,

6.3.2 É vedada a prestação de serviço por empregados de empresas fornecedoras de mão de obra que sejam 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
membro ou de servidor do Ministério Público de Santa Catarina, nela compreendida o ajuste mediante o 
acolhimento recíproco para a prestação de serviço entre os Ministérios Públicos ou entre esses e órgãos da 
Administração Pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

6.4 É vedada a participação de licitantes cuja atividade fim não for compatível com o objeto desta licitação, que será 
comprovada por intermédio do ato constitutivo em vigor (documento consolidado ou acompanhado de todas as 
alterações), podendo ser acrescido a este documentação complementar que possibilite identificar a compatibilidade da 
atividade fim com o objeto da licitação.

6.5 É vedada a participação de licitantes que estejam sob aplicação de sanções, conforme termos da Lei n. 12.846/2013:

6.5.1 A verificação de eventual enquadramento na situação de que trata o item 6.5, será realizada mediante consulta 
junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIs, pelo link
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis e junto ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa, pelo link http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

7. DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

7.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
ou empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada (artigo 44, § 
2º da LC 123/2006).

7.2 Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta 
inferior ao menor lance, situação em que será declarada vencedora da etapa de lances.
 
7.3 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese do artigo 44, § 2º da LC 
123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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7.4 A oferta da microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser feita no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
contados da convocação pelo Pregoeiro, sob pena de preclusão (art. 45, § 3º da LC 123/2006).

7.5 As disposições deste item somente serão aplicadas quando a proposta melhor classificada ao final da etapa de lances 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (artigo 45, § 2º da LC 123/2006).

7.6 Na hipótese de microempresa ou empresa de pequeno porte sagrar-se vencedora, deverá apresentar toda a 
documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
última apresente alguma restrição (artigo 43, § 1º da LC 123/2006).

7.7 Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prazo este prorrogável por 
igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa (artigo 43, § 1º da LC 123/2006).

7.8 A documentação fiscal regularizada deverá ser entregue ao Pregoeiro ou à Comissão de Licitação no endereço citado 
no item 3.4 das DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, dentro do prazo estipulado no item anterior:

7.8.1 No caso de remessa postal da documentação, deverá ser enviado o Recibo de Postagem da E.C.T ou Código de 
Rastreamento Postal, por fax ou e-mail, para o endereço citado nas DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, no mesmo prazo 
do item 7.7.

7.9 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93 e neste edital, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme estipulado neste edital.

7.10 A Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – modelo sugerido no Anexo V - deverá ser 
apresentada ao Pregoeiro no momento determinado no item 13.3 deste edital, sob pena de não poder gozar dos direitos 
previstos nos artigos 43 e 44 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006.

7.11 Será realizada consulta no Portal da Transparência em: 
http://transparencia.gov.br/PortalComprasDiretasAtividadeEconomica.asp para verificar o efetivo enquadramento 
como MP/EPP, nos termos do Art. 3º, II, da LC 123/2006.

7.11.1 Após a fase de lances, constatado o extrapolamento referido no item 7.11, o Pregoeiro indeferirá a aplicação 
do tratamento diferenciado constante no item 7.2, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

7.12 Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de 
pequeno porte que realize cessão ou locação de mão-de-obra, conforme art. 17, XII, da Lei Complementar nº 123, de 
2006:

7.12.1 Caso o licitante optante pelo Simples Nacional sagre-se vencedor do certame, deverá obrigatoriamente 
comunicar à Receita Federal a situação ensejadora da exclusão do regime diferenciado.

8. DA IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

8.1 As impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao Pregoeiro, observando-se os termos do item 3.4 das DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para sessão do pregão:

8.1.1 Somente serão consideradas recebidas, dentro do prazo legal acima estabelecido, as impugnações que forem 
protocoladas ou registradas eletronicamente por uma das formas previstas no item 3.4 das DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES.

8.2 O Pregoeiro opinará, de forma fundamentada, com a oitiva da Comissão de Licitação, se assim achar necessário, pela 
procedência ou improcedência das impugnações, que serão decididas pela Autoridade Superior.

8.3 A decisão que determinar a modificação dos termos do Edital ensejará sua republicação, reabrindo-se os prazos 
inicialmente estabelecidos, exceto quando, inquestionavelmente, as alterações não afetarem a formulação das 
propostas.

8.4 Devido à política de segurança virtual implantada no âmbito do MPSC, mensagens enviadas de alguns provedores ao 
endereço eletrônico indicado nas DISPOSIÇÕES PRELIMINARES poderão ser devolvidas ao remetente. É 
responsabilidade do impugnante confirmar o recebimento do e-mail pelos telefones (48) 3330-2134, 2178, 2179, 2533.

http://transparencia.gov.br/PortalComprasDiretasAtividadeEconomica.asp
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9. DO CREDENCIAMENTO

9.1 O Pregoeiro somente credenciará os representantes legais dos licitantes que apresentarem os seguintes 
documentos:

9.1.1 Ato constitutivo em vigor (documento consolidado ou acompanhado de todas as alterações) devidamente 
registrado; e,

9.1.2 Documento de identificação com foto (original ou cópia autenticada) do representante legal.

9.2 O licitante poderá se fazer representar por procurador ou preposto, cujo credenciamento é condicionado à 
apresentação dos seguintes documentos:

9.2.1 Ato constitutivo em vigor (documento consolidado ou acompanhado de todas as alterações), devidamente 
registrado;

9.2.2 Documento de identificação com foto (original ou cópia autenticada), do procurador ou preposto;

9.2.3 Procuração ou carta de preposição - modelo sugerido no Anexo IV, assinada pelo representante legal do 
licitante e com firma reconhecida, ou sua cópia autenticada:

9.2.3.1 A apresentação de procuração pública, original ou cópia autenticada, dispensa o reconhecimento de 
firma do outorgante.

9.3 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

9.4 Somente poderá participar da fase de lances verbais deste pregão o procurador, o preposto ou o representante legal 
do licitante, que estiver devidamente credenciado.

10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

10.1 10.1 O envelope PROPOSTA DE PREÇO deverá conter a proposta, emitida em 1 (uma) via, impressa, datada, 
devidamente identificada e assinada pelo representante legal do licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, bem 
como 1 (uma) cópia digital do arquivo original com as fórmulas utilizadas, além de conter as seguintes informações, sob 
pena de desclassificação:

10.1.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO - a proposta deverá descrever o objeto ofertado pelo licitante ao MPSC;

10.1.2 PREÇO – Os preços deverão ser cotados em REAL, com até duas casas decimais após a vírgula, inclusos os 
impostos, taxas, seguro, frete e demais despesas incidentes sobre o objeto, com cotação única de preços 
discriminando os valores conforme o Anexo III – Formulário de Proposta de Preço, deste edital;

10.1.2.1 No caso do lote 1, para as categorias profissionais que possuam Convenção Coletiva de Trabalho, deverá 
ser apresentada cotação mensal, baseada no salário estipulado na convenção vigente na data da sessão, com até 
duas casas decimais após a vírgula, inclusos todos os custos relacionados à remuneração e encargos incidentes 
sobre a prestação dos serviços, conforme Anexo IV - Planilha de Formação de Preços deste edital.

10.1.2.2 Planilha de Formação de Preços do posto de serviço, com duas casas decimais após a vírgula, e com 
detalhamento de todos os elementos que influam no preço proposto para a contratação, devidamente 
discriminados, relativos a 1 (um) mês de contrato:

10.1.1.2.1 Os salários dos contratados deverão ser pagos integralmente, não podendo ser descontados os 
sábados, domingos e/ou feriados.

10.1.3 VALIDADE DA PROPOSTA - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias (art. 
6º, da Lei n. 10.520, de 17/07/2002), tendo por termo inicial a data da sessão:

10.1.3.1 A PROPOSTA que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período de 60 (sessenta) 
dias, contados da sessão pública em que for aberta a PROPOSTA DE PREÇO.

10.1.4 Deverá, também, ser apresentada juntamente com a proposta de preços a seguinte documentação:

10.1.5 O licitante deverá fazer constar na proposta seus DADOS CADASTRAIS, bem como as demais informações 
requisitadas no Anexo III - Formulário de Proposta de Preço, deste edital. 
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11. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

11.1 O envelope n. 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá conter os documentos abaixo relacionados:

11.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

11.1.1.1 Ato constitutivo do licitante;

11.1.1.1.1 Quando se tratar de EMPRESÁRIO, deverá ser apresentado documento comprobatório de inscrição 
do mesmo no REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS da Junta Comercial do local de sua sede;

11.1.1.1.2 Quando se tratar de SOCIEDADE SIMPLES deverá ser apresentado Contrato acompanhado das 
modificações averbadas, tudo devidamente registrado no REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS do local 
de sua sede;

11.1.1.1.3 Quando se tratar de SOCIEDADE EMPRESÁRIA deverá ser apresentado o Estatuto ou o Contrato 
Social (documento consolidado ou acompanhado de todas as alterações) tudo devidamente registrado no 
REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS da Junta Comercial do local de sua sede;

11.1.1.1.4 Quando se tratar de SOCIEDADES POR AÇÕES também deverão apresentar cópia da Ata da eleição 
de seus administradores registrada na Junta Comercial; e,

11.1.1.1.5 Quando se tratar de SOCIEDADES ESTRANGEIRAS em funcionamento no País deverão apresentar o 
respectivo decreto de autorização e, quando a atividade o exigir, o ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo Órgão competente.

11.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

11.1.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

11.1.2.2 Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União:

11.1.2.3 Certificado de regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal:

11.1.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Fazenda Estadual:

11.1.2.4.1 Para os municípios que emitem Prova de Regularidade para com a Fazenda em separado, os 
licitantes deverão apresentar duas certidões, comprovando sua situação regular referente aos tributos 
Mobiliários e Imobiliários:

11.1.2.4.1.1 Na impossibilidade da apresentação da certidão referente aos tributos Imobiliários, será 
admitido outro documento que comprove a regularidade, ou, na falta deste, declaração do próprio 
licitante de que não é contribuinte de tributos Imobiliários.

11.1.2.4.2 Para comprovação da Regularidade para com a Fazenda estadual, deverá ser apresentada a 
Certidão Negativa de Débitos emitida pelo órgão fazendário do Estado em que a empresa possui domicílio ou 
sede, abrangendo os débitos fiscais inscritos e não inscritos na dívida ativa:

11.1.2.4.2.1 Caso a unidade fiscal dispense, para fins de habilitação em licitação ou contratação direta, a 
prova de regularidade no tocante aos débitos não inscritos na dívida ativa, caberá ao licitante 
comprovar essa informação; e,

11.1.2.4.2.2 Empresa sediada em outro Estado da Federação deverá apresentar também Certidão 
Negativa de Débitos do Estado de Santa Catarina.

11.1.2.5 Prova de regularidade Trabalhista, mediante comprovação da inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei n. 12.440, de 7/7/2011;

11.1.2.6 Serão aceitas certidões positivas, com efeito de negativas, para comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista.

11.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:

11.1.3.1 Quando se tratar de pessoa jurídica ou empresário, deverá apresentar certidão negativa de falência e 
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recuperação judicial, expedida pelo distribuidor do foro da comarca em que está sediado o licitante;

11.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

11.1.4.1 Qualificação Técnica para o lote 1:

11.1.4.1.1 Certidão de Registro da empresa licitante no Conselho Regional de Medicina, com a indicação do 
profissional técnico responsável.

11.1.4.1.2 Comprovação, na data prevista para a entrega da proposta, que dispõe, ou disporá em seu quadro 
permanente de funcionários, de um (01) médico, responsável técnico pelos serviços de saúde da empresa, 
com registro no Conselho Regional de Medicina, mediante:

11.1.4.1.2.1 Cópia da carteira de trabalho do profissional comprovando que pertence ao quadro do 
licitante; ou

11.1.4.1.2.2 Cópia do contrato social que demonstre a condição de sócio do profissional; ou

11.4.1.2.3.4  Declaração de contratação futura do profissional responsável, emitida e assinada pelo 
representante legal da empresa, ou por pessoa com poderes para tal, desde que acompanhada de 
declaração de anuência do profissional;

11.1.4.1.3 Declaração emitida e assinada pelo representante legal da empresa, ou pessoa com poderes para 
tal informando que, dispõe ou disporá, até a assinatura do contrato, no seu quadro permanente de 
funcionários, dos profissionais técnicos elencados nos itens 1 a 5 do lote 1 do Anexo I – Objeto Detalhado, 
conforme modelo sugerido no Anexo VII do Edital.

11.1.4.2 Qualificação Técnica para o lote 2:

11.1.4.2.1 Certidão de Registro da empresa licitante no Conselho Regional de Fisioterapia, com a indicação 
do Fisioterapeuta responsável técnico. 

11.1.4.2.2 Comprovação, na data prevista para a entrega da proposta, que dispõe, ou disporá em seu quadro 
permanente de funcionários, de um (01) fisioterapeuta, responsável técnico pelos serviços de saúde da 
empresa, com registro no Conselho Regional de Fisioterapia, mediante:

11.1.4.2.2.1 Cópia da carteira de trabalho do profissional comprovando que o mesmo pertence ao quadro 
do licitante; ou

11.1.4.2.2.2.Cópia do contrato social que demonstre a condição de sócio do profissional; ou

11.1.4.2.2.3. Cópia do contrato de prestação de serviços, ou

11.1.4.2.2.4 Declaração de contratação futura do profissional responsável, emitida e assinada pelo 
representante legal da empresa, ou pessoa com poderes para tal e desde que acompanhada de 
declaração de anuência do profissional;

11.1.4.2.3 Declaração emitida e assinada pelo representante legal da empresa, ou pessoa com poderes para 
tal informando que, dispõe ou disporá, até a assinatura do contrato, no seu quadro permanente de 
funcionários dos profissionais técnicos elencados no item 1 do lote 2 do Anexo I – Objeto Detalhado, 
conforme modelo sugerido no Anexo VII do Edital.

11.2 O licitante inscrito no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina poderá apresentar o certificado 
de registro cadastral em substituição aos documentos de habilitação de que tratam os subitens 11.1.2 e 11.1.3, desde 
que estes constem nos respectivos cadastros e estejam dentro do prazo de validade. 

11.3 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

11.3.1 Todos os documentos deverão ser apresentados em originais atualizados, ou cópia de cada documento 
individualmente autenticada, ou ainda, cópias simples que poderão ser autenticadas por membros ou servidores do 
MPSC, caso estejam acompanhadas dos respectivos documentos originais;

11.3.2 Os documentos de habilitação apresentados pelo licitante, quando obtidos via Internet, serão validados pelo 
Pregoeiro após verificação de sua autenticidade no site da entidade que os emitiu:
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11.3.2.1 Na hipótese de divergência de informações entre o documento apresentado e as constantes no site da 
entidade que o emitiu, prevalecerão estas em relação àquelas.

11.3.3 No caso de impossibilidade de acesso à Internet para verificação da autenticidade das certidões, a Sessão será 
suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento;

11.3.4 Os documentos apresentados deverão estar dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitação;

11.3.5 Os documentos de habilitação que porventura não possuírem prazo de validade deverão conter data de 
expedição não anterior a 90 (noventa) dias contados da data limite para entrega dos envelopes, exceto para os 
documentos de qualificação jurídica, de qualificação técnica, CPF e CNPJ;

11.3.6 O licitante que optar em participar mediante apresentação de proposta elaborada por uma de suas filiais, 
deverá apresentar todos os documentos exigidos para habilitação referentes unicamente à filial, exceto aqueles 
que, pela própria natureza, sejam emitidos somente em nome da matriz.

11.3.7 Os documentos apresentados por ocasião do Credenciamento serão dispensáveis do envelope n. 2 – 
Documentação de Habilitação.

12. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO

12.1 No dia, hora e local designados no CRONOGRAMA, o Pregoeiro declarará aberta a sessão e realizará o 
credenciamento dos licitantes:

12.1.1 O licitante que desejar participar da sessão apenas com os envelopes “PROPOSTA DE PREÇO” e 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, deverá enviá-los para o endereço citado no item 3.4 das DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES, ou apresentá-los até o momento da abertura da sessão.

12.2 Até o momento em que for encerrado o credenciamento dos licitantes, o Pregoeiro poderá receber documentos de 
credenciamento daqueles que, porventura, não se encontravam presentes no horário estipulado no CRONOGRAMA. 

12.3 Ato contínuo, o Pregoeiro receberá a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando houver, e 
os Envelopes n. 1 - Proposta de Preço e n. 2 - Documentação de Habilitação:

12.3.1 Os envelopes n. 2 - Documentação de Habilitação - que não forem analisados serão devolvidos aos licitantes 
no final da sessão; e,

12.3.2 Caso haja interposição de recurso, os envelopes contendo a Documentação de Habilitação ficarão em posse da 
Comissão de Licitação até o julgamento do recurso, após o qual estarão disponíveis para retirada no endereço citado 
no item 3 do Edital, no prazo de 30 (trinta) dias.

12.4 O Pregoeiro abrirá os envelopes de proposta de preço, registrará os preços ofertados no respectivo mapa, 
indicando a de menor preço e aquelas que atendem ao disposto no inciso VIII do art. 4º da Lei n. 10.520/2002, e 
verificará a conformidade destas propostas com os requisitos do Anexo I - Objeto Detalhado, do instrumento 
convocatório:

12.4.1 Serão admitidas para a etapa de lances verbais:

12.4.1.1 A proposta comercial com menor preço, desde que atendidos os requisitos constantes do Anexo I – 
Objeto Detalhado, do instrumento convocatório; e,

12.4.1.2 As propostas comerciais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela e que, igualmente, 
tenham atendido os requisitos constantes do Anexo I – Objeto Detalhado, do instrumento convocatório.

12.4.2 Caso duas ou mais propostas comerciais, admitidas para a etapa de lances, apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da oferta de lances;

12.4.3 Não havendo pelo menos três propostas comerciais aptas à fase de lances nas condições definidas no subitem 
12.4.1, serão admitidas à etapa de lances aquelas superiores ao limite definido no inciso VIII do art. 4º da Lei n. 
10.520/2002, até que se complete o número de três licitantes, desde que tenham atendido os requisitos do Anexo I – 
Objeto Detalhado, do instrumento convocatório;

12.5 A oferta dos lances será sucessiva, distinta, na ordem decrescente dos preços e deverá ser efetuada pelo preço total 
do lote no momento em que for conferida a palavra ao licitante.
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12.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

12.7 Durante a etapa de lances, quando na sua oportunidade de ofertar novo lance não puder cobrir o menor preço 
apresentado, o licitante poderá oferecer um último lance para melhorar o seu preço, mesmo que este seja superior ao 
menor preço registrado até aquele momento. 

12.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da 
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das 
propostas.

12.9 Encerrada a disputa de lances, o Pregoeiro:

12.9.1 Verificará se existe proposta de licitante micro ou pequena empresa em situação de empate ficto com o 
menor lance, para, em caso afirmativo, facultar-lhe o exercício ao direito de desempate;

12.9.2 Analisará acerca da aceitabilidade do menor lance, com base nos orçamentos obtidos pela administração e/ou 
preço máximo estabelecido;

12.9.3 Negociará a redução dos preços; e,

12.9.4 Declarará o vencedor da etapa de lances.

12.10 Embora seja considerado o preço total do lote para efeito de lances e classificação, o licitante classificado em 
primeiro lugar deverá, no momento da Sessão Pública do Pregão, quando indagado pelo Pregoeiro, definir o preço por 
item, sendo que este preço não poderá ultrapassar o preço máximo estabelecido para o item, bem como não poderá em 
hipótese alguma, ser superior ao preço apresentado na proposta inicial.

12.11 Caso não seja possível a imediata recomposição dos preços resultantes dos lances, o Pregoeiro estabelecerá um 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para que o licitante apresente nova proposta à comissão de Licitação, no 
endereço citado no item 3 do Edital, em original assinado, ou envie para e-mail: licitacao@mpsc.mp.br assinada e 
digitalizada, sob pena de desclassificação.

12.12 Ato contínuo, o Pregoeiro examinará os documentos contidos no Envelope n. 2 - Documentação de Habilitação do 
licitante cuja proposta fora declarada vencedora da etapa de lances.

12.13 Será inabilitado o licitante que não apresentar a documentação em situação regular.

12.14 Frustrada a habilitação do licitante cuja proposta fora declarada vencedora da etapa de lances, o Pregoeiro 
examinará o cumprimento das condições de habilitação dos licitantes subsequentes segundo a ordem de classificação 
na etapa de lances verbais, até apurar o licitante que atenda os requisitos de habilitação expressos no Edital, sendo este 
declarado habilitado e, assim, vencedor do certame.

12.15 O Pregoeiro poderá, também, analisar a habilitação de tantos licitantes quanto necessários, para atingir o número 
de até três habilitados.

12.16 Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo Pregoeiro, seus Assistentes e por 
todos os licitantes presentes.

13. DO PROCEDIMENTO PARA SANAR FALHAS ESCUSÁVEIS

13.1 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Declarados os vencedores, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos. 

14.2 A falta de manifestação imediata e motivada do desejo de recorrer importará na decadência do direito de recurso.

14.3 Sempre que for interposto recurso, deverão ser juntados aos autos os documentos, por ventura, apresentados pelo 
recorrente, registrando-se a data e a hora em que foram entregues.

mailto:licitacao@mpsc.mp.br
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14.4 Não será recebido ou conhecido recurso intempestivo, meramente protelatório, que não seja interposto pelo 
licitante ou por seu representante credenciado, ou quando os respectivos fundamentos não possuírem justificativa e 
motivação em direito admissíveis:

14.4.1 A decisão que negar seguimento ao recurso será fundamentada.

14.5 O Pregoeiro lançará sua manifestação, de forma motivada, pelo indeferimento ou provimento do recurso, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, e nesse mesmo prazo encaminhará o recurso ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos 
Administrativos que, por sua vez, proferirá decisão em 5 (cinco) dias úteis.

14.6 O acolhimento do recurso somente importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

15.1 Declarado o vencedor da licitação e não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de 
recurso, o Pregoeiro Adjudicará o objeto ao vencedor, e o processo será remetido ao Subprocurador-Geral de Justiça 
para Assuntos Administrativos para homologação.

15.2 No caso de interposição de recurso, após seu julgamento, o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos 
Administrativos adjudicará o objeto ao vencedor e homologará o processo.

16. DA CONTRATAÇÃO

16.1 Fica estabelecido que com o licitante vencedor será celebrado contrato, que deverá ser assinado no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis, na Gerência de Contratos, Coordenadoria de Operações Administrativas, a partir da comunicação 
por escrito para este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei n. 8.666/1993. 

16.2 Ocorrendo a decadência de que trata o item anterior, serão convocados os demais licitantes, observada a ordem de 
classificação, para contratar o objeto desta licitação pelo preço registrado na sessão.

16.3 Para o Lote 1 o licitante vencedor deverá apresentar, até a assinatura do contrato, os seguintes documentos, sob 
pena de não celebração do instrumento contratual:

16.3.1 Documentos para a comprovação técnica profissional:

16.3.1.1 Certificado de Residência Médica em Psiquiatria reconhecido pelo MEC, ou Título de Especialista em 
Psiquiatria, emitido pela Associação Médica Brasileira – AMB e Registro no Conselho Regional de Medicina 
(CRM) para o Item 1; 

16.3.1.2 Certificado de Residência Médica em Medicina do Trabalho reconhecido pelo MEC, ou Título de 
Especialista em Medicina do Trabalho, emitido pela Associação Médica Brasileira – AMB e Registro no Conselho 
Regional de Medicina (CRM) do profissional para o Item 2;

16.3.1.3 Certificado de curso técnico em segurança do trabalho e Registro na Delegacia Regional do Trabalho 
(Ministério do Trabalho), para o item 3;

16.3.1.4 Título de Especialista em Enfermagem do Trabalho e Registro no Conselho Regional de Enfermagem 
(COREN) para o item 4;

16.3.1.5 Registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO) para o item 5;

16.3.2 Indicação do preposto, responsável pelos profissionais alocados nos postos de trabalho, o qual deverá 
permanecer na Gerência de Atenção à Saúde (GESAU), três vezes por semana, das 12 às 18 horas, em dias a serem 
ajustados com a GESAU, até o primeiro dia de execução do contrato.

16.3.3 Documentos para a comprovação do vínculo empregatício, de todos os profissionais elencados no lote 1, do 
preposto e do médico responsável técnico pela empresa, caso já não tenha sido apresentado o vínculo deste no 
momento da sessão:

16.3.3.1 Documentos comprobatórios do Registro em Carteira de Trabalho (CLT) dos profissionais junto ao 
licitante:
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16.3.3.1.1 Caso o(s) profissional(is) indicado(s) seja(m) sócio(s) do licitante, e estando comprovado tal 
situação quando da apresentação do Contrato Social no momento do Credenciamento e/ou Habilitação 
Jurídica, fica dispensado o cumprimento do disposto no item 16.3.3.1 acima.

16.3.4 Documentos para a comprovação da inexistência de parentesco com membro ou servidor do MPSC:

16.3.4.1 Declaração de não parentesco do responsável técnico, preposto e dos profissionais com membro ou 
servidor do MPSC, assinada por cada um dos contratados, conforme modelo do Anexo VIII deste Edital;

16.4. Para o lote 2 o licitante vencedor deverá apresentar, até a assinatura do contrato, os seguintes documentos, sob 
pena de não celebração do instrumento contratual:

16.4.1 Documentos para a comprovação técnica dos fisioterapeutas que atuarão na 1ª a 17ª circunscrições do MPSC 
(ver tabela de circunscrições do item 1 das “Informações Adicionais Gerais do Anexo I - Objeto Detalhado):

16.4.1.1 Registros no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO);

16.4.2 Documentos para a comprovação do vínculo empregatício, dos fisioterapeutas que atenderão as 
circunscrições 1ªa 17ª do MPSC e do fisioterapeuta responsável técnico pela empresa, caso já não tenha sido 
apresentado o vínculo deste no momento da sessão:

16.4.2.1 Documento comprobatório do Registro em Carteira de Trabalho (quando CLT), ou, Contrato de 
Prestação de Serviços dos profissionais junto ao licitante;

16.4.2.1.1 Caso o(s) profissional(is) indicado(s) seja(m) sócio(s) do licitante, e estando comprovado tal 
situação quando da apresentação do Contrato Social no momento do Credenciamento e/ou Habilitação 
Jurídica, fica dispensado o cumprimento do disposto no item 16.4.2.1 acima.

16.5 Documentos para a comprovação da inexistência de parentesco com membro ou servidor do MPSC:

16.5.1 Declaração de não parentesco do responsável técnico e demais profissionais, com membro ou servidor do 
MPSC, assinada por cada um dos contratados, conforme modelo do Anexo VIII deste Edital. 

17.  DOS SERVIÇOS

17.1 Os serviços processar-se-ão conforme previsto no Anexo IX – Minuta do Contrato do Lote 1 e no Anexo X - Minuta 
do Contrato do Lote 2.

18. DO PAGAMENTO

18.1 Os pagamentos devidos ao CONTRATADO serão efetuados conforme previsto no Anexo IX - Minuta do Contrato do 
Lote 1 e no Anexo X – Minuta do Contrato do Lote 2.

19. DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO

19.1 O reequilíbrio econômico-financeiro será efetuado conforme previsto no Anexo IX - Minuta do Contrato do Lote 1 
e no Anexo X – Minuta do Contrato do Lote 2

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta dos recursos do orçamento do MPSC, Unidade 
Orçamentária 4001, Funcional Programática 06763 (Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos), Fonte 
100, e Fonte 300, Natureza da Despesa Orçamentária 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO

21.1 As hipóteses de rescisão e as sanções administrativas estão previstas nos Anexo IX - Minuta do Contrato do Lote 1 e 
no Anexo X – Minuta do Contrato do Lote 2.

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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22.1 Estabelece-se que a simples apresentação de proposta pelos licitantes implicará a aceitação de todas as disposições 
do presente edital.

22.2 Assegura-se ao MPSC o direito de:

22.2.1 Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei n. 8.666/93);

22.2.2 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei n. 8.666/93), decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado; 

22.2.3 Adiar a data da sessão; e,

22.2.4 Acrescer ou suprimir quantitativamente o objeto desta licitação em até 25% (vinte e cinco por cento), por 
decisão unilateral, conforme dispõe o art. 65, § 1º, da Lei n. 8.666/93.

22.3 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em 
qualquer época ou fase do processo licitatório.

22.4 O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará o afastamento da licitante, desde que sejam 
possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública.

22.5 As normas que disciplinam este procedimento licitatório serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança do certame.

22.6 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos à 
presente licitação.

22.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

22.8 Só se iniciam e vencem prazos em dias em que houver expediente no MPSC. 

22.9 O resultado da presente licitação será publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPSC.

22.10 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir conflitos que não possam ser resolvidos de forma amigável. 

Florianópolis, 01 de agosto de 2016. 

CRISTINE ANGULSKI DA LUZ JOSÉ WILTON SOUSA DE FREITAS
Promotora de Justiça

Presidente da Comissão de Licitação
Pregoeiro

Assistentes Técnicos:

COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS GERENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE

Membros da Comissão:
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MONIA DOS SANTOS COSTA CARLOS VALDECI SILVANO

CARLOS EDUARDO CABRAL RODRIGUES GERSON DA SILVA JUNIOR
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ANEXO I– OBJETO DETALHADO

OBJETO - Contratação de serviços de profissionais de saúde, através de postos de trabalho, para atuarem junto à 
Gerência de Atenção à Saúde – GESAU e contratação de serviços de fisioterapia para o atendimento das Promotorias de 
Justiça do interior do Estado, circunscrições 1ª a 17ª do MPSC.

LOTE 1: Serviço de Psiquiatria, Medicina do Trabalho, Segurança do Trabalho, Enfermagem do Trabalho e Fisioterapia a 
serem realizados em postos de trabalho nas dependências do Ministério Público de Santa Catarina, junto à Gerência de 
Atenção à Saúde – GESAU, conforme especificações relacionadas nos itens 01 a 05. 

Item 01 – Posto de Trabalho de Médico Especialista em Psiquiatria:

Quantidade: 01 (um)

1.1 Prestação dos serviços: 2ª, 4ª e 6ª feira, das 13 às 17 horas;

1.2 Descrição sumária das atividades:

1.2.1 Realizar consultas, exames clínicos, e a interpretação de resultados de exames relacionados ao Programa de 

Saúde Ocupacional (PSO) e demais programas de prevenção a serem instituídos pelo MPSC;

1.2.2 Analisar a capacidade laborativa em casos de remoção e readaptação;

1.2.3 Atuar no planejamento e execução de programas e projetos preventivos, campanhas ou ações de promoção à 

saúde mental no trabalho;

12.4 Atuar em equipe multiprofissional, visando a compreensão global do paciente;

1.2.5 Identificar e registrar os Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho (TMRT);

1.2.6 Acompanhar os membros e servidores afastados do trabalho por transtornos mentais;

1.2.7 Contribuir com a análise do nexo causal entre os afastamentos do trabalho por transtornos mentais e as 

situações de trabalho;

1.2.8 Atuar nas reuniões da equipe multiprofissional disciplinada pela Lei Estadual n. 12.870/2004;

1.2.9 Realizar o planejamento, organização e acompanhamento das ações do calendário saúde, quando da sua área 

de conhecimento;

1.2.10 Participar da elaboração de Termos de Referência para aquisição de materiais a serem utilizados na sua área 

de atuação.

1.2.11 Emitir parecer técnico e realizar análise de matérias pertinentes à sua área de atuação.

1.3 Habilitação do profissional:

1.3.1 Conclusão de Curso Superior em Medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC; 

1.3.2 Certificado de Residência Médica em Psiquiatria, reconhecido pelo MEC, ou Título de Especialista em 

Psiquiatria, emitido pela Associação Médica Brasileira – AMB.

1.3.3  Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM.

Item 02 – Posto de Trabalho de Médico Especialista em Medicina do Trabalho:

Quantidade: 01 (um)

2.1 Prestação dos serviços: 2ª a 6ª feira, das 13 às 19 horas;

2.2 Descrição sumária das atividades:

2.2.1 Realizar consultas, exames clínicos, e a interpretação de resultados de exames;

2.2.2 Analisar a capacidade laborativa em casos de remoção e readaptação;

2.2.3 Auxiliar na instituição e orientação dos Representantes de Saúde e Segurança do Trabalho;

2.2.4 Realizar a coordenação, o planejamento e a participar da execução do Programa de Saúde Ocupacional (PSO) e 

demais programas de prevenção a serem instituídos pelo MPSC;
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2.2.5 Atuar no planejamento e execução de programas preventivos, campanhas ou ações ergonômicas e de 

promoção à saúde;

2.2.6 Atuar em equipe multiprofissional, visando a compreensão global do paciente;

2.2.7 Acompanhar os membros e servidores afastados do trabalho por motivos de saúde;

2.2.8 Contribuir com a análise do nexo causal entre os afastamentos do trabalho e as situações de trabalho;

2.2.9 Atuar nas reuniões da equipe multiprofissional disciplinada pela Lei Estadual n. 12.870/2004;

2.2.10 Realizar o planejamento, organização e acompanhamento das ações do calendário saúde, quando da sua área 

de conhecimento;

2.2.11 Participar da elaboração de Termos de Referência para aquisição de materiais a serem utilizados na sua área 

de atuação.

2.2.12 Emitir parecer técnico e realizar análise de matérias pertinentes à sua área de atuação.

2.3 Habilitação do profissional:

2.3.1 Conclusão de Curso Superior em Medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC; 

2.3.2 Certificado de Residência Médica em Medicina do Trabalho, reconhecido pelo MEC, ou Título de Especialista 

em Medicina do Trabalho, emitido pela Associação Médica Brasileira - AMB.

2.3.3 Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM.

Item 03 – Posto de Trabalho de Técnico em Segurança do Trabalho:

Quantidade: 01 (um)

3.1 Prestação dos serviços: 2ª a 6ª feira, das 13 às 19 horas;

3.2 Descrição sumária das atividades:

3.2.1 Atuar na elaboração e implementação de programas ou ações ergonômicas e de saúde e segurança no trabalho;

3.2.2 Auxiliar o Médico do Trabalho;

3.2.3 Auxiliar na instituição e orientação dos Representantes de Saúde e Segurança do Trabalho.

3.2.4 Auxiliar nos estudos dos dados estatísticos sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho;

3.2.5 Realizar o planejamento, organização, controle e acompanhamento do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA;

3.2.6 Realizar o planejamento, organização e acompanhamento das ações do calendário saúde, quando da sua área 

de conhecimento;

3.2.7 Participar da elaboração de Termos de Referência para aquisição de materiais a serem utilizados na sua área de 

atuação.

3.2.8 Emitir parecer técnico e realizar análise de matérias pertinentes à sua área de atuação.

3.3 Habilitação do profissional : 

3.3.1 Certificado de Curso Técnico em Segurança do Trabalho,

3.3.2 Registro na Delegacia Regional do Trabalho (Ministério do Trabalho).

Item 04 – Posto de Trabalho de Enfermeiro Especialista em Enfermagem do Trabalho:

Quantidade: 01 (um)

4.1 Prestação dos serviços: 2ª a 6ª feira, das 10h às 12h e das 13h às 19 horas;

4.2 Descrição sumária das atividades:

4.2.1 Atuar na execução e avaliação dos programas e ações de saúde e segurança no trabalho instituídos pelo MPSC;

4.2.2 Auxiliar os médicos;

4.2.3 Executar rotinas e procedimentos pertinentes à sua função por meio de práticas preventivas e curativas;
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4.2.4 Realizar procedimentos relativos à limpeza e conservação, acondicionamento e reposição dos materiais 

médicos, bem como dos resíduos de saúde;

4.2.5 Realizar triagem e acompanhamento dos afastamentos por motivo de saúde visando o controle do 

absenteísmo;

4.2.6 Realizar coleta de dados de doenças ocupacionais e estudos estatísticos sobre acidentes e doenças relacionadas 

ao trabalho;

4.2.7 Realizar o planejamento, organização e acompanhamento das ações do calendário saúde, quando da sua área 

de conhecimento;

4.2.8 Participar da elaboração de Termos de Referência para aquisição de materiais a serem utilizados na sua área de 

atuação.

4.2.9 Emitir parecer técnico e realizar análise de matérias pertinentes à sua área de atuação.

4.3 Habilitação do profissional :

4.3.1 Conclusão de Curso Superior em Enfermagem (reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC); 

4.3.2 Certificado de Especialização em Enfermagem do Trabalho;

4.3.3  Registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN. 

Item 05 – Posto de Trabalho de Fisioterapia:

Quantidade: 02 (dois)

5.1 Prestação dos serviços: 2ª a 6ª feira, das 13 às 19 horas;

5.2 Descrição sumária das atividades:

5.2.1 Avaliar, acompanhar e orientar o tratamento de lesões e/ou queixas e/ou desconfortos físicos decorrentes da 

atividade ocupacional;

5.2.2 Auxiliar no planejamento e participar da execução de programas preventivos, campanhas ou ações de resgate 

e manutenção da saúde relacionados à ergonomia, biomecânica e atividade física laboral;

5.2.3 Realizar estudo ergonômico dos locais de trabalho;

5.2.4 Realizar o planejamento, organização, controle e acompanhamento da Ginástica Laboral;

5.2.5 Realizar o planejamento, organização e acompanhamento das ações do calendário saúde, quando da sua área 

de conhecimento;

5.2.6 Participar da elaboração de Termos de Referência para aquisição de materiais a serem utilizados na sua área de 

atuação.

5.2.7  Emitir parecer técnico e realizar análise de matérias pertinentes à sua área de atuação.

5.3 Habilitação do profissional : 

5.3.1 Conclusão de curso superior em Fisioterapia (reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC);

5.3.2 Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS - LOTE 1:

1. Responsabilidades do Contratado:

1.1. Todos os profissionais contratados deverão auxiliar a Administração naquilo que for solicitado, quando 

pertinente às atividades relacionadas à sua especialidade, podendo deslocar-se a qualquer posto de trabalho das 

dependências do MPSC da Grande Florianópolis, respeitadas data e hora contratadas para a prestação do serviço;
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1.2. Todos os profissionais contratados deverão registrar suas atividades em software da área da saúde e deverão 

mantê-lo atualizado;

1.3. Todos os profissionais contratados poderão ministrar conteúdo relacionado com sua área de formação seja de 

forma presencial ou a distância, por meio de gravação ou ao vivo; 

1.4. O CONTRATADO deverá fornecer uniforme para todos os profissionais que prestarão os serviços nos postos de 

trabalho, contemplando jalecos brancos identificados, bem como estetoscópio, esfignomanômetro e termômetro 

para os profissionais médicos;

2. Da Prestação dos Serviços 

2.1. A prestação dos serviços poderá sofrer alteração de dia e horário, conforme acordo entre o MPSC e o 

CONTRATADO:

2.1.1 Em caso de impossibilidade de prestação do serviço contratado, o CONTRATADO terá prazo máximo de 2 

(dois) dias consecutivos para substituir o profissional.

2.1.2 Em caso de impossibilidade de substituição de profissional para a prestação do serviço haverá desconto do 

valor contratual correspondente ao dia da falta, que será calculado na proporcionalidade dos dias a cumprir no 

mês de ocorrência do fato. 

2.1.3 Quando necessária a substituição do profissional, o CONTRATADO deverá indicar outro com a qualificação 

técnica mínima exigida para a categoria, mediante justificativa apresentada ao MPSC, devendo ser 

demonstrado, neste momento, a qualificação técnica e o vínculo do profissional com a empresa. 

2.2 A prestação de serviço poderá incorrer em visita a outras dependências do Ministério Público de Santa Catarina 

no município de Florianópolis, ligadas à Procuradoria Geral de Justiça, bem como às unidades que compõe a 18ª e 

19ª circunscrições do MPSC (ver quadro de circunscrições no item 1 das “Informações Adicionais Gerais”), 

respeitadas data e hora contratadas para a prestação do serviço:

2.2.1 Os deslocamentos ocorrerão por conta do Ministério Público de Santa Catarina.

LOTE 2: Serviço de fisioterapia, a ser prestado por empresa, para o atendimento das promotorias do interior do Estado 

de Santa Catarina, 1ª a 17ª circunscrições do MPSC, conforme especificações relacionadas no item a seguir:

Item 1 – Serviço de fisioterapia por empresa especializada

Quantidade estimada: 1.236 (mil duzentos e trinta e seis) atendimentos.

1.1 Descrição sumária das atividades: Avaliação Ergonômica do Trabalho – AET.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS – LOTE 2

1. Responsabilidades do Contratado:



0

COORDENADORIA DE OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS / SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESSO N. 2015/019598- PREGÃO N.041/2016

SELIC/rptd

1.1 Garantir que o serviço seja realizado por profissional Fisioterapeuta, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO;

1.2. Garantir que o profissional Fisioterapeuta se apresente nas unidades do MPSC vestindo jaleco e devidamente 

identificado com crachá do CONTRATADO;

1.3 Caso seja necessária a substituição de algum dos profissionais da equipe indicada, o CONTRATADO deverá 

indicar outro com a qualificação técnica mínima exigida para a categoria, mediante justificativa apresentada ao 

MPSC, devendo ser demonstrado, neste momento, a qualificação técnica e o vínculo do profissional com a empresa. 

1.4. Deverão ser emitidos relatórios a cada prestação de serviço, individualmente;

1.5. Os relatórios deverão ser encaminhados no prazo de 2 (dois) dias úteis, à GESAU, por meio digital, devidamente 

assinado e com identificação do número do registro do profissional que prestou o serviço no Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO).

2. Da Prestação dos Serviços:

2.1. A GESAU solicitará reunião no primeiro mês após a assinatura do contrato e no período vespertino, em dia útil, 

para definição do relatório padrão de AET, bem como para prestar eventuais esclarecimentos e orientações sobre o 

serviço a ser prestado pelo CONTRATADO;

2.2 Os serviços passarão a ser solicitados após a realização da reunião acima citada;

2.3 Despesas de locomoção, alimentação, hospedagem ou similares para a realização dos serviços correrão por conta 

do CONTRATADO;

2.4 A estimativa de atendimento é de 1.236 (um mil duzentos e trinta e seis) atendimentos, divididos por 

Circunscrição da seguinte forma: 

Circunscrição: Estimativa de Atendimentos

1ª CMP – Itajaí 83 atendimentos

2ª CMP – Blumenau 138 atendimentos

3ª CMP – Joinville 149 atendimentos

4ª CMP – Rio do Sul - 63 atendimentos

5ª CMP – São Bento do Sul 39 atendimentos

6ª CMP – Canoinhas 39 atendimentos

7ª CMP – Joaçaba 40 atendimentos

8ª CMP – Curitibanos 24 atendimentos

9ª CMP – Concórdia 31 atendimentos

10ª CMP – Lages 88 atendimentos

11ª CMP – Tubarão 95 atendimentos

12ª CMP – Criciúma 134 atendimentos

13ª CMP – Chapecó 83 atendimentos
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14ª CMP – São Miguel do Oeste 63 atendimentos

15ª CMP – Xanxerê 37 atendimentos

16ª CMP – Balneário Camboriú: 83 atendimentos

17ª CMP – Videira 47 atendimentos.

3.6 O comunicado da necessidade da prestação de serviço se dará com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 

corridos, via e-mail;

3.7. Os serviços serão requisitados mediante Autorizações de Serviço – AS, expedidas pelo MPSC, com 03 (três) dias 

úteis de antecedência, contendo a descrição dos serviços a serem prestados, indicando a hora, data, e local de 

execução dos serviços;

3.8 O pagamento dar-se-á por avaliação realizada, comprovada por meio de relatório aprovado pela GESAU;

3.9 Os atendimentos serão realizados em dias úteis, entre 09 (nove) e 19 (dezenove) horas, presencialmente, numa 

das unidades das circunscrições 1ª a 17 ª do MPSC (ver quadro de circunscrições do item 1 das “Informações 

Adicionais Gerais”), conforme informado na AS;

3.10. Os atendimentos deverão ser de no mínimo 30 (trinta) minutos;

INFORMAÇÕES ADICONAIS GERAIS 

1. Quadro de Circunscrições.

QUADRO DE CIRCUNSCRIÇÕES

1ª CMP - Itajaí

(Itajaí, Barra Velha, Balneário Piçarras, Navegantes)

11ª CMP - Tubarão

(Tubarão, Armazém, Braço do Norte, Capivari de Baixo, 

Garopaba, Imaruí, Imbituba, Jaguaruna, Laguna)

2ª CMP - Blumenau

(Blumenau, Ascurra, Brusque, Gaspar, Indaial, Pomerode, Timbó)

12ª CMP - Criciúma

(Criciúma, Araranguá, Forquilhinha, Içara, Lauro Müller, 

Meleiro, Orleans, Turvo, Santa Rosa do Sul, Sombrio, 

Urussanga)

3ª CMP - Joinville

(Joinville, Araquari, Garuva, Guaramirim, Itapoá, Jaraguá do Sul, São 

Francisco do Sul)

13ª CMP - Chapecó

(Chapecó, Coronel Freitas, Modelo, Pinhalzinho, Quilombo, 

São Carlos, Xaxim)

4ª CMP - Rio do Sul

(Rio do Sul, Ibirama, Ituporanga, Presidente Getúlio, Rio do Campo, 

Rio do Oeste, Taió, Trombudo Central)

14ª CMP - São Miguel do Oeste

(São Miguel do Oeste, Achieta, Campo Erê, Cunha Porã, 

Descanso, Dionísio Cerqueira, Itapiranga, Maravilha, Mondaí, 

Palmitos, São José do Cedro)
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5ª CMP - São Bento do Sul

(São Bento do Sul, Itaiópolis, Mafra, Rio Negrinho)

15ª CMP - Xanxerê

(Xanxerê, Abelardo Luz, Ponte Serrada, São Domingos, São 

Lourenço do Oeste)

6ª CMP - Canoinhas

(Canoinhas, Papanduva, Porto União, Três Barras)

16ª CMP - Balneário Camboriú

(Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Porto Belo, São João 

Batista, Tijucas)

7ª CMP - Joaçaba

(Joaçaba, Campos Novos, Capinzal, Catanduvas, Herval d’Oeste)

17ª CMP - Videira

(Videira, Caçador, Fraiburgo, Lebon Régis, Tangará)

8ª CMP - Curitibanos

(Curitibanos, Santa Cecília)

18ª CMP - Capital

(Florianópolis)

9ª CMP - Concórdia

(Concórdia, Itá, Seara, Ipumirim)

19ª CMP - São José

(São José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçu)

10ª CMP - Lages

(Lages, Anita Garibaldi, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Correia 

Pinto, Otacílio Costa, São Joaquim, Urubici)
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ANEXO II – PLANILHA DE CUSTOS

LOTE 1

ITEM DESCRIÇÃO Quantidade de Postos de 
Trabalho

Preço Unitário Mensal 
Máximo (correspondente a 01 

um posto de trabalho)

Preço Mensal Máximo

1

Posto de Trabalho de Médico 
especialista em psiquiatria 
conforme Anexo I – Objeto 
Detalhado

1 R$ 30.161,43 R$ 30.161,43

2

Posto de Trabalho de Médico 
especialista em medicina do 
trabalho conforme Anexo I – 
Objeto Detalhado

1 R$ 39.783,53 R$ 39.783,53

3
Posto de Trabalho de Técnico em 
segurança do trabalho conforme 
Anexo I – Objeto Detalhado

1 R$ 17.291,38 R$ 17.291,38

4

Posto de Trabalho de Enfermeiro 
especialista em enfermagem do 
trabalho, conforme Anexo I – 
Objeto Detalhado

1 R$ 25.506,69 R$ 25.506,69

5
Posto de Trabalho de 
Fisioterapeuta, conforme Anexo I – 
Objeto Detalhado

2 R$ 12.299,64 R$ 24.599,28

Valor Máximo Total do Lote R$ 137.342,31

LOTE 2 

Item Descrição Unidade Qtde
Estimada

Preço Unitário 
Máximo Preço Total Máximo

1
Serviço de fisioterapia por 
empresa especializada, conforme 
Anexo I – Objeto Detalhado.

Atendimento 1.236 R $ 133,95 R$ 165.562,20

A Planilha de Custos informa o preço máximo para o objeto desta licitação.
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ANEXO III – FORMULÁRIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE: ____________________________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________ Número: _____

Bairro: _____________________________ Cidade: ____________________ UF: _____

CEP: _____________________________ Tel/Fax: ____________________________________

CNPJ: _____________________________

Dados Bancários:

Banco – Nome / Nº: _______________________ Agência Nº: ___________
Conta 
Corrente Nº: _________

* Dados Adicionais: Responsável pela Assinatura do Contrato:

Nome: ____________________________________ Cargo / 
Função:

_____________________________

Estado Civil: ________________________________ RG Nº: _________________________________

Telefone / 
Fax:

________________________________ E-mail: _________________________________

* Preenchimento facultativo

Responsável NOMEADO pelo Licitante, para representa-lo conforme Cláusula ******** da Minuta do Contrato:

Nome: ____________________________________ Cargo / 
Função:

_____________________________

Estado Civil: ___________ RG Nº: ___________ CPF Nº: _________________________________

Telefone / 
Fax:

________________________________ E-mail: _________________________________

A presente proposta tem como objeto a execução dos serviços abaixo discriminados, de acordo com as especificações 
constantes do presente edital.

LOTE 1

ITEM DESCRIÇÃO Quantidade de Postos 
de Trabalho

Preço Unitário Mensal 
(correspondente a 01 um 

posto de trabalho)
Preço Mensal total

1
Posto de Trabalho de Médico 
especialista em psiquiatria conforme 
Anexo I – Objeto Detalhado

1 R$ -
R$

2
Posto de Trabalho de Médico 
especialista em medicina do trabalho 
conforme Anexo I – Objeto Detalhado

1 R$ -
R$
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3
Posto de Trabalho de Técnico em 
segurança do trabalho conforme Anexo I 
– Objeto Detalhado

1 R$ - R$

4

Posto de Trabalho de Enfermeiro 
especialista em enfermagem do 
trabalho, conforme Anexo I – Objeto 
Detalhado

1 R$ - R$ -

5 Posto de Trabalho de Fisioterapeuta, 
conforme Anexo I – Objeto Detalhado 2 R$ - R$

Valor Total do Lote R$ 

OBS: Para o lote 1 preencher também a planilha de formação de custos – Anexo IV do Edital

LOTE 2

Item Descrição Unidade Qtde
Estimada Preço Unitário Preço Total 

1
Serviços de fisioterapia por empresa 
especializada, conforme Anexo I – 
Objeto Detalhado.

Atendimento 1.236 R$ R$

__________, ___de _________ de 201-..

_______________________
(Nome e assinatura do responsável)
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ANEXO IV- PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA O LOTE 1 

DOCUMENTO EXCEL 
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ANEXO V - CARTA DE PREPOSIÇÃO

O Licitante ___________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o 

n. ________________________________, com sede na Av./Rua _______________________________, nomeia o(a) Sr(a). 

_______________________________, portador(a) da Cédula de Identidade n. ______________________________ e CPF n. 

__________________________, como seu preposto na licitação instaurada pelo Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina, na modalidade PREGÃO n. --/201-/MP, para tanto autoriza este a apresentar proposta e formular lances 

verbais, negociar preços, declarar a intenção de recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame.

________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal do licitante*

(com firma reconhecida)

* Este documento deverá ser assinado pelo representante legal indicado no ato constitutivo da empresa.
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

________________________________________________________, inscrito no CNPJ n. 

_______________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a). 

________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n. __________________ e 

inscrito(a) no CPF sob n. ______________________, DECLARA que detém a condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006.

 

Optante do SIMPLES/Nacional            (    ) SIM        (   ) NÃO

__________________________, ___ de ____________ de _____.

_________________________________

(Nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FUTURA DE PROFISSIONAIS

DECLARAÇÃO

__________________________________________________(nome do licitante), inscrita no CNPJ 

sob o n. ______________, sediada na ________________________ (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que 

dispõe ou disponibilizará até a data da assinatura do Contrato dos profissionais elencados no Anexo I – Objeto 

Detalhado deste edital e que estes permanecerão à disposição do Contratante durante o período de execução dos 

serviços. 

Florianópolis, ____ de ____________ de 201X.

______________________________________
(Nome e assinatura do Declarante)
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO COM MEMBRO OU SERVIDOR DO MPSC

_____________________, (nome do profissional contratado(a) ), inscrito(a) no CPF sob o nº _______________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, não é cônjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer membro ou de servidor do Ministério Público 

de Santa Catarina, estando ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de quaisquer fatos impeditivos, 

conforme disposto no art. 32, § 2º da Lei n. 8.666/93.

 

__________________________, ___ de ____________ de _____.

_________________________________

(Nome e assinatura do Profissional)
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ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO DO LOTE 1

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com sede na Rua Bocaiúva, 1750, Paço da Bocaiúva, Centro, 
nesta Capital, CNPJ 76.276.849/0001-54, neste ato representado pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos 
Administrativos, Senhor(a) ______________, brasileiro(a), ________ (estado civil), Procurador(a) de Justiça, portador(a) 
da Cédula de Identidade RG n. ______________, doravante denominado CONTRATANTE, e _________________________, 
com endereço/sede na Rua ______________, e CPF/CNPJ _________, neste ato representado pelo Senhor(a) 
___________, brasileiro(a), ________ (estado civil), _______ (profissão), portador(a) da Cédula de Identidade RG n. 
_________, doravante denominado CONTRATADO, com fulcro na Lei n. 8.666/93, resolvem celebrar CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Contratação de serviços de profissionais de saúde, através de postos de trabalho, para atuarem junto à Gerência de 
Atenção à Saúde – GESAU, conforme especificações do Anexo III do contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA
DA FORMA DE EXECUÇÃO

O objeto será executado de forma indireta, tendo como limites a vigência e o valor do contrato, que será celebrado sob 
o regime de empreitada por preço global, com pagamentos mensais, conforme determina o art. 10, inciso II, alínea "a", 
da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PREÇO

Dá-se a este contrato o valor anual de R$ --- (---------------), sendo --- (------------) o preço para o período de vigência 
determinado na Cláusula Vigésima Primeira, em que o valor mensal unitário para o item 1 do Anexo III representa R$ --
-  (-----------------); para o item 2 do Anexo III representa R$ ---  (-----------------);para o item 3 do Anexo III representa R$ 
---  (-----------------);  para o item 4 do Anexo III representa R$ ---  (-----------------);  para o item 5 do Anexo III representa 
R$ ---  (-----------------) e o valor total mensal representa R$ ---  (-----------------).

CLÁUSULA QUARTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta dos recursos do orçamento do MPSC, Unidade Orçamentária 
4001, Funcional Programática 06763 (Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos), Fonte 100, e Fonte 300 
Natureza da Despesa Orçamentária 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

CLÁUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO

As condições de pagamento ficam assim estabelecidas:

§ 1º Os pagamentos devidos ao CONTRATADO serão efetuados mensalmente, com recursos do MPSC, por intermédio do 
Banco do Brasil, Agência 3582-3, na conta corrente indicada pelo CONTRATADO,  Banco___, Agência___, Conta 
corrente____, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do aceite do serviço indicado nas faturas, 
acompanhadas dos demais documentos exigidos no § 7º, atestadas e visadas pelo representante credenciado pelo 
CONTRATANTE, ou, ainda, por meio de fatura com código de barras.

§ 2º O CONTRATADO que não possuir conta corrente no Banco do Brasil poderá receber o pagamento em outras 
instituições, mediante crédito em conta corrente do favorecido, ficando, contudo, responsável pelo pagamento das 
tarifas bancárias derivadas da operação, conforme disposto na Portaria n. 1.708/2014/MP.

§ 3º As notas fiscais que forem apresentadas com erro serão devolvidas ao CONTRATADO para retificação e 
reapresentação, acrescendo-se ao prazo fixado no parágrafo anterior os dias que se passarem entre a data da devolução 
e a da reapresentação.

§ 4º A conta corrente indicada pelo CONTRATADO deverá, obrigatoriamente, estar relacionada ao CNPJ, da matriz ou da 
filial, do licitante vencedor. 
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§ 5º O CONTRATANTE só efetuará o pagamento mediante a apresentação de nota fiscal emitida de forma correta, razão 
pela qual os licitantes deverão observar os casos em que é obrigatório emitir nota fiscal eletrônica.

§ 6º A devolução da Nota Fiscal não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma servirá de pretexto para que o 
CONTRATADO suspenda os serviços.

§ 7º O CONTRATADO deverá apresentar, em meio digital (CD) e e-mail juntamente com a nota fiscal/fatura do mês, os 
comprovantes de recolhimentos e/ou pagamento do mês anterior das:

I - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), devidamente quitada;
II – RE (Relação de Empregados) emitida pelo SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social) e protocolo de envio;
III – Resumo da Folha de Pagamento com a respectiva composição salarial da categoria profissional, bem como dos 
encargos sociais incidentes;
IV – Comprovante de Pagamento da GPS (Guia da Previdência Social);
V – Comprovantes de entrega dos benefícios mensais e diários, conforme Módulo 2 da Planilha de Formação de Preços.

CLÁUSULA SEXTA
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR INADIMPLEMENTO

Não efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido, e desde que não haja culpa do CONTRATADO, os 
valores correspondentes à fatura serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das 
obrigações tributárias, conforme determina o art. 117 da Constituição Estadual.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços ora contratados de acordo com as condições contidas no Anexo III do 
Contrato, e em sua proposta, contados da vigência do contrato.

CLÁUSULA OITAVA
DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

O CONTRATADO não pode interromper os serviços sob a alegação de não estar recebendo os pagamentos devidos. Pode 
ele, contudo, suspender o cumprimento de suas obrigações se os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE atrasarem 
por mais de 90 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra (art. 78, inciso 
XV, Lei n. 8.666/93).

CLÁUSULA NONA
DA SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO

O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE se, após ter sido dado o aceite nos serviços, for constatado que 
eles não foram realizados na forma estipulada neste contrato, e o CONTRATADO esteja se omitindo ou se recusando a 
adequá-los.

CLÁUSULA DÉCIMA
DO REAJUSTE

O reajuste do valor pactuado no presente contrato atenderá às normas a seguir e dependerá de proposta escrita do 
CONTRATADO, passando a vigorar apenas após a decisão administrativa favorável do CONTRATANTE e nos termos da 
respectiva decisão administrativa.

§ 1º Havendo prorrogação do presente contrato, o valor constante na CLAUSULA TERCEIRA poderá ser reajustado 
anualmente, após cada período de doze meses a contar da data de início de sua vigência:

a. Caso o CONTRATADO não requeira tempestivamente a repactuação e prorrogue o contrato sem pleiteá-la, 
ocorrerá a preclusão do direito;

b. Ocorrerá igualmente a preclusão do direito à repactuação caso o pedido seja formulado depois de extinto o 
contrato.
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§ 2º Os valores serão divididos em cinco módulos, como segue:

I - Os valores dos salários e encargos sociais (Módulos 1 e 4) e do Módulo 2-B serão atualizados a partir da data 
estipulada na Convenção e de acordo com os índices e valores nela estabelecidos, nos termos autorizados pela 
legislação em vigor. 

II - Os demais componentes (Módulo 2, exceto “B” e Módulo 3, exceto “C”), havendo prorrogação do presente 
contrato, serão reajustados anualmente, após cada período de doze meses do início da vigência deste contrato, de 
acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), fornecido pelo IBGE, ou outro que vier a 
substituí-lo por determinação legal.

III - Os valores relativos aos tributos serão alterados em face da atualização e do reajuste previstos nos incisos 
acima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Este contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do CONTRATADO e a retribuição do CONTRATANTE para justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, 
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
 
§ 1º O pedido, fundamentado e devidamente instruído com provas que evidencie a necessidade da revisão de preço, 
deverá ser endereçado à Coordenadoria de Operações Administrativas do MPSC situada à rua Pedro Ivo, n. 231, andar 
térreo, sala 002, Centro, Florianópolis/SC - CEP 88.010-070, com identificação do número DO CONTRATO, ou ainda, por 
e-mail: coad@mpsc.mp.br.

§ 2º Não será apreciado o pedido de revisão de preços que não comprovar o desequilíbrio sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O contrato poderá ser alterado, através de termos aditivos, por acordo entre as partes, ou unilateralmente por parte do 
CONTRATANTE no caso de acréscimos ou supressões de quantidades em até 25% do valor total atualizado, conforme 
art. 65 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DOS REPRESENTANTES DAS PARTES

As partes nomearão por escrito, responsáveis com poderes para representá-las em todos os atos praticados referentes à 
execução do contrato, conforme Anexos I e II deste contrato. 

§ 1º O representante do CONTRATANTE terá poderes para solicitar, fiscalizar, receber e aceitar os SERVIÇOS e 
especialmente para:

I - Sustar os serviços, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que, a seu critério, considerar esta medida 
necessária à sua boa execução ou à salvaguarda dos interesses do CONTRATANTE;

II - Recusar os serviços realizados que não atendam às boas normas técnicas;

III - Questionar todos os problemas técnicos constatados;

IV - Ajustar com o representante do CONTRATADO, nas hipóteses comprovadas de caso fortuito e força maior, 
conforme estipulado no Código Civil Brasileiro, as alterações na ordem de sequência ou no prazo de realização dos 
fornecimentos; e,

V - Solicitar a substituição do representante credenciado pelo CONTRATADO, no prazo máximo de uma semana.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA FISCALIZAÇÃO

mailto:coad@mp.sc.gov.br
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Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer, a qualquer tempo e por qualquer pretexto, da maneira como melhor 
lhe aprouver e convier, diretamente ou por intermédio de seu representante especialmente nomeado, completa 
fiscalização do objeto deste contrato, para o que o CONTRATADO se compromete a permitir o livre acesso dele a todos 
os locais necessários e a fornecer todas as informações solicitadas. O exercício pelo CONTRATANTE do direito de 
fiscalização não exonera o CONTRATADO de suas obrigações, nem de qualquer forma diminui sua responsabilidade.

§ 1º O CONTRATANTE fiscalizará a prestação dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, comunicando ao 
CONTRATADO quaisquer fatos que necessitem de sua imediata intervenção.

§ 2º A fiscalização do CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado do CONTRATADO, de acordo 
com o interesse dos serviços. 

§ 3º A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO por quaisquer irregularidades 
que venham a ser cometidas por seus empregados que efetuarem os serviços nas dependências do CONTRATANTE, 
desde que a culpa lhes seja imputada. 

§ 4º A fiscalização atuará desde o início da prestação dos serviços até o término da vigência deste contrato.

§ 5º Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, inclusive quando implicarem indagações de caráter técnico.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

É vedada a prestação de serviço por empregados da empresa fornecedora de mão-de-obra que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de membros ou servidores 
ocupantes, no âmbito do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, de cargo de direção, chefia ou assessoramento, 
observando-se, no que couber, as restrições relativas à reciprocidade entre os Ministérios Públicos ou entre estes e 
órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos do artigo 4º da 
Resolução n. 37, de 28/04/2009, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

O CONTRATANTE possui os seguintes direitos e obrigações:

I - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pelo CONTRATADO;

II - Disponibilizar infraestrutura e equipamentos para as reuniões; e,

III - Franquear o acesso, previamente agendado, dos representantes do CONTRATADO às instalações e equipamentos do 
MPSC, quando for necessário à execução dos serviços contratados.

O CONTRATADO possui os seguintes direitos e obrigações, além das mencionadas no Anexo III do contrato: 

I – Designar e manter na Gerência de Atenção à saúde, no mínimo três vezes na semana das 12 h as 18h preposto 
responsável pelos profissionais alocados nos postos de trabalho.

II - Dar integral cumprimento à sua proposta, a qual passa a integrar o contrato a ser firmado, independentemente de 
transcrição;

IIII - Dar integral cumprimento à sua proposta, a qual passa a integrar o contrato a ser firmado, independentemente de 
transcrição;

IV – Executar, integralmente e com perfeição técnica, o objeto deste contrato;

V - Cumprir os prazos estabelecidos, sob pena de multa, sem prejuízo de outras cominações cabíveis;

VI - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução dos serviços sem prévia e expressa anuência do 
CONTRATANTE;

VII - Suportar todos os encargos envolvidos no objeto contratado, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, 
impostos e contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas 
e exigidas pelo Governo;

VIII – Quando presentes os adicionais de periculosidade ou insalubridade, apresentar o LTCAT no início da vigência do 
contrato e nas eventuais renovações;
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IX - Responsabilizar-se pelo sigilo e confidencialidade, por si e seus empregados alocados na execução dos serviços, dos 
documentos e/ou informações que lhe chegarem ao conhecimento por força da execução do contrato, não podendo 
divulgá-los, sob qualquer pretexto; e,

X - Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo decorrente do uso inadequado ou falta de zelo e cuidado no uso 
dos utensílios, materiais e equipamentos disponibilizados pelo CONTRATANTE.

XI – Apresentar relatório FAP ajustado, anualmente;

XII – Manter à disposição do CONTRATANTE as estatísticas que foram utilizadas como base para cálculo (histórico das 
ocorrências e atualizadas) dos custos do Submódulo 4.4 da Planilha de Formação de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O atraso injustificado na execução do contrato, por culpa do CONTRATADO, o sujeitará ao pagamento de multa de mora, 
sem prejuízo das demais sanções, que será aplicada na forma seguinte:

I – 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, limitada a 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal do posto de trabalho, 
para cada dia de atraso na substituição de empregado, contado da notificação por escrito, emitida pelo representante 
do CONTRATANTE;

II – 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, limitada a 20% (vinte por cento), sobre o valor da nota fiscal, pelo 
descumprimento de qualquer uma das obrigações previstas nas Cláusulas Primeira e Décima Segunda, 
independentemente de outras multas aplicadas;

III – 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, limitada a 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal, para cada dia de 
atraso na apresentação da cópia dos recibos de entrega dos uniformes aos empregados.

IV - No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,2% 
até 10 (dez) dias de atraso e 0,4% acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso. 

V - Na hipótese da aplicação de multa atingir ou ultrapassar o limite previsto acima, caracterizar-se-á a inexecução 
contratual, sujeitando o CONTRATADO às demais implicações legais.

§1º Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, o CONTRATANTE poderá 
aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais, multas e penalidades previstas neste edital e no contrato, as 
seguintes sanções:

I - Advertência por escrito, quando o CONTRATADO deixar de atender determinações necessárias à regularização de 
faltas ou defeitos concernentes à execução dos serviços ou fornecimentos;

II - Multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

III - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o CONTRATANTE por prazo 
não superior a 5 (cinco) anos. Esta sanção sempre será aplicada, ressalvadas outras hipóteses não arroladas neste item, 
quando o CONTRATADO, convocado dentro do prazo de validade da proposta: não celebrar o contrato; deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
não mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude 
fiscal; e,

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública (conforme definição contida no 
art. 6º, inciso XI, da lei 8.666/93) enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

§2º A multa deverá ser recolhida na Coordenadoria de Finanças e Contabilidade do MPSC, dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis após a respectiva notificação por telegrama. Não solvida a multa, nos termos aqui previstos, será ela 
descontada pelo MPSC dos créditos existentes em nome do CONTRATADO ou, não havendo esses ou sendo ela maior do 
que o crédito, cobrada judicialmente com ônus ao devedor.

§3º As penalidades previstas poderão ser minoradas ou não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no 
contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido quando da ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da 
Lei n. 8.666, de 21/06/1993:

I - Determinada por ato unilateral e estrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 
da Lei n. 8.666/93;

II - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, 
reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência da Administração; e,

III - Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. A rescisão prevista no inciso I desta cláusula, acarretará as consequências previstas nos incisos I a IV, 
do art. 80, da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DA VINCULAÇÃO

Este contrato vincula-se ao Pregão Presencial n. --/2016/MP e à proposta do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA
DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA
DA LEGISLAÇÃO

Aplica-se aos casos omissos o disposto nas Leis n. 10520/02 e n. 8.666/93 e, no silêncio destas, outras normas e 
princípios de direito administrativo pertinentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato será contado de XX/XX/2016 até o dia XX/12/2016, podendo ser prorrogado por 
sucessivos períodos, por conveniência das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inc. II, da 
Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA
DA PUBLICAÇÃO

O extrato deste contrato será publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPSC, conforme disposto no art. 61, parágrafo 
único, da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da Capital deste Estado, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Florianópolis, ____ de _________ de ______.
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Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos 
Administrativos
CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas: 

1. 2.
(cargo) (cargo)
RG RG
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ANEXO I DO CONTRATO

TERMO DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO CONTRATANTE

O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos constitui a Gerente de Atenção à 

Saúde e a Coordenadora de Recusos Humanos___________________ como representantes do Ministério Público do 

Estado de Santa Catarina para fiscalizar a execução do contrato n. ______________. 

Florianópolis, _____ de ______________ de _______.

________________________________________________________
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
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ANEXO II DO CONTRATO

TERMO DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO CONTRATADO

____________________________________________________________  constitui o(a) senhor(a) 

______________________________________________________________________________   como seu(ua) representante 

no contrato n. _____________________________,  celebrado com o Ministério Público de Santa Catarina.

___________, _____ de ______________ de ________.

_________________________________________
Contratado
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ANEXO III DO CONTRATO

OBJETO DO CONTRATO

OBJETO - Contratação de serviços de profissionais de saúde, através de postos de trabalho, para atuarem junto à 
Gerência de Atenção à Saúde – GESAU.

LOTE 1: Serviço de Psiquiatria, Medicina do Trabalho, Segurança do Trabalho, Enfermagem do Trabalho e Fisioterapia a 
serem realizados em postos de trabalho nas dependências do Ministério Público de Santa Catarina, junto à Gerência de 
Atenção à Saúde – GESAU, conforme especificações relacionadas nos itens 01 a 05. 

Item 01 – Posto de Trabalho de Médico Especialista em Psiquiatria:

Quantidade: 01 (um)

1.1 Prestação dos serviços: 2ª, 4ª e 6ª feira, das 13 às 17 horas;

1.2 Descrição sumária das atividades:

1.2.1 Realizar consultas, exames clínicos, e a interpretação de resultados de exames relacionados ao Programa de 

Saúde Ocupacional (PSO) e demais programas de prevenção a serem instituídos pelo MPSC;

1.2.2 Analisar a capacidade laborativa em casos de remoção e readaptação;

1.2.3 Atuar no planejamento e execução de programas e projetos preventivos, campanhas ou ações de promoção à 

saúde mental no trabalho;

12.4 Atuar em equipe multiprofissional, visando a compreensão global do paciente;

1.2.5 Identificar e registrar os Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho (TMRT);

1.2.6 Acompanhar os membros e servidores afastados do trabalho por transtornos mentais;

1.2.7 Contribuir com a análise do nexo causal entre os afastamentos do trabalho por transtornos mentais e as 

situações de trabalho;

1.2.8 Atuar nas reuniões da equipe multiprofissional disciplinada pela Lei Estadual n. 12.870/2004;

1.2.9 Realizar o planejamento, organização e acompanhamento das ações do calendário saúde, quando da sua área 

de conhecimento;

1.2.10 Participar da elaboração de Termos de Referência para aquisição de materiais a serem utilizados na sua área 

de atuação.

1.2.11 Emitir parecer técnico e realizar análise de matérias pertinentes à sua área de atuação.

1.3 Habilitação do profissional:

1.3.1 Conclusão de Curso Superior em Medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC; 

1.3.2 Certificado de Residência Médica em Psiquiatria, reconhecido pelo MEC, ou Título de Especialista em 

Psiquiatria, emitido pela Associação Médica Brasileira – AMB.

1.3.3  Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM.

Item 02 – Posto de Trabalho de Médico Especialista em Medicina do Trabalho:

Quantidade: 01 (um)

2.1 Prestação dos serviços: 2ª a 6ª feira, das 13 às 19 horas;

2.2 Descrição sumária das atividades:

2.2.1 Realizar consultas, exames clínicos, e a interpretação de resultados de exames;

2.2.2 Analisar a capacidade laborativa em casos de remoção e readaptação;

2.2.3 Auxiliar na instituição e orientação dos Representantes de Saúde e Segurança do Trabalho;

2.2.4 Realizar a coordenação, o planejamento e a participar da execução do Programa de Saúde Ocupacional (PSO) e 

demais programas de prevenção a serem instituídos pelo MPSC;



0

COORDENADORIA DE OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS / SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESSO N. 2015/019598- PREGÃO N.041/2016

SELIC/rptd

2.2.5 Atuar no planejamento e execução de programas preventivos, campanhas ou ações ergonômicas e de 

promoção à saúde;

2.2.6 Atuar em equipe multiprofissional, visando a compreensão global do paciente;

2.2.7 Acompanhar os membros e servidores afastados do trabalho por motivos de saúde;

2.2.8 Contribuir com a análise do nexo causal entre os afastamentos do trabalho e as situações de trabalho;

2.2.9 Atuar nas reuniões da equipe multiprofissional disciplinada pela Lei Estadual n. 12.870/2004;

2.2.10 Realizar o planejamento, organização e acompanhamento das ações do calendário saúde, quando da sua área 

de conhecimento;

2.2.11 Participar da elaboração de Termos de Referência para aquisição de materiais a serem utilizados na sua área 

de atuação.

2.2.12 Emitir parecer técnico e realizar análise de matérias pertinentes à sua área de atuação.

2.3 Habilitação do profissional:

2.3.1 Conclusão de Curso Superior em Medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC 

2.3.2 Certificado de Residência Médica em Medicina do Trabalho, reconhecido pelo MEC, ou Título de Especialista 

em Medicina do Trabalho, emitido pela Associação Médica Brasileira - AMB.

2.3.3 Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM.

Item 03 – Posto de Trabalho de Técnico em Segurança do Trabalho:

Quantidade: 01 (um)

3.1 Prestação dos serviços: 2ª a 6ª feira, das 13 às 19 horas;

3.2 Descrição sumária das atividades:

3.2.1 Atuar na elaboração e implementação de programas ou ações ergonômicas e de saúde e segurança no trabalho;

3.2.2 Auxiliar o Médico do Trabalho;

3.2.3 Auxiliar na instituição e orientação dos Representantes de Saúde e Segurança do Trabalho.

3.2.4 Auxiliar nos estudos dos dados estatísticos sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho;

3.2.5 Realizar o planejamento, organização, controle e acompanhamento do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA;

3.2.6 Realizar o planejamento, organização e acompanhamento das ações do calendário saúde, quando da sua área 

de conhecimento;

3.2.7 Participar da elaboração de Termos de Referência para aquisição de materiais a serem utilizados na sua área de 

atuação.

3.2.8 Emitir parecer técnico e realizar análise de matérias pertinentes à sua área de atuação.

3.3 Habilitação do profissional: 

3.3.1 Certificado de Curso Técnico em Segurança do Trabalho,

3.3.2 Registro na Delegacia Regional do Trabalho (Ministério do Trabalho).

Item 04 – Posto de Trabalho de Enfermeiro Especialista em Enfermagem do Trabalho:

Quantidade: 01 (um)

4.1 Prestação dos serviços: 2ª a 6ª feira, das 10h às 12h e das 13h às 19 horas;

4.2 Descrição sumária das atividades:

4.2.1 Atuar na execução e avaliação dos programas e ações de saúde e segurança no trabalho instituídos pelo MPSC;

4.2.2 Auxiliar os médicos;

4.2.3 Executar rotinas e procedimentos pertinentes à sua função por meio de práticas preventivas e curativas;
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4.2.4 Realizar procedimentos relativos à limpeza e conservação, acondicionamento e reposição dos materiais 

médicos, bem como dos resíduos de saúde;

4.2.5 Realizar triagem e acompanhamento dos afastamentos por motivo de saúde visando o controle do 

absenteísmo;

4.2.6 Realizar coleta de dados de doenças ocupacionais e estudos estatísticos sobre acidentes e doenças relacionadas 

ao trabalho;

4.2.7 Realizar o planejamento, organização e acompanhamento das ações do calendário saúde, quando da sua área 

de conhecimento;

4.2.8 Participar da elaboração de Termos de Referência para aquisição de materiais a serem utilizados na sua área de 

atuação.

4.2.9 Emitir parecer técnico e realizar análise de matérias pertinentes à sua área de atuação.

4.3 Habilitação do profissional:

4.3.1 Conclusão de Curso Superior em Enfermagem (reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC); 

4.3.2 Certificado de Especialização em Enfermagem do Trabalho;

4.3.3  Registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN. 

Item 05 – Posto de Trabalho de Fisioterapia:

Quantidade: 02 (dois)

5.1 Prestação dos serviços: 2ª a 6ª feira, das 13 às 19 horas;

5.2 Descrição sumária das atividades:

5.2.1 Avaliar, acompanhar e orientar o tratamento de lesões e/ou queixas e/ou desconfortos físicos decorrentes da 

atividade ocupacional;

5.2.2 Auxiliar no planejamento e participar da execução de programas preventivos, campanhas ou ações de resgate 

e manutenção da saúde relacionados à ergonomia, biomecânica e atividade física laboral;

5.2.3 Realizar estudo ergonômico dos locais de trabalho;

5.2.4 Realizar o planejamento, organização, controle e acompanhamento da Ginástica Laboral;

5.2.5 Realizar o planejamento, organização e acompanhamento das ações do calendário saúde, quando da sua área 

de conhecimento;

5.2.6 Participar da elaboração de Termos de Referência para aquisição de materiais a serem utilizados na sua área de 

atuação.

5.2.7  Emitir parecer técnico e realizar análise de matérias pertinentes à sua área de atuação.

5.3 Habilitação do profissional: 

5.3.1 Conclusão de curso superior em Fisioterapia (reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC);

5.3.2 Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO LOTE 1

1. Responsabilidades do Contratado:

1.1. Todos os profissionais contratados deverão auxiliar a Administração naquilo que for solicitado, quando 

pertinente às atividades relacionadas à sua especialidade, podendo deslocar-se a qualquer posto de trabalho das 

dependências do MPSC da Grande Florianópolis, respeitadas data e hora contratadas para a prestação do serviço;

1.2. Todos os profissionais contratados deverão registrar suas atividades em software da área da saúde e deverão 

mantê-lo atualizado;
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1.3. Todos os profissionais contratados poderão ministrar conteúdo relacionado com sua área de formação seja de 

forma presencial ou a distância, por meio de gravação ou ao vivo; 

1.4. O CONTRATADO deverá fornecer uniforme para todos os profissionais que prestarão os serviços nos postos de 

trabalho, contemplando jalecos brancos identificados, bem como estetoscópio, esfignomanômetro e termômetro 

para os profissionais médicos;

2. Da Prestação dos Serviços 

2.1. A prestação dos serviços poderá sofrer alteração de dia e horário, conforme acordo entre o MPSC e o 

CONTRATADO:

2.1.1 Em caso de impossibilidade de prestação do serviço contratado, o CONTRATADO terá prazo máximo de 2 

(dois) dias consecutivos para substituir o profissional.

2.1.2 Em caso de impossibilidade de substituição de profissional para a prestação do serviço haverá desconto do 

valor contratual correspondente ao dia da falta, que será calculado na proporcionalidade dos dias a cumprir no 

mês de ocorrência do fato. 

2.1.3 Quando necessária a substituição do profissional, o CONTRATADO deverá indicar outro com a qualificação 

técnica mínima exigida para a categoria, mediante justificativa apresentada ao MPSC, devendo ser 

demonstrado, neste momento, a qualificação técnica e o vínculo do profissional com a empresa. 

2.2 A prestação de serviço poderá incorrer em visita a outras dependências do Ministério Público de Santa Catarina, 

no município de Florianópolis, ligadas à Procuradoria Geral de Justiça, bem como às unidades que compõe a 18ª e 

19ª circunscrições do MPSC (ver quadro de circunscrições, item 3), respeitadas data e hora contratadas para a 

prestação do serviço:

2.2.1 Os deslocamentos ocorrerão por conta do Ministério Público de Santa Catarina.

3. Quadro de Circunscrições.

QUADRO DE CIRCUNSCRIÇÕES

1ª CMP - Itajaí

(Itajaí, Barra Velha, Balneário Piçarras, Navegantes)

11ª CMP - Tubarão

(Tubarão, Armazém, Braço do Norte, Capivari de Baixo, 

Garopaba, Imaruí, Imbituba, Jaguaruna, Laguna)

2ª CMP - Blumenau

(Blumenau, Ascurra, Brusque, Gaspar, Indaial, Pomerode, Timbó)

12ª CMP - Criciúma

(Criciúma, Araranguá, Forquilhinha, Içara, Lauro Müller, 

Meleiro, Orleans, Turvo, Santa Rosa do Sul, Sombrio, 

Urussanga)
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3ª CMP - Joinville

(Joinville, Araquari, Garuva, Guaramirim, Itapoá, Jaraguá do Sul, São 

Francisco do Sul)

13ª CMP - Chapecó

(Chapecó, Coronel Freitas, Modelo, Pinhalzinho, Quilombo, 

São Carlos, Xaxim)

4ª CMP - Rio do Sul

(Rio do Sul, Ibirama, Ituporanga, Presidente Getúlio, Rio do Campo, 

Rio do Oeste, Taió, Trombudo Central)

14ª CMP - São Miguel do Oeste

(São Miguel do Oeste, Achieta, Campo Erê, Cunha Porã, 

Descanso, Dionísio Cerqueira, Itapiranga, Maravilha, Mondaí, 

Palmitos, São José do Cedro)

5ª CMP - São Bento do Sul

(São Bento do Sul, Itaiópolis, Mafra, Rio Negrinho)

15ª CMP - Xanxerê

(Xanxerê, Abelardo Luz, Ponte Serrada, São Domingos, São 

Lourenço do Oeste)

6ª CMP - Canoinhas

(Canoinhas, Papanduva, Porto União, Três Barras)

16ª CMP - Balneário Camboriú

(Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Porto Belo, São João 

Batista, Tijucas)

7ª CMP - Joaçaba

(Joaçaba, Campos Novos, Capinzal, Catanduvas, Herval d’Oeste)

17ª CMP - Videira

(Videira, Caçador, Fraiburgo, Lebon Régis, Tangará)

8ª CMP - Curitibanos

(Curitibanos, Santa Cecília)

18ª CMP - Capital

(Florianópolis)

9ª CMP - Concórdia

(Concórdia, Itá, Seara, Ipumirim)

19ª CMP - São José

(São José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçu)

10ª CMP - Lages

(Lages, Anita Garibaldi, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Correia 

Pinto, Otacílio Costa, São Joaquim, Urubici)
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ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO DO LOTE 2

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com sede na Rua Bocaiúva, 1750, Paço da Bocaiúva, Centro, 
nesta Capital, CNPJ 76.276.849/0001-54, neste ato representado pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos 
Administrativos, Senhor(a) ______________, brasileiro(a), ________ (estado civil), Procurador(a) de Justiça, portador(a) 
da Cédula de Identidade RG n. ______________, doravante denominado CONTRATANTE, e _________________________, 
com endereço/sede na Rua ______________, e CPF/CNPJ _________, neste ato representado pelo Senhor(a) 
___________, brasileiro(a), ________ (estado civil), _______ (profissão), portador(a) da Cédula de Identidade RG n. 
_________, doravante denominado CONTRATADO, com fulcro na Lei n. 8.666/93, resolvem celebrar CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Contratação de serviços de profissionais de fisioterapia para o atendimento das Promotorias de Justiça do interior do 
Estado, circunscrições 1ª a 17ª do MPSC.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA FORMA DE EXECUÇÃO

O objeto será executado de forma indireta e sob demanda, mediante requisições de serviços efetuadas em datas e 
quantidades fixadas discricionariamente pelo MPSC, tendo como limites a vigência e o valor do contrato, que será 
celebrado sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme determina o art. 10, inciso II, alínea "b", da Lei n. 
8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PREÇO

Dá-se a este contrato o valor global anual estimado de R$ --- (---------------), em que o valor unitário representa R$ ---  (-
----------------),sendo que, para o exercício de 2017, ficam os valores condicionados à prévia disponibilização dos 
respectivos recursos orçamentários, conforme Anexo III deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do MPSC, Unidade Orçamentária 
4001, Funcional Programática 6763 (Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos), Fonte 100 e Fonte 300, 
Natureza da Despesa Orçamentária 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

CLÁUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO

As condições de pagamento ficam assim estabelecidas:

§ 1º Os pagamentos devidos ao CONTRATADO serão efetuados com os recursos do MPSC, por intermédio do Banco do 
Brasil, Agência 3582-3, na conta corrente indicada pelo CONTRATADO, até o 10º dia útil após o recebimento e aceite da 
nota fiscal pelo representante credenciado do CONTRATANTE, ou, ainda, por meio de fatura com código de barras.

§ 2º O CONTRATADO que não possuir conta corrente no Banco do Brasil poderá receber o pagamento em outras 
instituições, mediante crédito em conta corrente do favorecido, ficando, contudo, responsável pelo pagamento das 
tarifas bancárias derivadas da operação, conforme disposto na Portaria n. 1.708/2014/MP.

§3º As notas fiscais que forem apresentadas com erro serão devolvidas ao CONTRATADO para retificação e 
reapresentação, acrescendo-se ao prazo fixado no parágrafo anterior os dias que se passarem entre a data da devolução 
e a da reapresentação.

§4º A conta corrente indicada pelo CONTRATADO deverá, obrigatoriamente, estar relacionada ao CNPJ, da matriz ou da 
filial, do licitante vencedor. 

§5º O CONTRATANTE só efetuará o pagamento mediante a apresentação de nota fiscal emitida de forma correta, razão 
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pela qual os licitantes deverão observar os casos em que é obrigatório emitir nota fiscal eletrônica.

§6º A devolução da Nota Fiscal não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma servirá de pretexto para que o 
CONTRATADO suspenda os serviços.

CLÁUSULA SEXTA
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR INADIMPLEMENTO

Não efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido, e desde que não haja culpa do CONTRATADO, os 
valores correspondentes à fatura serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das 
obrigações tributárias, conforme determina o art. 117 da Constituição Estadual.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O CONTRATADO obriga-se a prestar os serviços ora contratados de acordo com as condições contidas no Anexo III do 
Contrato, e em sua proposta, contados da vigência do contrato.

CLÁUSULA OITAVA
DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

O CONTRATADO não pode interromper os serviços sob a alegação de não estar recebendo os pagamentos devidos. Pode 
ele, contudo, suspender o cumprimento de suas obrigações se os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE atrasarem 
por mais de 90 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra (art. 78, inciso 
XV, Lei n. 8.666/93).

CLÁUSULA NONA
DA SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO

O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE se, após ter sido dado o aceite nos serviços, for constatado que 
eles não foram realizados na forma estipulada neste contrato, e o CONTRATADO esteja se omitindo ou se recusando a 
adequá-los.

CLÁUSULA DÉCIMA
DO REAJUSTE

O reajuste do valor pactuado no presente contrato atenderá às normas a seguir e dependerá de proposta escrita do 
CONTRATADO, passando a vigorar apenas após a decisão administrativa favorável do CONTRATANTE e nos termos da 
respectiva decisão administrativa.

§ 1º Havendo prorrogação do presente contrato, o valor constante na CLAUSULA TERCEIRA poderá ser reajustado 
anualmente, após cada período de doze meses a contar da data de início de sua vigência.

a. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente a repactuação e prorrogue o contrato sem pleiteá-la, 
ocorrerá a preclusão do direito;

b. Ocorrerá igualmente a preclusão do direito à repactuação caso o pedido seja formulado depois de extinto o 
contrato. 

§ 2º Cumprido o requisito do parágrafo anterior, o reajuste será efetuado de acordo com a variação do IGP-M, publicado 
pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que venha a substituí-lo, aplicado a partir da data limite de apresentação 
da proposta, conforme determinação contida no art. 3º, § 1º, da Lei n. 10.192/01 e inciso XI do art. 40 da Lei n. 8.666/93.

§ 3º Em face do disposto no § 1º do art. 2º da Lei n. 10.192/01, não é admitido reajuste, sobre o valor a que se refere o 
parágrafo primeiro, no prazo inferior a 1 (um) ano, contado a partir da data de assinatura do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Este contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
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do CONTRATADO e a retribuição do CONTRATANTE para justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, 
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
 
§ 1º O pedido, fundamentado e devidamente instruído com provas que evidencie a necessidade da revisão de preço, 
deverá ser endereçado à Coordenadoria de Operações Administrativas do MPSC situada na rua Pedro Ivo, n. 231, Térreo, 
sala 002-B, Centro, Florianópolis/SC - CEP 88.010-070, com identificação do número do CONTRATO, ou ainda, por e-mail: 
coad@mpsc.mp.br.

§ 2º Não será apreciado o pedido de revisão de preços que não comprovar o desequilíbrio sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O contrato poderá ser alterado, através de termos aditivos, por acordo entre as partes, ou unilateralmente por parte do 
CONTRATANTE no caso de acréscimos ou supressões de quantidades em até 25% do valor total atualizado, conforme 
art. 65 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DOS REPRESENTANTES DAS PARTES

As partes nomearão por escrito, responsáveis com poderes para representá-las em todos os atos praticados referentes à 
execução do contrato, conforme Anexos I e II deste contrato. 

§ 1º O representante do CONTRATANTE terá poderes para solicitar, fiscalizar, receber e aceitar os SERVIÇOS e 
especialmente para:

I - Sustar os serviços, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que, a seu critério, considerar esta medida 
necessária à sua boa execução ou à salvaguarda dos interesses do CONTRATANTE;

II - Recusar os serviços realizados que não atendam às boas normas técnicas;

III - Questionar todos os problemas técnicos constatados;

IV - Ajustar com o representante do CONTRATADO, nas hipóteses comprovadas de caso fortuito e força maior, 
conforme estipulado no Código Civil Brasileiro, as alterações na ordem de sequência ou no prazo de realização dos 
fornecimentos; e,

V - Solicitar a substituição do representante credenciado pelo CONTRATADO, no prazo máximo de uma semana.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA FISCALIZAÇÃO

Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer, a qualquer tempo e por qualquer pretexto, da maneira como melhor 
lhe aprouver e convier, diretamente ou por intermédio de seu representante especialmente nomeado, completa 
fiscalização do objeto deste contrato, para o que o CONTRATADO se compromete a permitir o livre acesso dele a todos 
os locais necessários e a fornecer todas as informações solicitadas. O exercício pelo CONTRATANTE do direito de 
fiscalização não exonera o CONTRATADO de suas obrigações, nem de qualquer forma diminui sua responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

O CONTRATANTE possui os seguintes direitos e obrigações:

I - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pelo CONTRATADO;

II - Disponibilizar infraestrutura e equipamentos para as reuniões; e,

III - Franquear o acesso, previamente agendado, dos representantes do CONTRATADO às instalações e equipamentos do 
MPSC, quando for necessário à execução dos serviços contratados.

mailto:coad@mp.sc.gov.br
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O CONTRATADO possui os seguintes direitos e obrigações, além das mencionadas no Anexo III do contrato: 

I - Dar integral cumprimento à sua proposta, a qual passa a integrar o contrato a ser firmado, independentemente de 
transcrição;

II – Executar, integralmente e com perfeição técnica, o objeto deste contrato;

III - Cumprir os prazos estabelecidos, sob pena de multa, sem prejuízo de outras cominações cabíveis;

IV - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução dos serviços sem prévia e expressa anuência do 
CONTRATANTE;

V - Suportar todos os encargos envolvidos no objeto contratado, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, 
impostos e contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas 
e exigidas pelo Governo;

 
VI - Responsabilizar-se pelo sigilo e confidencialidade, por si e seus empregados alocados na execução dos serviços, dos 
documentos e/ou informações que lhe chegarem ao conhecimento por força da execução do contrato, não podendo 
divulgá-los, sob qualquer pretexto; e,

VII - Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo decorrente do uso inadequado ou falta de zelo e cuidado no uso 
dos utensílios, materiais e equipamentos disponibilizados pelo CONTRATANTE.

VIII Impossibilitado de cumprir o(s) prazo(s) de entrega execução dos serviços, o CONTRATADO deverá adotar os 
seguintes procedimentos:

a -  Protocolar o pedido de prorrogação de prazo antes da data limite para entrega, junto à Gerência de Atenção à Saúde 
no endereço: rua Pedro Ivo, n. 231, Térreo,6º andar, sala 611, Edifício Campos Salles, Centro, Florianópolis/SC, CEP. 
88.010-070, ou ainda, pelo e-mail: saude@mpsc.mp.br devendo, no mínimo, constar:

a .1 - Identificação do objeto, número do pregão, número do Contrato e  número da Autorização de Serviço; 

a.2 - Justificativa, plausível, quanto à necessidade da prorrogação;

a.3 - Documentação comprobatória; e,

a.4  - Indicação do novo prazo a ser cumprido.

b - O(s) pedido(s) de prorrogação de prazo, em conformidade com o disposto no subitem anterior, será(ão) apreciado(s) 
com base na justificativa apresentada, na documentação acostada e no interesse público envolvido, ficando a critério do 
MPSC seu deferimento;

c -  Caso o MPSC conceda a prorrogação do prazo, nova data-limite será estabelecida, em conformidade com o deferido;

d - Caso o MPSC não conceda a prorrogação do prazo, o CONTRATADO estará sujeito às sanções administrativas 
pertinentes;

e - Serão considerados intempestivos os pedidos de prorrogação efetuados após a expiração do prazo de entrega; e,

f - O não cumprimento do disposto nos incisos anteriores facultará ao MPSC a adoção de medidas objetivando possível 
rescisão contratual, incorrendo o CONTRATADO, conforme o caso, nas sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O atraso injustificado na execução do contrato, por culpa do CONTRATADO, o sujeitará ao pagamento de multa de mora, 
sem prejuízo das demais sanções, que será aplicada na forma seguinte:

I - Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de (0,2%) do valor atualizado do contrato;
 
II - Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de (0,4%) do valor atualizado do contrato, calculada sobre o total dos 
dias em atraso, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do CONTRATANTE;
 
III - No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,2% 
até 10 (dez) dias de atraso e 0,4% acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso;

mailto:saude@mpsc.mp.br
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IV - Os valores cobrados, a título de multa moratória, ficam limitados a 20% do valor total do contrato; e,

V - Na hipótese da aplicação de multa atingir ou ultrapassar o limite previsto acima, caracterizar-se-á a inexecução 
contratual, sujeitando o CONTRATADO às demais implicações legais. 

§1º Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, o CONTRATANTE poderá 
aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais, multas e penalidades previstas neste edital e no contrato, as 
seguintes sanções:

I - Advertência por escrito, quando o CONTRATADO deixar de atender determinações necessárias à regularização de 
faltas ou defeitos concernentes à execução dos serviços ou fornecimentos;

II - Multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o CONTRATANTE por prazo 
não superior a 5 (cinco) anos. Esta sanção sempre será aplicada, ressalvadas outras hipóteses não arroladas neste item, 
quando o CONTRATADO, convocado dentro do prazo de validade da proposta: não celebrar o contrato; deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
não mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude 
fiscal; e,

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública (conforme definição contida no 
art. 6º, inciso XI, da lei 8.666/93) enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

§2º A multa deverá ser recolhida na Coordenadoria de Finanças e Contabilidade do MPSC, dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis após a respectiva notificação por telegrama. Não solvida a multa, nos termos aqui previstos, será ela 
descontada pelo MPSC dos créditos existentes em nome do CONTRATADO ou, não havendo esses ou sendo ela maior do 
que o crédito, cobrada judicialmente com ônus ao devedor.

§3º As penalidades previstas poderão ser minoradas ou não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no 
contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido quando da ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da 
Lei n. 8.666, de 21/06/1993:

I - Determinada por ato unilateral e estrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 
da Lei n. 8.666/93;

II - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, 
reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência da Administração; e,

III - Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. A rescisão prevista no inciso I desta cláusula, acarretará as consequências previstas nos incisos I a IV, 
do art. 80, da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DA VINCULAÇÃO

Este contrato vincula-se ao Pregão Presencial n. --/2016/MP e à proposta do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA
DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA
DA LEGISLAÇÃO

Aplica-se aos casos omissos o disposto nas Leis n. 10520/02 e n. 8.666/93 e, no silêncio destas, outras normas e 
princípios de direito administrativo pertinentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato será contado a partir do dia --/--/--- até o dia --/--/201-, podendo ser prorrogado 
por sucessivos períodos, por conveniência das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57 da Lei n. 
8.666/93, ficando a execução e a consequente remuneração dos serviços previstas para o ano de 2017 condicionadas à 
prévia disponibilização dos respectivos recursos orçamentários.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA
DA PUBLICAÇÃO

O extrato deste contrato será publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPSC, conforme disposto no art. 61, parágrafo 
único, da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da Capital deste Estado, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Florianópolis, ____ de _________ de ______.

Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas: 

1. 2.
(cargo) (cargo)
RG RG
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ANEXO I DO CONTRATO

TERMO DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO CONTRATANTE

O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos constitui a Gerente de Atenção à 

Saúde e a Coordenadora de Recursos Humanos, como representantes do Ministério Público do Estado de Santa Catarina 

para fiscalizar a execução do contrato n. ______________. 

Florianópolis, _____ de ______________ de _______.

________________________________________________________
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos
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ANEXO II DO CONTRATO

TERMO DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO CONTRATADO

____________________________________________________________  constitui o(a) senhor(a) 

______________________________________________________________________________   como seu(ua) representante 

no contrato n. _____________________________,  celebrado com o Ministério Público de Santa Catarina.

___________, _____ de ______________ de ________.

_________________________________________
Contratado
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ANEXO III DO CONTRATO

OBJETO DO CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de fisioterapia para o atendimento das Promotorias de Justiça do interior do Estado, 
circunscrições 1ª a 17ª do MPSC.

LOTE 2: Serviço de fisioterapia, a ser prestado por empresa, para o atendimento das promotorias do interior do Estado 

de Santa Catarina, 1ª a 17ª circunscrições do MPSC, conforme especificações relacionadas no item a seguir:

Item 1 – Serviço de fisioterapia por empresa especializada

Quantidade estimada: 1.236 (mil duzentos e trinta e seis) atendimentos.

1.1 Descrição sumária das atividades: Avaliação Ergonômica do Trabalho – AET.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS – LOTE 2

1. Responsabilidades do Contratado:

1.1 Garantir que o serviço de que trata o item 1 do lote 2 seja realizado por profissional Fisioterapeuta, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO;

1.2. Garantir que o profissional Fisioterapeuta se apresente nas unidades do MPSC vestindo jaleco e devidamente 

identificado com crachá do CONTRATADO;

1.3 Caso seja necessária a substituição de algum dos profissionais da equipe indicada, o CONTRATADO deverá 

indicar outro com a qualificação técnica mínima exigida para a categoria, mediante justificativa apresentada ao 

MPSC, devendo ser demonstrado, neste momento, a qualificação técnica e o vínculo do profissional com a empresa. 

1.4. Deverão ser emitidos relatórios a cada prestação de serviço, individualmente;

1.5. Os relatórios deverão ser encaminhados no prazo de 2 (dois) dias úteis, à GESAU, por meio digital, devidamente 

assinado e com identificação do número do registro do profissional que prestou o serviço no Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO).

2. Da Prestação dos Serviços:

2.1. A GESAU solicitará reunião no primeiro mês após a assinatura do contrato e no período vespertino, em dia útil, 

para definição do relatório padrão de AET, bem como para prestar eventuais esclarecimentos e orientações sobre o 

serviço a ser prestado pelo CONTRATADO;

2.2 Os serviços passarão a ser solicitados após a realização da reunião acima citada;

2.3 Despesas de locomoção, alimentação, hospedagem ou similares para a realização dos serviços correrão por conta 

do CONTRATADO;
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2.4 A estimativa de atendimento é de 1.236 (um mil duzentos e trinta e seis) atendimentos, divididos por 

Circunscrição da seguinte forma:

Circunscrição: Estimativa de Atendimentos

1ª CMP – Itajaí 83 atendimentos

2ª CMP – Blumenau 138 atendimentos

3ª CMP – Joinville 149 atendimentos

4ª CMP – Rio do Sul - 63 atendimentos

5ª CMP – São Bento do Sul 39 atendimentos

6ª CMP – Canoinhas 39 atendimentos

7ª CMP – Joaçaba 40 atendimentos

8ª CMP – Curitibanos 24 atendimentos

9ª CMP – Concórdia 31 atendimentos

10ª CMP – Lages 88 atendimentos

11ª CMP – Tubarão 95 atendimentos

12ª CMP – Criciúma 134 atendimentos

13ª CMP – Chapecó 83 atendimentos

14ª CMP – São Miguel do Oeste 63 atendimentos

15ª CMP – Xanxerê 37 atendimentos

16ª CMP – Balneário Camboriú: 83 atendimentos

17ª CMP – Videira 47 atendimentos.

3.6 O comunicado da necessidade da prestação de serviço se dará com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 

corridos, via e-mail;

3.7. Os serviços serão requisitados mediante Autorizações de Serviço – AS, expedidas pelo MPSC, com 03 (três) dias 

úteis de antecedência, contendo a descrição dos serviços a serem prestados, indicando a hora, data, e local de 

execução dos serviços;

3.8 O pagamento dar-se-á por avaliação realizada, comprovada por meio de relatório aprovado pela GESAU;

3.9 Os atendimentos serão realizados em dias úteis, entre 09 (nove) e 19 (dezenove) horas, presencialmente, numa 

das unidades das circunscrições 1ª a 17 ª do MPSC (ver quadro de circunscrições no item 4), conforme informado na 

AS;

3.10. Os atendimentos deverão ser de no mínimo 30 (trinta) minutos;

4. Quadro de Circunscrições.

QUADRO DE CIRCUNSCRIÇÕES
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1ª CMP - Itajaí

(Itajaí, Barra Velha, Balneário Piçarras, Navegantes)

11ª CMP - Tubarão

(Tubarão, Armazém, Braço do Norte, Capivari de Baixo, 

Garopaba, Imaruí, Imbituba, Jaguaruna, Laguna)

2ª CMP - Blumenau

(Blumenau, Ascurra, Brusque, Gaspar, Indaial, Pomerode, Timbó)

12ª CMP - Criciúma

(Criciúma, Araranguá, Forquilhinha, Içara, Lauro Müller, 

Meleiro, Orleans, Turvo, Santa Rosa do Sul, Sombrio, Urussanga)

3ª CMP - Joinville

(Joinville, Araquari, Garuva, Guaramirim, Itapoá, Jaraguá do Sul, São 

Francisco do Sul)

13ª CMP - Chapecó

(Chapecó, Coronel Freitas, Modelo, Pinhalzinho, Quilombo, São 

Carlos, Xaxim)

4ª CMP - Rio do Sul

(Rio do Sul, Ibirama, Ituporanga, Presidente Getúlio, Rio do Campo, 

Rio do Oeste, Taió, Trombudo Central)

14ª CMP - São Miguel do Oeste

(São Miguel do Oeste, Achieta, Campo Erê, Cunha Porã, 

Descanso, Dionísio Cerqueira, Itapiranga, Maravilha, Mondaí, 

Palmitos, São José do Cedro)

5ª CMP - São Bento do Sul

(São Bento do Sul, Itaiópolis, Mafra, Rio Negrinho)

15ª CMP - Xanxerê

(Xanxerê, Abelardo Luz, Ponte Serrada, São Domingos, São 

Lourenço do Oeste)

6ª CMP - Canoinhas

(Canoinhas, Papanduva, Porto União, Três Barras)

16ª CMP - Balneário Camboriú

(Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Porto Belo, São João 

Batista, Tijucas)

7ª CMP - Joaçaba

(Joaçaba, Campos Novos, Capinzal, Catanduvas, Herval d’Oeste)

17ª CMP - Videira

(Videira, Caçador, Fraiburgo, Lebon Régis, Tangará)

8ª CMP - Curitibanos

(Curitibanos, Santa Cecília)

18ª CMP - Capital

(Florianópolis)

9ª CMP - Concórdia

(Concórdia, Itá, Seara, Ipumirim)

19ª CMP - São José

(São José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçu)

10ª CMP - Lages

(Lages, Anita Garibaldi, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Correia 

Pinto, Otacílio Costa, São Joaquim, Urubici)

ANEXO XI – MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO
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