ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.
CEP: 68.540-000Conceição do Araguaia-PA

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2018
PROCESSO 2018002433
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre estO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e sua empresa, solicitamos
a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, pelo e-mail
licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com
A não remessa do recibo exime O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Conceição do Araguaia da
comunicação, por meio de e- mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer
reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à referida página (www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br) para
eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
(enviar pelo e-mail
licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com)

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 026/2018

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:

n°

Cidade:

bairro:

UF:

CEP:

e-mail:
Telefone:

Fax:

Obtivemos, por meio do acesso à página www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br ou email:
licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima
identificada.
Local:

,

de

de 2018.

Nome:
RG:
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PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2018
PROCESSO N° 2018002433

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA EM SERVIÇOS MÉDICOS, CONTROLE E AVALIAÇÃO EM
SISTEMAS DE SAÚDE E ASSESSORIA AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO
TFD, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL.
PREAMBULO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA torna público que se acha aberta
a licitação na modalidade PREGÃO (presencial), conforme estabelecido neste instrumento convocatório. Este
certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no
que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores, da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Portaria Nº 089/2018 do dia 08 de Fevereiro de 2018 e Portaria Nº
012/2017 do dia 09 de Janeiro de 2017.
A sessão será conduzida pelo(a) Pregoeira(a), com o auxílio da Equipe de Apoio, designados por
Portaria. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de
processamento logo após o credenciamento das empresas interessadas.
O PREGÃO será realizado dia 12 DE JULHO DE 2018, com início às 10:30 horas, no Prédio do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, localizada na Travessa Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145, São Luiz II, Conceição
do Araguaia - PA, CEP 12.130.000, quando deverão ser apresentados, os DOCUMENTOS PARA
CREDENCIAMENTO, A DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO E OS
ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
ESCLARECIMENTOS: Seção de Licitações dO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Conceição do
Araguaia - localizada na Travessa Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145, São Luiz II, Conceição do Araguaia
- PA, CEP: 68.540-000, e-mail: licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com, . Os esclarecimentos prestados serão
disponibilizados na página da Internet http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br.
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento
convocatório.
Integram este Edital os anexos:
I - Termo de Referência;
II - Minuta de Contrato;
III - Modelo de Declaração de Habilitação;
IV - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
V - Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho;
VI - Modelo de Proposta Comercial.
VIII – Ficha Cadastral da Empresa participante
1 - CONSIDERAÇÃO INICIAL
1.1 - O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições,
acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e
atualizações posteriores.
2 - PARTICIPAÇÃO
2.1- Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta
licitação que atenderem às exigências de habilitação.
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2.2
- Não será permitida a participação de empresas:
2.2.1 - Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.2 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.2.3 - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar
com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;
2.2.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
2.2.5 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
3 - CREDENCIAMENTO
3.1 - Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue:
3.1.1 - Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento
constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma
reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas
e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento
constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento
oficial que contenha foto;
d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder
praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de
participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar
ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de
ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
e) Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos credenciamentos de eventuais
licitantes retardatários.
f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles
poderá representar apenas um licitante credenciado.
3.1.2 - Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:
• Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato
impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V
deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação);
3.1.3 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
• Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência
prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido
no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação).
• Para a obtenção dos benefícios referentes à legislação acima citada, as licitantes deverão
apresentar juntamente com a Declaração (Anexo VI) comprovação de enquadramento que poderá ser
por meio de DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ambas expedidas
pela respectiva junta comercial com data de expedição do exercício atual.
4 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em envelopes
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
Envelope nº 1 - Proposta Comercial
Pregão Presencial nº.
/2018
Denominação da empresa:
CNPJ:

Envelope nº 2 - Documentos de Habilitação
Pregão Presencial nº
/2018
Denominação da empresa:
CNPJ:

5 - PROPOSTA
5.1 - A Proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa, em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações
alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador.
5.2 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das
propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e
indenizações de qualquer natureza.
5.3 - Deverão estar consignados na proposta:
5.3.1 - A razão social da proponente, endereço completo/CEP, telefone/fax, e-mail (se houver) e CNPJ
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do licitante;
5.3.2- Preço unitário por item, em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de
sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do
lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, taxas, tributos, frete e demais despesas diretas
ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação;
a) O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado COM PRECISÃO DE DUAS CASAS
DECIMAIS;
b) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado.
5.3.3 - Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua
apresentação;
5.3.4 – Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos
e indiretos referentes ao objeto licitado;
5.4 – A proposta deverá estar DATADA E DEVIDAMENTE ASSINADA pelo representante legal da empresa
6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Para a habilitação de todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão
apresentar a Documentação Completa, na seguinte conformidade:
6.1- No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR, os licitantes deverão apresentar:
6.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos
termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;
a1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.
a2) Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referidos no item 6.1.1,
a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto no item 3 deste edital.
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade
assim o exigir;
6.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente na forma da lei1, mediante a apresentação de:
b1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal abadengo as
Contribuições Sociais ; e
b2) Certidão de Regularidade Estadual (Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa);
b3) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa para com a
Fazenda Municipal: Tributos Mobiliários.
c) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da CND
- Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
e) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão Negativa (ou Positiva
com efeitos negativas) de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho nos termos da Lei Federal nº 12440/2011.
f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição;
1A

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, poderá ser comprovada
mediante apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa.
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f.1)
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
f.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem e.1, implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos
licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art.
4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520/02.
6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.
6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se
encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho. (Anexo V).
b) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado da empresa e subscrita por seu representante legal,
de que disponibilizará à FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE toda a documentação complementar exigida para
o vencedor do certame, no momento da assinatura do contrato, conforme estabelece o Termo de Referência.
6.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL
a) Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, emitidos em nome da
própria licitante (empresa), comprovando ter a mesma executado, serviços de características
semelhantes ao objeto desta licitação, que indique a prestação de serviços num período mínimo de
12 meses.
b) Certificado de inscrição do licitante no Conselho Regional de Medicina
6.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
6.3.1 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada
por cartório competente, autenticada por servidor da administração, ou mesmo cópia simples, desde que
acompanhada do original para que seja autenticada pela Pregoeira ou por um dos membros da Equipe de
Apoio no ato de sua apresentação;
6.3.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
6.3.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas;
6.3.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
6.3.5 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do licitante;
6.3.6 - A Pregoeira ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos órgãos
expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.
7 - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 - No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados
os documentos indicados no item 3.1.
7.2 - Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao(a) Pregoeira(a) os envelopes nº 1 e
nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.
7.3 - O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as especificações
técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;
7.4 - A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
7.4.1 - Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
7.4.2 - Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertadas pelos demais
licitantes;
7.4.3 - Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital.
7.5 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Pregoeira dará por encerrado o certame,
lavrando-se ata a respeito.
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7.6
- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa
de lances, com observância dos seguintes critérios:
7.6.1 - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela;
7.6.2 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas
as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. No caso de empate das propostas,
serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;
7.6.3 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente
de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;
a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais
empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
7.7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à PROPOSTA DE
MENOR PREÇO GLOBAL.
7.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem
da formulação de lances.
7.9 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada;
7.9.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua
proposta será declarada a melhor oferta;
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência nos termos da LC 123/2006 e
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar
da convocação da Pregoeira, sob pena de preclusão;
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; b.1)
Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem
de classificação.
7.9.3 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances
não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte;
7.9.4 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, em
sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII,
da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação
de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo
estabelecido no subitem 7.9.1;
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a
hipótese prevista no subitem 7.9.4, será declarada a melhor oferta àquela proposta originalmente vencedora
da fase de lances.
7.10 - Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não
selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances,
considerando-se para estas, o último preço ofertado.
7.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades
constantes deste Edital.
7.12 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
7.13 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
7.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério da Pregoeira, será
verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste Edital.
7.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues de
habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.
7.16 - A verificação será certificada pela Pregoeira, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção
por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.17 - EstO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
7.18 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será
habilitado e declarado vencedor.
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7.19
- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o
licitante não atender às exigências de habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem
de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que,
verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.
7.20 - Da sessão será lavrado ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que,
ao final, será assinada pela Pregoeira e Equipe de apoio.
7.21 - A Pregoeira, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à
análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
8 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
8.1 - Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. A petição será encaminhada ao(a)
Pregoeira(a) que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil.
8.2 - Eventual impugnação deverá ser dirigida ao(a) Pregoeira e protocolada no setor de Protocolo dO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE de Conceição do Araguaia, localizada na Travessa Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145,
São Luiz II, Conceição do Araguaia - PA.
8.2.1 - Admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile” ficando a validade do procedimento condicionada à
apresentação do original no prazo de 48 horas;
8.2.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para
a realização deste certame.
8.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena
aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.
8.4. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.
8.5 - Dos atos da Pregoeira cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública,
com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de três dias que
começará a correr a partir do dia em que houver expediente nestO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE para a
apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para
apresentar contra- razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
8.5.1 - Na hipótese de interposição de recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente fundamentado à autoridade competente;
8.5.2 - O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
8.5.3 - As contra-razões de recurso devem ser protocolados no setor de Protocolo dO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE de Conceição do Araguaia, localizada na Travessa Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145, São Luiz II,
Conceição do Araguaia - PA, dirigidos ao Prefeito Municipal.
8.6 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) proponente(s),
importará na decadência do direito de recurso, competindo à autoridade competente homologar o certame e
determinar a convocação dos beneficiários para a assinatura do Contrato.
8.7 - Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) mesmo(s), a
autoridade competente deve praticar o ato de homologação do certame e determinar a convocação dos
beneficiários para a assinatura do Contrato.

9 - CONTRATO E CONTRATAÇÕES
9.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato,
cuja minuta integra este Edital, e será subscrito pela autoridade que assinou o edital.
9.2 - O Contrato deverá registrar o(s) preço(s) e o(s) fornecedor(es) do(s) produto(s), com observância da
ordem de classificação, das quantidades e das condições estabelecidas no edital e seus anexos.
9.3 - O Contrato deverá ser assinado pelos vencedores no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da
convocação. O contratado que deixar de fazê-lo no prazo estabelecido, estará incurso nas sanções inscritas
no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
9.4 - Colhidas às assinaturas, estO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE providenciará a publicação do Contrato.
9.5 - O contrato terá validade de 12 meses, após a assinatura do contrato.
9.6 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com
as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação,
apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.
9.7 - Assegurados o contraditório e a ampla defesa, o fornecedor do bem terá seu Contrato cancelado
quando:
9.7.1 - Descumprir as condições do Contrato;
9.7.2 - Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido por
estO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, sem justificativa aceitável;
9.7.3 - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo
7

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.
CEP: 68.540-000Conceição do Araguaia-PA
87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
9.7.4 - For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002.
10.8 - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento de
seu Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
10.9 - Os fornecedores incluídos no Contrato estarão obrigados a fornecer, nas condições estabelecidas no
ato convocatório, respectivos anexos e no próprio Contrato.
10.10 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir assinatura do contrato,
admitindo-se, por tratar-se de serviços de natureza contínua prorrogações por iguais e sucessivos períodos,
até o limite de 60 (sessenta) meses corridos e consecutivos, nos moldes do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93
e posteriores alterações.
10.11 - A Licitante vencedora deverá apresentar para assinatura do instrumento contratual os documentos
elencados abaixo:
a) registro da pessoa jurídica ou inscrição do estabelecimento no Conselho Regional de Medicina;
b) relação de recursos humanos dos profissionais que executarão o Contrato;
c) apresentação da inscrição dos profissionais indicados na relação de recursos humanos junto ao Conselho
Regional da categoria profissional;
11 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. A Ordem de Serviço será emitida de acordo com necessidade da administração.
11.2 - A(s) Ordem(ns) de Entrega expedida(s) após a assinatura do contrato indicará(ão): o nome e
sobrenome do responsável pela Ordem, o item e a quantidade solicitada. A Contratada fica obrigada a ter o
item e a quantidade solicitada no ato da entrega da Ordem, sob pena de serem aplicadas às sanções previstas
no Contrato.
11.2.1 - A Ordem de Execução do Serviço será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-mail, a qual
deverá ser devolvida ao emissor, devidamente assinada, datada e com RG do recebedor, por meio do e-mail
informado na Ordem no prazo de 01 (um) dia útil, para fins de comprovação do recebimento.
11.2.2 - O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em confirmar o recebimento da Ordem
de Entrega no prazo marcado, 01 (um) dia útil após o recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela
inexecução do ajuste.
11.2.3 - As notas fiscais deverão ser individualizadas para cada setor da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
conforme especificações constantes na própria Autorização de Fornecimento (A.F);
11.2.4 - O objeto deverá ser executado, nos locais determinados pela FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
conforme Termo de Referência correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos serviços.
11.3 - Constatadas irregularidades no objeto, estO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá complementar e/ou corrigir em
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de (02 dois) dias, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FORMA DE PAGAMENTO
12.1 - As despesas decorrentes da prestação de serviços, que onerará recursos próprios do orçamentário e
financeiro:
ÓRGÃO

Fonte

ELEMENTO

10.301..0
037.2.10
733

010000

3.3.90.39.00.00

12.2 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias a partir do recebimento do objeto/prestação dos
serviços. Para entrega do objeto deverá ser emitida a Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor de
Compras de por meio de cheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada.
12.3. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado à
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contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente
regularização, que deverá ser encaminhada a estO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas;
12.3.1 - Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento
será recontado, a partir da data da sua apresentação.
13 - SANÇÕES
13.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
13.2. O não cumprimento das obrigações assumidas no Contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no
artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02
autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, o Contrato, independentemente de
interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso
de inadimplência, e ainda, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.
13.2.1. Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada,
esta deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo
estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período, ou seja, por no máximo mais
3 dias úteis. Caso a Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante,
ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia
de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia útil, quando será devida a multa pelos dias de
atraso somada a sanção de rescisão unilateral e a multa prevista no item 13.2.
13.2.2. No caso da inexecução da prestação de serviços no dia e horários indicados na Ordem de Serviço,
ou de sua execução de forma inadequada, será aplicada a multa prevista no item 13.2, sem prejuízo de
rescisão unilateral do Contrato e aplicação das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
14 - DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público,
a finalidade e a segurança da contratação.
14.2 - A homologação do presente certame será divulgado no DOE.
14.3 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados conforme dispõe
a Lei Orgânica Municipal.
14.3.1. O Contrato será publicado conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal.
14.4 - Após a publicação do Contrato, os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais
licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão inutilizados.
14.5 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca de São Luiz do Paraitinga - SP.

Conceição do Araguaia, em 29 de JUNHO de 2018.

Heloisa Mendes Sousa Francisco
Pregoeira
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
1.1. Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SERVIÇOS MÉDICOS, CONTROLE E AVALIAÇÃO EM
SISTEMAS DE SÁUDE E ASSESSORIA AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),
conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência.
1.2. Os serviços de consultoria e assessoria serão prestados de acordo com a necessidade do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, bem como visitas junto as
sede da contratante quando se fizer necessário;
1.3. A consultoria em serviços médicos, controle e avaliação em sistemas de saúde e assessoria
ao TFD visam garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção,
proteção e recuperação da saúde, além da necessidade de regular as relações no Sistema Único
de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde aos munícipes, pela
Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS).
1.4. Para efeito de aceitação da proposta a licitante deverá apresentar documento que comprove
seu registro no cadastro do SCNES - Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimento de Saúde,
conforme exigências da Portaria nº 1646/2015/MS.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia não possui
capacidade instalada para realizar prestação de assistência à saúde, aos usuários do Sistema
Único de Saúde quanto a analise processual em internações e serviços ambulatoriais. Tendo em
vista que o Conselho Municipal de Saúde por meio da resolução nº025/2015/CMS-CA, resolve
aprovar que as AIH’s do município que estavam alocadas no Hospital Modelo serão transferidas
para o Hospital São Lucas. E ainda de acordo com o parecer da Comissão Técnica. Se faz
necessário o acompanhamento e análise das AIH’s, entre outros serviços oferecidos, verificação
dos boletins de produção ambulatorial. Além de assessoramento ao departamento de Tratamento
Fora de Domicílio. A referida contratação torna-se necessária, tendo em vista a necessidade da
prestação dos serviços descritos em documentação de internações Hospitalares bem como
demais documentos da Secretaria de Saúde;

3. FUNDAMENTO LEGAL
3.1. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade ao que determina o art. 14 da Lei
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nº 8.666/93.

4. METODOLOGIA
4.1. A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, observados os
dispositivos legais, notadamente os princípios da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, e posteriormente pelas condições e exigências estabelecidas em Edital.
4.2. A metodologia utilizada para realização do certame licitatório em relação aos estudos
preliminares (fase interna) e de responsabilidade da Administração do Fundo Municipal de Saúde;
e ainda a Modalidade de Licitação, Tipo de Julgamento, Tipo de Contratação, Forma de
Pagamento, Vigência do Contrato.
5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
5.1. Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR UNITÁRIO.

6. REGIME DE CONTRATAÇÃO
6.1. Sugerimos a realização de licitação, na modalidade XXXXXXXXXXXXXXXX, haja vista
que a contratação agora solicitada enquadra-se no regime de contratação indireta por
menor preço por item.
6.2. O primeiro pedido (Pedido Inicial) poderá ocorrer imediatamente após a homologação do
certame e assinatura do contrato e posterior publicação do seu extrato, nos quantitativos
informados neste Anexo I.

7. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

ITEM

ESPECIFICAÇÃO
CONTRATAÇÃO

DE

PRAZO

EMPRESA

PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM

SERVIÇOS

MEDICOS

DE

CONTROLE E AVALIAÇÃO EM SISTEMAS DE
01

SÁUDE.
-

ANALISE

PRÉVIA

E

POSTERIOR

DAS

6 MESES

AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR
– AIH, deverão ser prestados in loco com no mínimo
10 (dez) horas semanais.
- BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL –
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BPA, as verificações dos boletins deverão ser
analisadas posteriormente ao seu processamento.
- ASSESSORIA AO SETOR DE TRATATAMENTO
FORA DE MUNICIPIO – TFD

-

ASSESSORIA

COMPATIBILIDADE

DE

VERIFICAÇÃO

DAS

DE

SOLICITAÇÕES

MÉDICAS COM OS PROTOCOLOS CLÍNICOS
ESTABELICIDOS.

8. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. Os serviços de consultoria compreende a Autorização de Internação Hospitalar - AIH que trata a
Portaria nº 113/1997/MS e outros. Os serviços de assessoria serão exclusivamente para analise processual
de TFD, de acordo a Portaria nº 55/1999/MS.
8.2. Os serviços a serem contratados são essenciais e complementares à área de competência legal do
órgão licitante, sobretudo para o funcionamento dos serviços de internação ou deslocamento de paciente
as diversas territorialidades para tratamento.

8.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada
e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
9. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
9.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
9.1.1. Autorização de Serviços de Internação Hospitalar - AIH:

a) Avaliar o internamento dos pacientes nas unidades Assistenciais do SUS que na sua
universalidade compreendem: internamento eletivo e de urgência/emergência.
b) O internamento efetivo só poderá ser efetuado mediante a apresentação, pelo paciente ou seu
responsável, de laudo médico previamente autorizado e/ou Autorização de Internação Hospitalar
- AIH, emitida pela contratada.
c) Em caso de urgência/emergência, o internamento do paciente se fará independentemente de
autorização prévia: Para emissão da Autorização de Internação Hospitalar - AIH de
urgência/emergência deverá ser emitido laudo pelo médico responsável pelo internamento. O
“Laudo Médico” de que trata o item anterior, será visado pelo Diretor Clínico da Unidade
Assistencial e encaminhado, no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, ao órgão competente do
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SUS, para emissão do documento de Autorização da
Internação Hospitalar - AIH referido no subitem 2.2.
d) Ocorrendo dúvidas quanto à confirmação da necessidade da internação, caberá à Secretaria
de Saúde através da contratada a avaliação do caso, concordando ou não com a emissão do
documento de Autorização de Internação Hospitalar - AIH. Esta decisão deverá ser comunicada
no prazo de até 02(dois) dias úteis após o recebimento do “Laudo Médico”.
e) A emissão da Autorização de Internação Hospitalar - AIH, garantirá o internamento em
enfermaria, com sanitários e banheiros proporcionais ao número de leitos e assegurará o
pagamento das despesas médico-hospitalares em conformidade com os valores estabelecidos
pelo Ministério da Saúde.
f) A AIH garante a gratuidade total da assistência prestada, sendo vedada a profissionais e/ou às
Unidades Assistências públicas ou privadas, contratadas, ou conveniadas a cobrança ao paciente
ou seus familiares, de complementariedade, a qualquer titulo.
g) Nos casos de urgência/emergência, e não havendo leitos disponíveis nas enfermarias, cabe à
Unidade Assistencial proceder à internação do paciente em acomodações especiais, até que
ocorra vaga em leitos de enfermarias, sem cobrança adicional, a qualquer título.
h) Os serviços de consultoria em serviços médicos e de apoio ao Controle e Avaliação poderão
ser solicitados a qualquer momento, conforme demandas previstas neste Termo.
9.1.2. O Serviço de Assessoria e Autorização de Processos de Tratamento Fora do Domicilio (TFD):

a) Autorização dos processos de pacientes a serem atendidos pelo TFD precedida de análise
rigorosa, atendendo aos critérios, rotinas e fluxos, de acordo com a realidade do município e
definição dos recursos financeiros destinados ao TFD.
b) As disposições da portaria 55/1999/MS do TFD no SUS, com inclusão dos procedimentos
específicos na tabela de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais do SIA/SUS e
dá outras providências.
c) O serviço de assessoria poderá ser solicitado pelo TFD a qualquer momento, conforme a
demanda e especificações contidas neste Termo.
9.1.3. Quanto à execução do serviço em termos gerais:
a) Fornecer o objeto, conforme especificações e demais disposições deste Termo de Referência, do edital
e nas condições contidas em sua proposta;
b) Executar os serviços nos locais determinados pela Administração e dentro dos prazos estabelecidos;
c) Prestar assistência técnica na forma e prazos definidos, se for o caso;
d) Cumprir a garantia se for o caso;
e) Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato, formalizado
por meio de Nota de Empenho;
f) Manter, durante toda a execução do contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, as mesmas
13
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condições da habilitação;
g) Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho,
apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento;
h) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões.
9.2. Manter para o contratante ou à sua disposição, a qualquer momento, em horário compreendido entre
08h às 14h e/ ou ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, de segunda a sexta-feira (não
escoimadas as situações de diferenças de fuso horário), posto de atendimento com quadro de pessoal
suficiente para atender prontamente as solicitações decorrentes dos serviços relacionados nas alíneas,
deste subitem. Após o horário estipulado nas alíneas descritas anteriormente, a contratada deverá indicar
o (a) empregado (a) para atender os casos excepcionais e urgentes, disponibilizando para o contratante,
plantão de telefones fixos e celulares durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por semana,
trezentos e sessenta e cinco dias por ano;
9.3. Prestar assessoramento para definição da melhor estratégia e horários para execução dos serviços de

consultoria em serviços médicos, controle e avaliação em sistemas de saúde e assessoria ao TFD.
10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1. Para a execução dos serviços, a empresa contratada deverá:
10.1.1. Estar instalada à sua conta e responsabilidade com pelo menos um posto de atendimento com
linhas telefônicas, inclusive para Fac-símile; 1 (um) equipamento (microcomputador com acesso à Internet),
mobiliários necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, além de profissional
especializado com registro atualizado no Conselho Regional de Medicina - CRM.

11. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
11.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:
11.1.1. A contratada deverá informar o número de autorização de AIH’s e processos de TFD em até 02
(dois) dias após a solicitação, entre outros serviços, diretamente ao requisitante.
11.1.2. Excepcionalmente, em caráter de urgência, a autorização de AIH’s e processos de TFD poderão
ser solicitados pelo CONTRATANTE, sem a obediência aos prazos previstos no subitem 11.1.1. devendo
a contratada, nesse caso, atendê-lo com a agilidade requerida.

12. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
12.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e pessoal necessário e suficientes para atender a demanda da contratante, inclusive
profissional especializado com registro no CRM.

13. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO
13.1. A execução dos serviços será iniciada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do Termo de
Contrato.
14

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.
CEP: 68.540-000Conceição do Araguaia-PA

13.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente por ocasião
de cada prestação pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta.
13.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações

constantes

neste

Termo

de

Referência

e

na

proposta,

devendo

ser

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
13.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado.
13.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
13.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

14. DO VALOR ESTIMADO.
14.1. Será de inteira responsabilidade do Setor de Compras e orçamentos do Fundo Municipal de Saúde
de Conceição do Araguaia a pesquisa de preço no intuito de chegar na média de preço de mercado. Serão
considerados compatíveis com os de mercado os VALORES ESTIMADOS que forem iguais ou inferiores à
média daqueles apurados pelo setor de compras e orçamentos.

15. DA FORMA DE PAGAMENTO
15.1. A emissão das faturas da(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuada assim que receber a nota de
empenho referente ao total de consultoria de serviços médicos, apoio ao Controle e Avaliação e Assessoria
ao TFD para a Secretaria/Fundo, juntamente com a Requisição de Fornecimento emitida pelo Fundo
Municipal, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal, e que
será conferida e atestada pelo servido designado para tal responsabilidade.
15.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente aos serviços descritos neste Termo será de até 30
(trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada da(s) respectiva(s) Requisição de compras,
desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora.
15.2.1. As notas fiscais deverão ser emitidas nominalmente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme o
montante dos quantitativos totais das respectivas requisições/solicitações de compra.
15.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.
15.4. Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, como a apresentação dos documentos
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de comprovação de regularidade fiscal constante no art. 27
incisos III, IV da Lei nº 8666/93, e conforme atualizações legais.
15.5 A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação
do nº do Processo Licitatório, nº do Contrato e da Ordem de empenho e etc. a fim de se acelerar o trâmite
de recebimento e fornecimento dos serviços de consultoria e assessoria e posteriores liberações do
documento fiscal para pagamento.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO
16.1. Deverá obedecer ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e demais
normas pertinentes, principalmente ao art. 57 da referida Lei, conforme abaixo.

17. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO DAS LICITANTES
17.1 - As pessoas jurídicas interessadas em participar da licitação deverão atender, por ocasião da
habilitação, ao exigido no art. 27 incisos I, II, III, IV e V da Lei nº 8666/93 conforme o caso e demais
legislações pertinente.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
18.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, profissional especializado com
registro no CRM na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
18.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais empregados;
18.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
18.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos e especializados dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
18.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
18.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o
órgão para a execução do serviço;
18.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
18.8. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas
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à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de
Referência;
18.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
18.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
18.11. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;
18.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
18.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
18.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
18.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

19. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Uma vez decidida à contratação, o Fundo Municipal de Saúde obriga-se a:
19.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
19.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis;
19.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;
19.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
neste Termo de Referência;
19.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada,
em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008. Observar quando a empresa for do
simples nacional será tributada pela sua própria a legislação.

20. DA SUBCONTRATAÇÃO
20.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
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21. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
21.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

22. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
22.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº
2.271, de 1997.
22.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.
22.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referência.
22.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.
22.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que
esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
22.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente
com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso quando for o caso.
22.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e
2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
22.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei
nº 8.666, de 1993.
22.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização
dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for
pertinente à contratação.
22.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
18
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inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

23. DA RECISÃO CONTRATUAL
23.1. O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a) Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da
Lei 8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta)
dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público;
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente;
23.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais,
assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato a qualquer tempo, independente de aviso,
interpelação judicial e/ou extrajudicial.
23.3. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente Contrato,
desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam
os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de
reclamações ou indenização.

24. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
24.1. O objeto licitado poderá ser aumentado ou reduzido em até 25%(vinte e cinco por cento), nos termos
do art.65, § 1º, da Lei nº8.666/93.

25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
25.1. A despesa com a presente licitação correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Fundo Municipal de Saúde
10.301.0037.2.107 - Elemento de despesa 3.3.90.39. Fonte (010000)

26. DAS SANÇÕES
26.1. Ao(s) Licitante(s) poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades
por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitandose as penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93 e legislação pertinente a licitação,
conforme disposto:

I - Advertência nos casos de:
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
19
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b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente
justificada;
II - Multas nos seguintes casos e percentuais:
a) Por atraso injustificado na execução Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento até 30 (trinta)
dias: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;
b) Por atraso injustificado na execução Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento, superior a 30
(trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, com possibilidade de cancelamento da
Nota de Empenho ou rescisão contratual;
c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
d) Recusa do adjudicatário em receber Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento, dentro de 05
(cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
e) Por inexecução total ou parcial injustificada a Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento: 20%
(vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente;
f) A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de suspensão temporária de
participação em licitação ou impedimento de licitar ou contratar com a Administração, a critério da
Autoridade.
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar ou contratar com a
Administração:
a) Por atraso injustificado na execução Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento, superior a 31
(trinta e um) dias: até 01 (um) ano;
b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 02 (dois) anos;
c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Autorização de Fornecimento, conforme o
caso, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 02 (dois) anos;
d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Instrumento Contratual/Autorização de Fornecimento: até
02 (dois) anos;
e) Por deixar de entregar os documentos exigidos para habilitação: até 02 (dois) anos;
IV - Impedimento de licitar com a Administração e descredenciado no SICAF, ou no sistema de
cadastramento de fornecedores do Município, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da
Lei nº10.520/2002:
a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Cometer fraude fiscal;
d) Não mantiver a proposta;
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
g) Fizer declaração falsa;
20
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h) Comportar-se de modo inidôneo.
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes.
26.1.1. Para os fins do item 16.1. reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93,
94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.
26.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas
judicialmente, se for o caso.
26.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 16.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do
item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da
Lei n.º 8.666/93.
26.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o
transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por
meio de correspondência com aviso de recebimento onde será indicada a conduta considerada irregular, a
motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das
razões de defesa.
26.4. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, bem como a declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em função da natureza e
gravidade da falta cometida.
26.6. A sanção prevista no item V do item 21.1 é da competência de autoridade superior competente da
Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se
devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

27. CONSIDERAÇÕES FINAIS
27.1. Os demais procedimentos serão regidos pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993,
atualizadas pelas Leis Federais 8.883/94 e 9.648/98, pela Lei Complementar nº 123/2006, Lei
Complementar nº 147/2014.
Fundo Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2018.

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal de Saúde
Port.º Nº XX026/2018
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 026/2018
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, Estado do Pará, Pessoa
Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na xxxxxxxxxxxxxxx,
nº. xxx, na cidade de Conceição do Araguaia, devidamente representada por seu Gestor ,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade, doravante designada FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, e a empresa
,
inscrita
no
CNPJ
nº
,
estabelecida
à
,
Bairro
,
no
município
de
, representado(a) pelo(a) Sr.(a)
, portador da cédula de
identidade nº
, inscrito no CPF/MF
, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem firmar o presente ajuste de Contrato, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, do
Decreto Municipal nº 11, de 01/03/2013, bem como do Edital de Pregão nos autos do processo em epígrafe,
mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, QUANTITATIVO E VALOR
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM

SERVIÇOS MÉDICOS, CONTROLE E AVALIAÇÃO EM SISTEMAS DE SAÚDE E ASSESSORIA AO
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO
EDITAL.
1.1. Descrição, quantidade e valores:
ITEM

QUANT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID

CONTRATAÇÃO
PRESTAÇÃO
1

06

MESES

DE

EMPRESA

VL. Mensal

PARA

DE

SERVIÇOS

DE

E

ASSESSORIA

EM

CONSULTORIA

VL. TOTAL

SERVIÇOS MEDICOS DE CONTROLE E
AVALIAÇÃO EM SISTEMAS DE SÁUDE.
- ANALISE PRÉVIA E POSTERIOR DAS
AUTORIZAÇÕES

DE

INTERNAÇÃO

HOSPITALAR – AIH, deverão ser prestados in
loco com no mínimo 10 (dez) horas semanais.
-

BOLETIM

DE

PRODUÇÃO

AMBULATORIAL – BPA, as verificações dos
boletins

deverão

ser

analisadas

posteriormente ao seu processamento.
-

ASSESSORIA

AO

SETOR

DE

TRATATAMENTO FORA DE MUNICIPIO –
TFD

-

ASSESSORIA DE

VERIFICAÇÃO

DE

COMPATIBILIDADE DAS SOLICITAÇÕES
22

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.
CEP: 68.540-000Conceição do Araguaia-PA

MÉDICAS

COM

OS

PROTOCOLOS

CLÍNICOS ESTABELICIDOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORDEM DE ABASTECIMENTO
2.1. A Ordem de Serviço será emitida de acordo com necessidade da administração.
2.2 - A(s) Ordem(ns) de Entrega expedida(s) após a assinatura do contrato indicará(ão): o nome e sobrenome
do responsável pela Ordem, o item e a quantidade solicitada. A Contratada fica obrigada a ter o item e a
quantidade solicitada no ato da entrega da Ordem, sob pena de serem aplicadas às sanções previstas no
Contrato.
2.2.1- A Ordem de Entrega será enviada ao fornecedor por meio e-mail, a qual deverá ser devolvida ao
emissor, devidamente assinada, datada e com RG do recebedor,
por e-mail informado na Ordem no prazo de 01 (um) dia útil, para fins de comprovação do recebimento.
2.2.2- O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em confirmar o recebimento da Ordem de
Entrega no prazo marcado, 01 (um) dia útil após o recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela
inexecução do ajuste.
2.2.3- As notas fiscais deverão ser individualizadas para cada setor da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
conforme especificações constantes na própria Autorização de Fornecimento (A.F);
2.2.4- O objeto deverá ser executado, nos locais determinados pela FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
conforme Termo de Referência correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos serviços.
2.3- Constatadas irregularidades no objeto, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá complementar e/ou corrigir em
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de (02 dois) dias, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência do contrato será de 06 meses, contado a partir assinatura do contrato, admitindose, por tratar-se de serviços de natureza contínua prorrogações por iguais e sucessivos períodos, até o limite
de 60 (sessenta) meses corridos e consecutivos, nos moldes do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93 e
posteriores alterações.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
– O presente contrato tem o valor total de R$ (
) que onerará recursos próprios do orçamentário e financeiro:

Fundo Municipal de Saúde
10.301.0037.2.107 - Elemento de despesa 3.3.90.39. Fonte (010000)
4.1 – O pagamento será efetuado por meio de cheque nominal ou depósito em conta corrente indicada pela
empresa contratada em até 10 dias úteis a partir do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica (Portaria CAT nº
173/2009), devidamente conferida e atestada pela unidade competente.
4.3. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado ao
contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a
estO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
4.3.1. Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será
recontado, a partir da data da sua apresentação.
4.4 Os preços não sofrerão reajustes dentro do prazo de validade da proposta; em casos de atraso de pagamento,
terão como índice de atualização monetária os valores estabelecidos pela legislação federal.
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CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Fornecer o objeto deste contrato nas condições previstas no Edital do Pregão nº 026/2018 e em sua proposta.
5.2. Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato a terceiros, sob pena de rescisão.
5.3. Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.
5.4. Manter durante toda a execução deste contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como
todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, apresentando documentação revalidada se
algum documento perder a validade.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
6.2. Indicar responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato.
6.3. Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega do objeto contratado.
6.4. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.
CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA
7.1. Nos termos do Art. 56 “caput” da Lei Federal Nº. 8.666/93 e demais alterações posteriores, será exigida
da contratada a prestação de garantias.
7.2 – Para garantia das obrigações contratuais a CONTRATADA depositou, conforme previsto no Edital, a
importância de R$
(
), equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor global do presente
instrumento, sob forma
(dinheiro, título, seguro-garantia ou fiança bancária).
7.3- Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do prazo de validade da Garantia de Execução do
Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições
originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.
7.4 - A Garantia de Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à
CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO E SANÇÕES
8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar- se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
8.2. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no
artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam,
desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação judicial,
sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. E ai nda
será aplicada multa de 10 % sobre o valor total do contrato.
CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida de comum acordo
entre as mesmas.
E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em
03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Conceição do Araguaia, ..... dXXXXXXXXe .................................................................................................. de 2018.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Municipal de Conceição do Araguaia -

CONTRATADA

Testemunhas:
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ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 026/2018

Eu

(nome completo), RG nº

, representante legal da

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº

, DECLARO,

sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos
no instrumento convocatório do Pregão nº /2018, realizado pelO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Conceição
do Araguaia, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Conceição do Araguaia,
2018.

de

de

assinatura do representante legal
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ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 026/2018

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº
é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do

enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate
no procedimento licitatório do Pregão nº /2018, realizado pelO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Conceição
do Araguaia.

Conceição do Araguaia,
2018.

de

de

assinatura do representante legal

OBSERVAÇÃO: Para a obtenção dos benefícios referentes à legislação acima citada, as licitantes deverão apresentar no credenciamento documentos que
comprovem que as mesmas se encontram enquadradas no porte de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), no qual deverá apresentar
DECLARAÇÃO que enquadra na citada lei, conforme modelo contido no anexo IV bem como DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO OU CERTIDÃO
SIMPLIFICADA, ambas expedidas pela respectiva junta comercial com data de expedição do exercício atual.
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ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO
TRABALHO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 026/2018
Eu

(nome

completo),

representante

legal

da

empresa

(denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão Presencial
nº
sob

/2018,
as

da

penas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
da

lei,

que

Municipal

de

Conceição do Araguaia,

declaro,

a

(denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério
do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Conceição do Araguaia,
2018

de

de

assinatura do representante legal
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ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 026/2018
DADOS DA EMPRESA LICITANTE:
Nome da Proponente:
Razão social:

CNPJ nº.:

Banco:

Agência nº.:

Conta nº.:

Endereço completo:
Telefones:

ITEM

QUANT

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID

VL. Mensal

VL. TOTAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
1

06

MESES EM

SERVIÇOS

MEDICOS

DE

CONTROLE

E

AVALIAÇÃO EM SISTEMAS DE SÁUDE.
-

ANALISE

PRÉVIA

E

POSTERIOR

DAS

AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR –
AIH, deverão ser prestados in loco com no mínimo 10
(dez) horas semanais.
- BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL – BPA,
as verificações dos boletins deverão ser analisadas
posteriormente ao seu processamento.
- ASSESSORIA AO SETOR DE TRATATAMENTO
FORA DE MUNICIPIO – TFD

-

ASSESSORIA

DE

VERIFICAÇÃO

DE

COMPATIBILIDADE DAS SOLICITAÇÕES MÉDICAS
COM

OS

PROTOCOLOS

CLÍNICOS

ESTABELICIDOS.

Validade da proposta (não inferior a 60 dias):
Prazo de Entrega: (06 meses), podendo ser prorrogado nas formas da autorização contida no artigo 57, II
da Lei 8666/93 e alterações posteriores
DECLARAÇÕES:
1 - Declaro que os preços cotados não sofrerão qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, e já estão incluindo,
além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos, taxas, tributos, transporte, alimentação e demais
despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto do Pregão /2018;
2 - Declaro que aceito todas as exigências do Edital do Pregão 026 /2018 e de seus Anexos.

Local, data.
Nome do Representante Legal da Empresa
RG N.º - CPF N.º
CARIMBO DA EMPRESA

28

