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PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

EDITAL

1. PREÂMBULO

1.1 - O Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste – CISCEL, com

endereço a Av. Duque de Caxias, nº 850, Esplanada da Estação, Itabira, MG,

CEP: 35900-236, CNPJ/MF nº 01.921.228/0001-87, através de sua Pregoeira,

designada pela Resolução nº. 004/2018, torna público para o conhecimento

de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de

PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, sob o critério de

julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e

seus anexos, em conformidade com Instrução Normativa CISCEL nº

002/2015, as Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/93, Leis

Complementares nº 123/2006 e 147/2014.

1.2 - Os envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de

Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser

entregues até as 9h (nove horas) do dia 20/03/2018, na sala de

licitações do CISCEL, localizada na Av. Duque de Caxias nº 850 – Esplanada

da Estação – Itabira – MG – CEP: 35900-236, oportunidade em que terá início

a sessão pública do Pregão.

1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:

 ANEXO I: Termo de Referência;

 ANEXO II: Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumpre

Plenamente os Requisitos de Habilitação;

 ANEXO III: Modelo de Declaração quanto ao Cumprimento de Normas

Relativas ao Trabalho de Menores

 ANEXO IV: Termo de Declaração de ME, EPP ou EQUIPARADA
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 ANEXO V: Minuta de Contrato

 ANEXO VI: Modelo de Planilha para Apresentação de Proposta

 ANEXO VII: Declaração de Capacidade de Atendimento

1.4 - Este edital será fornecido a qualquer interessado, pessoalmente ou por

meio eletrônico.

1.5 - O edital encontra-se disponível no site www.ciscel.mg.gov.br ou

diretamente com a Pregoeira, no administrativo do CISCEL na Av. Duque de

Caxias, nº 850, Esplanada da Estação, Itabira, MG, horário de 8:00h as

11:00 h e 13:00 h as 17:00 h, ou de segunda a sexta-feira. NÃO SERÁ

ENCAMINHADO EDITAL VIA POSTAL E/OU ATRAVÉS DE FAC-SÍMILE.

1.6 - Este Pregão destina-se a garantir a observância do Princípio

Constitucional da Isonomia e a selecionar a Proposta mais vantajosa para o

CISCEL, julgada em estrita conformidade com os Princípios Básicos da

Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade,

da Probidade Administrativa, da Vinculação a este Edital, do Julgamento

Objetivo e dos que lhe são correlatos. Este Edital é Lei entre as partes. Obriga

o CISCEL bem como os licitantes a observarem as normas estabelecidas no

Ato Convocatório.

2. DO OBJETO

2.1 - Constitui objeto do presente edital a Contratação de Plano de

Assistência à Saúde para os funcionários do CISCEL, conforme descrição e

quantidades relacionadas no Anexo I - Termo de Referência, deste edital.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação,

correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do

CISCEL para o exercício financeiro de 2018, abaixo mencionados:
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01.001.001.00010.00122.01001.2001 - Programa Atividades do Escritório
-Manutenção das Atividades do Escritório - 33903900 - Outros Serviços
Terceiros/ Pessoa Jurídica

01.002.001.00010.00302.01002.2002 - Atividade Ambulatorial/Consultórios
-Manutenção das Atividades Ambulatorial/Consultórios - 33903900 - Outros
Serviços Terceiros/ Pessoa Jurídica

01.003.001.00010.00122.01003.2004 - Programa Transporte Saúde/SETS
-Manutenção Programa Transp. em Saúde/SETS - 33903900 - Outros Serviços
Terceiros/ Pessoa Jurídica

01.004.001.00010.00122.01004.2005 - Programa Convênio CEAE - Manutenção
Programa Convênio CEAE - 33903900 - Outros Serviços Terceiros/ Pessoa Jurídica.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo

pertinente ao objeto desta licitação, comprovado através de Estatuto ou

Contrato Social, e/ou Certificado de Registro Cadastral (CRC) válido e que

atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos, bem

como preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.

4.2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo

interessados que se enquadrem em quaisquer das situações a seguir:

4.2.1 - que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração

Pública suspenso ou por esta tenha sido declaradas inidôneas

4.2.2 - declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da

Administração Pública;

4.2.3 - com falência decretada.

4.3 - Poderão participar deste Pregão empresas cadastradas ou não no

Cadastro de Fornecedores do CISCEL.

4.4 - O não comparecimento do Representante legal da Empresa Licitante

não impedirá que a mesma participe normalmente do certame.
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4.5 - A Pregoeira se reserva o direito de exigir em qualquer época ou

oportunidade, a exibição de documentos ou prestação de informações

complementares que julgar necessários ao perfeito esclarecimento e

comprovação da documentação apresentada, além de proceder a diligências

e verificações, na forma da lei.

5. DAS RESTRIÇÕES QUANTO AOS DOCUMENTOS

5.1 - A licitante, no caso específico de MICRO EMPRESA, EMPRESA DE

PEQUENO PORTE ou EQUIPARADA deverá apresentar toda a documentação

exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da

regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

5.1.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade

fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial

corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura, para

regularização da documentação.

5.1.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de

requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Pregoeira.

5.1.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco)

dias úteis inicialmente concedidos.

5.1.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item,

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções

previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a)

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou

submeter o processo à Autoridade Competente para revogação

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

6.1 - No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas

um representante, o qual deverá identificar-se junto ao(a) Pregoeiro(a)

quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento

equivalente, CPF e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes
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para formulação de lances verbais, oferta de descontos, interpor e desistir de

recursos, bem como praticar todos os atos inerentes ao certame, quando

deverá apresentar também, cópia de tais documentos para que constem no

processo.

6.1.1 - Em se tratando de Micro empresa ou empresa de pequeno

porte a licitante deverá comprovar sua condição no ato de

CREDENCIAMENTO, através da declaração constante do modelo

Anexo IV, ACOMPANHADA da Certidão Simplificada da Junta

Comercial, emitida com a antecedência máxima de 60 (sessenta)

dias da data da abertura da licitação. No caso de sociedade civil,

apresentar Certidão do Cartório de Títulos e Documentos emitida

com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da data de abertura

da licitação.

6.2 - Se a empresa se fizer representar por procurador, far-se-á necessário o

credenciamento através de outorga por instrumento público de

procuração ou particular, com firma reconhecida em cartório e

poderes para formulação de ofertas e lances de preços, bem como,

receber intimações, notificações, desistência ou não de recursos, ou seja,

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, quando terá que

apresentar cópia do documento juntamente com cópia da cédula de

identidade, CPF, para que constem no processo.

6.3 - Fazendo-se representar o licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou

proprietário, deverá apresentar cópia autenticada do ato de constituição da

empresa ou de investidura que habilitem o representante, no qual estejam

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em

decorrência de tal investidura, bem como, cópia autenticada e legível da

Cédula de Identidade, CPF, salientando que tais cópias ficarão no processo.
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6.4 - Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues

separadamente dos envelopes de números 01 e 02.

6.5 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.

6.6 - A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 6.2 e

6.3 deste Edital não implicará a exclusão da empresa em participar do

certame, mas impedirá o representante de se manifestar na apresentação de

lances verbais e demais fases do procedimento licitatório.

6.7 - A licitante que não enviar à sessão o seu representante legal ficará

impedida de participar da fase competitiva do Pregão, isto é, não poderá

participar das fases livres, como também ficará impedida de interpor

recursos administrativos.

6.8 - Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, o(s) representante(s) da(s)

licitante(s) apresentará(ão) declaração dando ciência de que cumpre(m)

plenamente os requisitos de habilitação (Anexo II) e entregará(ão) os

envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de

habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos

licitantes.

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1 - Os documentos de habilitação e as proposta de preços deverão ser

entregues em 02 (dois) envelopes distintos e separados, datilografados ou

digitados, datados, carimbados e assinados em formulário próprio do

proponente, sem conter rasuras ou entrelinhas, devidamente numerados de

modo a não conter folhas soltas, em envelopes fechados e rubricados no

fecho, conforme descrição abaixo:

a) Envelope 1: Proposta de Preços;

b) Envelope 2: Documentos de Habilitação.
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7.2 - Os envelopes deverão conter, ainda em sua parte externa, os dizeres:

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

7.3 - Não serão aceitos documentos e propostas transmitidos por Fax,

Telegrama ou outra forma que descaracterize o sigilo de seu conteúdo. Para

efeito de remessa pelo Correio, os envelopes descritos nas alíneas “a” e “b”

do subitem 7.1 deste Edital, poderão ser acondicionados em um único

envelope, desde que em seu sobrescrito venha exposto seu conteúdo, que

identificará a Licitação a que se refere.

7.4 - Os documentos (propostas e habilitação) enviados pelo Correio deverão

ser entregues no CISCEL, no máximo, até 2 (duas) horas antes do horário e

data marcados para a abertura da licitação, respeitado o horário de

expediente do Consórcio. O CISCEL não se responsabiliza por eventuais

atrasos na entrega de documentos provocados pelo Correio ou licitante.

8. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes será pública,

dirigida pela Pregoeira, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no

local e horário determinados no subitem 1.2 deste Edital.

8.2 - Enquanto não procedida a abertura do pregão, será admitido o

cancelamento de eventual proposta enviada antecipadamente, sendo que

somente será aceita a última proposta enviada.
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8.3 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte

do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8.4 - Inicialmente, será aberto o Envelope 01 – Proposta de Comercial. Uma

vez abertos os envelopes de proposta, não caberá desistência, salvo por

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada

ou impressa, preferencialmente no Formulário Padrão de

Proposta-Quantitativo e Especificações, redigida com clareza em língua

portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem

alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e

assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante

legal do licitante.

9.2 - Na Proposta de Preços deverão constar:

9.2.1 - Razão social do licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone

e e-mail para contato, número da conta corrente, agência e respectivo Banco

da empresa;

9.2.2 - Nome, nº do CPF, nº da Carteira de Identidade e cargo na empresa do

signatário do contrato a ser assinado;

9.2.3 - Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a

60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

9.2.4 - Uma única cotação, com preços unitários e totais por item em moeda

corrente nacional, expressos em algarismos (máximo de duas casas decimais

com relação aos centavos), sem previsão inflacionária, sendo os preços totais

escritos em algarismos e por extenso. Em caso de divergência entre os

valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, entre os valores

expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último;
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9.2.5 - Deverá ser preenchida a planilha de composição de custos unitários

(conforme modelo apresentado no Anexo VI).

9.3 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e

despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de

administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento,

lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e

seus Anexos.

9.3.1 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da

proposta ou incorretamente cotados que não tenham sido objeto de

desclassificação no julgamento das propostas, serão considerados como

inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou

qualquer título, devendo o fornecimento ser executado sem ônus adicionais.

9.4 - Serão desclassificadas as propostas que:

a) tenham inobservado o presente Edital, estejam incompletas, apresentem

emendas, rasuras ou entrelinhas ou, ainda, linguagem que dificulte a

exata compreensão do enunciado;

b) apresentem preço simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com

os preços de mercado, excessivo ou manifestamente inexequível;

c) não atenda às exigências deste instrumento convocatório ou das

diligências.

9.5 - Serão considerados preços inexequíveis os valores que não venham a

ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove

que os custos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes são

compatíveis com a execução do objeto.

9.5.1 - A Pregoeira, a seu critério e, com justificado resguardo do interesse

público consubstanciado no atendimento às necessidades da Administração,

poderá solicitar à(s) LICITANTE(s), documentação que comprove a

exequibilidade da proposta apresentada nos termos do disposto no subitem
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anterior (por exemplo, notas fiscais ou recibos de compra ou venda de

produtos, comprovação de contratos semelhantes para outros clientes,

planilha de composição de custos, etc.). Nessa hipótese, o pregoeiro

determinará prazo razoável ao licitante para que providencie a apresentação

do documentos solicitados.

9.5.2 - A não apresentação da documentação mencionada no subitem

anterior, no prazo determinado pela Pregoeira, resultará na desclassificação

da(s) LICITANTE(s) e incorrerá em penalidades conforme previsto no

capítulo 19 deste Edital.

10. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

10.1 - A Pregoeira procederá à abertura dos envelopes que contêm as

propostas comerciais avaliando o cumprimento das condições exigidas neste

Edital.

10.2 - A Pregoeira classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO e

aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de MENOR PREÇO GLOBAL,

para participarem dos lances verbais.

10.3 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições

definidas na cláusula anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas

subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem

dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas

apresentadas.

10.4 - Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições

fiquem empatadas, nas condições previstas no subitem 10.3 deste Edital,

todas poderão participar da respectiva fase de lances.

10.5 - A licitante que desistir de sua proposta escrita estará sujeita às

sanções administrativas previstas neste Edital.
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10.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as

especificações e exigências do presente Edital e os seus Anexos e/ou que

apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o

julgamento.

11. DOS LANCES VERBAIS

11.1 - Os licitantes classificados terão a oportunidade para nova disputa, por

meio de lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com

valores distintos e decrescentes, contendo cada lance no máximo duas casas

decimais com relação aos centavos.

11.1.1 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas

selecionadas a formular lances de forma 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 entre as propostas

iniciais.

11.1.2 - Poderão ser ofertados lances intermediários, na hipótese do

ofertante declarar impossibilidade de cobrir o menor preço, que ficarão

registrados em ata e servirão, inclusive, para definir a ordenação das

propostas, após concluída a etapa de lance.

11.1.3 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

11.2 - A Pregoeira poderá negociar com autor da oferta de menor valor com

vistas à redução do preço.

11.3 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade

do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

11.4 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o

Licitante desistente às penalidades legais e às sanções administrativas

previstas neste instrumento convocatório.
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11.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela

Pregoeira implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de

posterior ordenação das propostas.

11.6 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade

entre a proposta escrita e o valor estimado para a contratação.

12. DO JULGAMENTO

12.1 - O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO

GLOBAL, para os itens licitados, sendo vencedor o licitante que, atendendo

às condições deste Edital, oferecer o menor preço global.

12.2 - Encerrada a etapa de lances, o licitante vencedor deverá apresentar,

no prazo máximo de 01 (um) dia útil após o encerramento da sessão,

uma nova planilha de preços com os valores readequados ao que foi

ofertado no lance verbal.

12.3 - No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para

fins de habilitação e classificação.

12.4 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a

Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao

objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

12.5 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos

deste Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da

contratação, esta poderá ser aceita.
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12.6 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope

contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado

visando à confirmação das suas condições habilitatórias.

12.7 - Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será

declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual

apresentou proposta.

12.8 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências

habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando sua

aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação do licitante, na

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma

proposta que atenda as instruções, sendo o respectivo licitante declarado

vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

12.9 - Apurada a melhor proposta que atenda a este Edital, a Pregoeira

poderá negociar para que seja obtido um melhor preço.

12.10 - Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os

fornecedores inabilitados, o pregoeiro poderá suspender o pregão e

estabelecer nova data, com prazo não superior a 08 (oito) dias úteis para o

recebimento de novas propostas.

12.11 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, no qual serão

registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que,

ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitantes.

12.12 - O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido

às microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os

dispositivos legais previstos na sessão I do capítulo V da Lei Complementar

nº 123/2006 e alterações da Lei Complementar 147/2014.
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12.13 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição

relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá aos licitantes, julgados

desclassificados no certame, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da

licitação.

13. DA HABILITAÇÃO

13.1 - Os documentos exigidos para Habilitação deverão estar contidos no

Envelope nº 02, em sua forma original, por qualquer processo de cópia

autenticado em Cartório competente, ou ainda, autenticados por servidor

pertencente ao CISCEL quando da abertura do Envelope 02, mediante

apresentação e conferência dos originais. Os documentos de habilitação são

os abaixo discriminados:

13.2 - Para comprovação da Habilitação Jurídica:

13.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

13.2.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em

vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e

no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de

seus administradores;

13.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,

acompanhada de prova de Diretoria em exercício, bem como, cópia autêntica

da Cédula de Identidade;

13.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para

funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o

exigir.
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13.3 - Juntamente com os documentos exigidos para habilitação, os licitantes

que tenham natureza de Cooperativa legalmente constituída, também

deverão apresentar:

13.3.1 - Certificado de registro na Organização das Cooperativas do Estado

de Minas Gerais - OCEMG ou em outra organização estadual de cooperativa,

conforme previsto na legislação pátria;

13.3.2 - Certidão específica expedida pela Junta Comercial na qual está

registrada a cooperativa, comprovando a inexistência de pedido de

dissolução da entidade.

13.3.3 - Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração

de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta

Comercial, ou equivalente, da sede da Microempresa ou da Empresa de

Pequeno Porte;

13.3.4 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de

enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa

ou da Empresa de Pequeno Porte;

13.3.5 - Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não

emitir o documento mencionado no item 13.3.4 deste artigo, nos termos da

Lei Complementar Federal n° 123/06, deverá ser apresentada, perante o

CAGEF, declaração de porte feita pelo representante da empresa, sob as

penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância.

13.4 - Para comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista:

13.4.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

13.4.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao

seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

13.4.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS mediante

apresentação da Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa

Conjunta de Débitos relativos a tributos federais, à Dívida Ativa da União e
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INSS, nos termos do Decreto nº 8.302, de 4 de setembro de 2014, Portaria

MF nº 358, de 5 de setembro de 2014 e Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751,

de 2 de outubro de 2014;

13.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de

Débitos e Tributos Estaduais com finalidade específica para participar de

licitação junto a órgãos públicos, expedida pela Secretaria de Estado da

Fazenda, do domicílio ou sede do proponente;

13.4.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de

Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do

domicílio ou sede do proponente.

13.4.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho, por meio da Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa

de Débitos Trabalhistas.

13.4.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos

encargos sociais instituídos por lei, por meio da Certidão Negativa ou Positiva

com Efeitos de Negativa.

13.5 - Outros documentos relativos à Habilitação:

13.5.1 - Para Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da

Constituição Federal, o licitante deverá apresentar declaração, sob as penas

da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito),

anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres,

ou ainda em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o modelo do

Anexo III deste Edital;

13.5.2 - Certidão Negativa de Falência / Concordata. Caso da referida

certidão não conste a informação quanto ao seu prazo de validade, essa
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deverá ter sido emitida com data não superior a 60 (sessenta dias), em

relação à data da licitação.

13.5.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de

direito público ou privado, comprovando que a LICITANTE já executou com

qualidade serviços com características similares e compatíveis com o objeto

desta Licitação.

13.5.4 - Registro provisório ou definitivo de seus produtos junto à Agência

Nacional de Saúde Suplementar – ANS;

13.5.5 - Autorização definitiva de funcionamento perante a ANS, de acordo

com o art. 4º, XXII, da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2001, c/c a

Resolução Normativa – RN nº 100, de 3 de junho de 2005;

13.5.6 - Declaração de capacidade de atendimento nos Termos do ANEXO

VII(Declaração de Capacidade de Atendimento):

a) Abrangência regional (abrangência geográfica qualificada como grupo de

municípios, com mais de 150 municípios na área de atendimento,

incluindo Belo Horizonte e região);

b) Mínimo de 100 (cem) médicos prestadores de serviço na cidade de

Itabira/MG;

c) Mais de 55 (cinquenta e cinco) serviços credenciados na cidade de

Itabira/MG, entre eles: Ultrassonografia, Radiologia, Angiografia,

Anatomia Patológica, Audiometria, Impedanciometria, Campimetria

computadorizada, Desiometria Óssea, Duplex Scan Venoso,

Ecobiometria, Ecocardiograma, Ecodopllercardiograma, Ecofragia

Vascular com Dopller, Eletrocardiograma, Endoscopia Digestiva,

Espirometria, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Holter 24 horas, Laboratórios,

Mamografia, Mapa 24 horas, Nutrição, Oncologia, Ressonância Magnética,

Psicologia, Terapia Ocupacional, Teste Ergométrico, Teste Vestibular,

Tomografia Computadorizada, Videolaringoscopia;

d) Atendimento de urgência e emergência a nível nacional;

e) Cobertura em segmentações ambulatorial e hospitalar com obstetrícia;
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f) Possuir acomodação hospitalar individual, padrão apartamento;

g) Possuir rede própria e/ou credenciada para realizar todos os

procedimentos listados no rol da Agência Nacional de Saúde suplementar

e, em caso de sua extinção, pela legislação que lhe suceder;

h) Registro definitivo na Agência Nacional de Saúde Suplementar;

i) Não ter tido produtos com comercialização suspensa pela ANS, nos

últimos quatro trimestres avaliados, como penalidade por

descumprimento dos prazos máximos para garantia de atendimento;

13.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento

em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus

anexos.

13.7 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou

contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o(a) Pregoeiro(a)

considerará o proponente inabilitado.

13.8 - Os documentos necessários à Habilitação deverão ser apresentados

em envelope indevassável, fechado, contendo identificação do proponente.

13.9 - Caso o licitante não atenda as exigências de habilitação nos termos de

art. 4º, inciso XIII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, será

DECLARADO INABILITADO por ato da Pregoeira após o devido registro em

ata, salvo a previsão do subitem 5.1 deste Edital.

14. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

14.1 - Em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o Pregão

objeto deste Edital, mediante petição que deverá ser protocolada junto ao

Pregoeiro, na sala de licitações do CISCEL, localizada na Av. Duque de Caxias,

nº 850, Esplanada da Estação, Itabira, MG, CEP: 35900-236.
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14.2 - Em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar

esclarecimentos quanto ao edital pelo email licitacao@ciscel.mg.gov.br ou

(31) 3831-3555.

14.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante

que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes neste

Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão.

Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso

do certame.

14.4 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de

participar do processo licitatório.

14.5 - No que concerne ao subitem 14.1 deste Edital, caberá à Pregoeira

decidir sobre a petição no prazo de 1 (um) dia útil.

15. DOS RECURSOS

15.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de

03 (três) dias úteis para apresentação das razões do 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 assegurados vista imediata dos autos.

15.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela

Pregoeira ao vencedor.

15.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos

insuscetíveis de aproveitamento.
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15.4 - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do

objeto da licitação ao licitante vencedor.

15.5 - Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos

interessados na sala de licitações do CISCEL, localizada na Av. Duque de

Caxias, nº 850, Esplanada da Estação, Itabira, MG, CEP: 35900-236.

16. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

16.1 - Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da

licitação à Licitante vencedora, com a posterior homologação do resultado

pela Autoridade Competente.

16.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a

regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente fará a

adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologará a licitação, sendo o

adjudicatário convocado para assinar o contrato, no prazo e forma previstos

neste Edital.

17. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

17.1 - A prestação dos serviços será acompanhado e fiscalizado por

funcionário designado para esse fim, representando a CISCEL, podendo

contar com apoio técnico de profissional ou empresa habilitada.

18. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO/PAGAMENTO

18.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após emissão da

nota fiscal, na conta bancária própria da empresa ou através de boleto

bancário, juntamente com a entrega das certidões: prova de regularidade

com a seguridade social-INSS; prova de regularidade com o Fundo de

garantia por tempo de serviço-FGTS; e certidão negativa dos débitos

trabalhistas.
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18.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo

de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que

devidamente regularizados;

18.3 - No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar obrigatoriamente as

seguintes referências:

a) O objeto;

b) O número do processo que deu origem à contratação;

c) Número da conta e agência do beneficiário.

18.4 - Por ocasião do pagamento, o CISCEL observará se o contratado

mantém todas as condições jurídicas que o habilitaram no certame, ou seja,

a comprovação de que se encontra quite junto às Fazendas Nacional,

Estadual, Municipal e com o INSS, FGTS e Trabalhista.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ordem de

fornecimento, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo

estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da

obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas,

respeitando-se também o disposto nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº

8.666/93.

a) Advertência;

b) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 05

(cinco) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;

c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato,

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento

de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);

d) multa de 20 % (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato,

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento

de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).
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19.2 - As multas a incidirão sobre o valor da nota fiscal dos serviços

solicitados e realizados e serão descontadas dos pagamentos eventualmente

devidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste - CISCEL

ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

19.3 - Os valores das multas deverão ser deduzidos das faturas

correspondentes ao mês subsequente ao da ocorrência ou de acordo com o

interesse da Contratante;

19.4 - As multas são independentes, e a aplicação de uma não excluirá a

possibilidade de aplicação de outras por parte da CONTRATANTE.

19.5 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,

que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei,

sendo-lhe franqueado vista aos autos.

20. DA CONTRATAÇÃO

20.1 - A contratação decorrente da presente licitação ficará subordinada às

normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e será instrumentalizada por

intermédio da assinatura do Contrato, conforme modelo constante do Anexo

V do presente Edital.

20.2 - O adjudicatário deverá assinar o Contrato, cujas cláusulas acham-se

definidas no Anexo V do presente Edital, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar

da data de convocação para assinatura.

20.3 - O prazo concedido para a assinatura do Contrato poderá ser

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte,

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado devidamente

aceito pelo CONTRATANTE.
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20.4 - É facultado ao pregoeiro, quando a convocada não assinar o contrato,

no prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a

ordem de classificação, para assiná-lo, após aceitabilidade da proposta e

comprovação dos requisitos de habilitação.

20.5 - O contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65, da Lei nº

8.666/93 mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido § 1º do art. 65,

também da Lei nº 8.666/93.

21. DA CONTRATAÇÃO

21.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante

declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar

ou retirar o instrumento equivalente, conforme minuta do ANEXO V, de

acordo com o art. 62 da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.

21.1.1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de

habilitação para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.

21.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da

assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a

assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem

de classificação para, feita a negociação e comprovados os requisitos de

habilitação, assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, sem

prejuízo das sanções previstas no edital e das demais cominações legais.

21.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta

vencedora deverá assinar o Contrato, dentro do prazo máximo de 05 (cinco)

dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, através de fax, carta

postal ou e-mail.

21.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do

termo de contrato ou instrumento equivalente decorrentes desta licitação,
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somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e

devidamente fundamentada.

22. VIGENCIA

22.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses podendo vir a ser alterado

e prorrogado de acordo com a Lei Federal 8.666/93.

23. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

23.1 – Para os fins do disposto neste edital a expressão Pequena Empresa

serve para se referir à Microempresa e à Empresa de Pequeno Porte,

definidas no art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123/06, cuja condição

deverá ser comprovada durante o CREDENCIAMENTO do Pregão

Presencial.

23.2 - Para o exercício do direito de preferência de contratação, no pregão,

proceder-se-á da seguinte forma:

20.2.1 - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o

pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao

objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

23.2.2 - sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope

contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado,

para confirmação das suas condições habilitatórias;

23.2.3 - constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante

será declarado vencedor;

23.2.4 - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às

exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma

proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante habilitado e

declarado vencedor;
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23.2.5 - após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação

das propostas até o momento, será assegurado às Pequenas Empresas o

direito de preferência à contratação;

23.2.6 - o pregoeiro convocará a Pequena Empresa detentora da proposta de

menor valor dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou até 5% (cinco por

cento) superiores em relação ao valor apresentado pelo proponente

declarado vencedor, para que apresente nova proposta de preço inferior ao

valor da melhor oferta inicial, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de

preclusão do direito de preferência;

23.2.7 - realizada nova oferta de preço inferior, nos termos do sub item

anterior, o pregoeiro examinará a aceitabilidade desta, quanto ao objeto e

valor, decidindo motivadamente a respeito;

23.2.8 - sendo aceitável a nova oferta de menor preço, será aberto o

envelope contendo a documentação de habilitação da Pequena Empresa que

a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias,

observando o seguinte:

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será

assegurado prazo de 05 (CINCO) dias úteis para sua regularização pelo

licitante, prorrogável por igual período, com início no dia em que

proponente for declarado vencedor do certame, observado o disposto no

art. 110 da Lei Federal n° 8.666/93;

b) A regularização da documentação fiscal, conforme disposto na alínea

anterior, deverá ser efetuada mediante a apresentação das respectivas

certidões negativa de débito ou positiva com efeito de negativa no prazo

estipulado na alínea a deste sub item;

c) O prazo para regularização dos documentos mencionados na alínea b

deste sub item não se aplica aos documentos relativos à habilitação

jurídica, à qualificação técnica e econômico-financeira e ao cumprimento

do disposto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal;
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23.2.9 - constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a Pequena

Empresa será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do

certame;

23.2.10 - se a Pequena Empresa não apresentar proposta de preço inferior

ao valor da proposta ofertada pelo proponente vencedor ou não atender às

exigências de habilitação, após o decurso do prazo estipulado na alínea “a”

do sub item 23.2. 8 deste edital, o pregoeiro convocará as Pequenas

Empresas remanescentes, se for o caso, que estiverem na situação de

empate a que se refere o sub item 23.2. 6 deste edital, na ordem

classificatória, para o exercício do mesmo direito;

23.2.11 - caso não haja Pequena Empresa dentro da situação de empate ou

não ocorra a apresentação de proposta de preço inferior ao valor ofertado

pelo proponente vencedor ou não sejam atendidas as exigências

documentais de habilitação, transcorrido o prazo estipulado no sub item

20.2.12 - deste edital, se for o caso, o pregoeiro adjudicará o objeto do

certame ao licitante originalmente declarado vencedor;

23.2.13 - após a aplicação do critério de desempate se houver o pregoeiro

poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução

do preço;

23.2.14 - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada

em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação

das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados

para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista

imediata dos autos;

23.2.15 - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo

pregoeiro ao vencedor.
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23.3 - O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta

válida não tiver sido apresentada por Pequena Empresa.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 - Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após

apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações

de desconhecimento ou discordância de seus termos.

24.2 - Será dado vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de

Preços quanto dos Documentos de Habilitação apresentados na Sessão.

24.3 - É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do

julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a

instrução do processo e à aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos

competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar

suas decisões.

24.4 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos/supressões

conforme previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

24.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do

início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem

prazos em dia de expediente do CISCEL.

24.6 - No caso de decretação de feriado ou outro fato superveniente de

caráter público que impeça a realização da licitação na data fixada neste

Edital, fica a mesma prorrogada para o próximo dia útil, prevalecendo o

horário estabelecido.

24.7 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de

interesses públicos, decorrentes de fato superveniente, devidamente

comprovados, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou
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por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente

comprovado.

24.8 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões

puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação

sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a

complementar a instrução do processo.

Itabira,....... de .............. de 2018.

Édila Madureira Fernandes

Pregoeira
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PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

As especificações e condições visam esclarecer e orientar a contratação, o

volume e a forma como devem ser executados os serviços.

O presente documento visa esclarecer e direcionar os procedimentos

essenciais visando a formalização do Processo Licitatório de Contratação.

O atendimento aos requisitos estabelecidos no presente documento evitará

equívocos na contratação, e promoverá uma prestação de serviços eficazes e

eficientes.

O presente documento deverá fazer parte do Processo Administrativo de

contratação, uma vez que define, detalha e justifica a contratação de forma

precisa, bem como os critérios para aceitação dos serviços, a estrutura de

custos, os deveres do contratado, os procedimentos de fiscalização, prazo de

execução do contrato, enfim, tudo que possa auxiliar a Administração na

feitura dos atos de contratação.

SETOR SOLICITANTE:

Setor de Administração

1 - OBJETO

Contratação de Plano de Assistência à Saúde para os funcionários do CISCEL.

2 - JUSTIFICATIVA E PREÇOS PRATICADOS

A contratação pretendida se justifica na medida em que o benefício visa
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proporcionar segurança e tranqüilidade aos funcionários ativos do CISCEL e

seus dependentes diretos, já que o acesso à saúde, ainda que seja garantia

constitucional, não se traduz dessa forma na realidade de nosso país.

VALOR MENSAL MÉDIO ESTIMADO:R$ 11.129,98

VALOR PARA 12 MESES ESTIMADO: R$ 133.559,70

Quanto aos preços, foi realizada pesquisa de preços para comprovação de

preço de mercado (quadro acima). Os preços sugeridos pelos fornecedores

estão anexados ao processo.

Informamos ainda que além das empresas Unimed Itabira e Vitallis, foi

solicitado orçamento junto às empresas Sulamérica, Amil, Bradesco e

Promed, as quais informaram não participar de licitação.

3 - METODOLOGIA DO SERVIÇO

3.1 - Os serviços serão prestados por procedimentos médicos, ambulatoriais,

hospitalares, serviços complementares, atendimentos de urgência e

emergência, bem como tratamento, diagnóstico e prevenção de todas as

doenças relacionadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e

Problemas Relacionados com a Saúde da OMS e na forma do disposto na Lei

nº 9656/98, Medidas Provisórias, Regulamentos e demais coberturas de

acordo com o Rol de procedimentos estabelecidos pelas Resoluções

Normativas da Agência Nacional de Saúde e pelos atos que a regularizar ou

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD
PREÇO MÉDIO

VALOR UN.
MENSAL

VALOR TOTAL
(12 MESES)

1

Contratação de Plano de
Assistência a Saúde para os
funcionários do CISCEL e
dependentes, conforme Termo
de Referência.

MES 12 R$11.129,98 R$133.559,70

VALOR TOTAL MEDIO (12 MESES) R$133.559,70
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pelo ato que a suceder, respeitadas as resoluções editadas pelo Conselho de

Saúde Suplementar da referida Agência, através de profissionais ou serviços

de saúde integrantes da rede de atendimento própria ou contratada da

operadora de planos de saúde.

3.2 - O plano de assistência à saúde deverá conter:

a) Abrangência regional (abrangência geográfica qualificada como grupo de

municípios, com mais de 150 municípios na área de atendimento,

incluindo Belo Horizonte e região);

b) Mínimo de 100 (cem) médicos prestadores de serviço na cidade de

Itabira/MG;

c) Mais de 55 (cinquenta e cinco) serviços credenciados na cidade de

Itabira/MG, entre eles: Ultrassonografia, Radiologia, Angiografia,

Anatomia Patológica, Audiometria, Impedanciometria, Campimetria

computadorizada, Desiometria Óssea, Duplex Scan Venoso,

Ecobiometria, Ecocardiograma, Ecodopllercardiograma, Ecofragia

Vascular com Dopller, Eletrocardiograma, Endoscopia Digestiva,

Espirometria, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Holter 24 horas, Laboratórios,

Mamografia, Mapa 24 horas, Nutrição, Oncologia, Ressonância Magnética,

Psicologia, Terapia Ocupacional, Teste Ergométrico, Teste Vestibular,

Tomografia Computadorizada, Videolaringoscopia;

d) Atendimento de urgência e emergência a nível nacional;

e) Cobertura em segmentações ambulatorial e hospitalar com obstetrícia;

f) Possuir acomodação hospitalar individual, padrão apartamento;

g) Possuir rede própria e/ou credenciada para realizar todos os

procedimentos listados no rol da Agência Nacional de Saúde suplementar

e, em caso de sua extinção, pela legislação que lhe suceder;

h) Registro definitivo na Agência Nacional de Saúde Suplementar;

i) Não ter tido produtos com comercialização suspensa pela ANS, nos

últimos quatro trimestres avaliados, como penalidade por

descumprimento dos prazos máximos para garantia de atendimento.
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4 - COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS

4.1 - Estão cobertos todos os procedimentos e eventos em saúde listados no

rol de procedimentos divulgado pela ANS, nas segmentações ambulatorial,

hospitalar e obstétrica, que consistem em:

4.1.1 - Cobertura Ambulatorial – compreende os atendimentos realizados em

consultório ou ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e

Eventos em Saúde vigente.

4.1.2 - Cobertura Hospitalar – definida e listada no Rol de Procedimentos e

Eventos em Saúde vigente, compreende os atendimentos em unidade

hospitalar, em regime de internação, e os atendimentos caracterizados como

urgência e emergência.

4.1.3 - Cobertura Obstétrica – compreende a cobertura dos procedimentos

relativos ao pré-natal e da assistência ao parto e ao Puerpério.

5 - SERVIÇOS E COBERTURAS ADICIONAIS

5.1 - Serviço de remoção por transporte terrestre de Ambulância UTI e

aéreo ou aéreo-terrestre, próprio ou contratado.

6 - COPARTICIPAÇÃO

6.1 - Os valores de coparticipação deverá ser:

a) de no mínimo 30% e máximo 50% nas consultas e exames

ambulatoriais;

b) de no mínimo 30% e máximo 50% na internação hospitalar,

independente de tempo e valor da internação.

7 - EXCLUSÕES DE COBERTURA

7.1 - As exclusões de cobertura deverão apresentar-se conforme o previsto

na Lei nº 9.656/1998 e na legislação da ANS, respeitando-se as coberturas

mínimas obrigatórias previstas na citada Lei.
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8 - LEVANTAMENTO ESTIMATIVO POR FAIXA ETÁRIA COM BASE NA

FATURA DO PLANO ATUAL - MÊS DE OUTUBRO/2017

8.1 - O quadro abaixo apresenta a quantidade e faixa etária dos funcionários

e seus dependentes, não representando qualquer compromisso ou obrigação

da CONTRATANTE pois trata-se de uma projeção e visto que a adesão ao

plano é de livre escolha dos funcionários.

FAIXA ETÁRIA QUANTIDADE
19 A 23 ANOS 00
24 A 28 ANOS 10
29 A 33 ANOS 05
34 A 38 ANOS 06
39 A 43 ANOS 02
44 A 48 ANOS 09
49 A 53 ANOS 04
54 A 58 ANOS 01

59 ANOS OU MAIS 01
TOTAL GERAL DE USUÁRIOS E DEPENDENTES 41

*Total de usuários no extrato: 41 Total de usuários e dependentes legais.

9 – DOS PERÍODOS DE CARÊNCIA

9.1 – As carências que serão observadas, quando devidas, são as seguintes:

a) 24 (vinte e quatro) horas para urgência e emergência respeitados os

limites definidos na cláusula que trata do Atendimento de

Urgência e Emergência;

b) 300 (trezentos) dias para partos a termo;

c) 180 (cento e oitenta) dias para terapias simples e os demais

procedimentos;

d) 24 meses para doenças e lesões preexistentes.

9.2 - Não deverá haver carência para consultas médicas e exames básicos.
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10 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente serviço correrão à conta dos

recursos específicos consignados no orçamento do CISCEL para o exercício

de 2018.

11 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após emissão da nota

fiscal, na conta bancária própria da empresa ou através de boleto bancário,

juntamente com a entrega das certidões: prova de regularidade com a

seguridade social-INSS; prova de regularidade com o Fundo de garantia por

tempo de serviço-FGTS; e certidão negativa dos débitos trabalhistas.

12 - TIPO DE CONTRATAÇÃO

12.1 - O contrato a ser celebrado será definido juridicamente como contrato

administrativo norteado por pelo menos duas manifestações de vontade e

que tem como objetivo a criação, modificação ou extinção de direitos e

deveres. Nos termos do inciso VII do art. 6º da Lei Federal nº. 8.666/93, será

do tipo “contratação Indireta”.

13 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 - Fornecer ao beneficiário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a

assinatura do Contrato, carteira e relação de Rede de Atendimento, própria

ou credenciada/referenciada, por intermédio de guia de serviços ou livros (ou

disponibilizado eletrônicamente), de toda a região coberta, com respectivo

nome, endereço, telefone e especialidade de médicos, hospitais, clínicas e/ou

centros médicos e laboratórios credenciados, de forma a facilitar o

atendimento, bem como disponibilizar eventuais alterações ocorridas no

prazo máximo de um mês após o evento.

13.2 - Caso haja alteração na estrutura da rede credenciada/ referenciada

e/ou própria, deverão ser observados os dispositivos contidos nos artigos 17
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e 18 da Lei n.º 9.656/98 e suas posteriores alterações, obrigando-se a

CONTRATADA a disponibilizar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para a

Gerência de Recursos Humanos da CONTRATANTE, relação contendo as

modificações havidas.

13.3 - O guia de serviço deverá conter orientações e explicações claras sobre

normas e procedimentos para utilização dos serviços.

13.4 - Não estabelecer limites, mensais ou anuais, para utilização de

qualquer dos serviços a serem prestados aos beneficiários.

13.5 - Efetuar o reembolso ao beneficiário por atendimento realizado por

profissional não credenciado pela CONTRATADA.

13.6 - Não restringir o ingresso de novo(s) beneficiário(s) ao Plano de Saúde,

não lhe cabendo fazer qualquer exigência e/ou restrição quanto ao número

mínimo ou máximo para inclusão e/ou exclusão.

13.7 - Assumir, a partir da data do início de vigência do contrato de prestação

de serviço com a CONTRATANTE, as despesas dos tratamentos dos

beneficiários internados em instituições hospitalares.

13.8 - Fornecer material explicativo sobre o funcionamento e

operacionalização dos serviços a serem executados, bem como as tabelas de

preços de reembolso praticada pela empresa, para esclarecimento dos

beneficiários.

13.9 - Submeter, à aprovação da CONTRATANTE, eventuais alterações em

normas e procedimentos, antes da sua distribuição aos beneficiários.

13.10 - Manter, na sede da CONTRATADA, permanentemente, atendimento

administrativo com vistas a fornecer informações, atualizações e
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esclarecimentos sobre o Plano aos beneficiários e interessados, bem como

autorizar procedimentos que necessitem de tal providência.

13.11 - Examinar, com isenção e rigor, as reclamações formalizadas pelos

beneficiários, fornecendo respostas por escrito.

13.12 - Apurar responsabilidade e responder formalmente às reclamações

apresentadas pela CONTRATANTE sobre empregado da CONTRATADA,

profissional ou entidade conveniada, que se conduza de modo inconveniente

ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

13.13 - Responsabilizar-se solidariamente por danos causados à

CONTRATANTE ou a beneficiários (titulares e dependentes), por ação ou

omissão de seu empregado ou credenciado na execução dos serviços.

13.14 - Aceitar a retenção/compensação de valores referentes ao pagamento

de faturas até o montante correspondente ao reembolso de danos causados

à CONTRATANTE.

13.15 - Entregar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias da solicitação,

segunda via da carteira ao beneficiário.

13.16 - Manter a rede credenciada em número e qualificação iguais ou

superiores aos exigidos na relação do Edital.

13.17 - Oferecer cobertura aos beneficiários com deficiência, doença

infecto-contagiosa, doenças congênitas, psiquiátricas e medicina nuclear,

inclusive daqueles já portadores antes da celebração do contrato.

13.18 - Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados

com o objeto deste Contrato, mesmo que para isso outra solução não

prevista neste tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação,

sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.
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13.19 - Adotar todas as providências necessárias ao bom desempenho dos

serviços, a que se refere o objeto deste CONTRATO, observando critérios de

qualidade técnica, prazo e custo previstos, principalmente no que se refere

ao atendimento prestado pela Rede Referenciada/Credenciada.

13.20 - Colocar à disposição da CONTRATANTE uma Central de Atendimento

por telefone para esclarecimentos relativos aos casos em que o usuário

venha a ter alguma reclamação quanto ao atendimento a ele prestado, a

valores de reembolso, estabelecimentos ou médicos das Redes

Referenciadas/Credenciadas e também, para esclarecimentos de dúvidas

decorrentes da execução deste CONTRATO.

13.21 - Não assumir quaisquer despesas em nome e por conta da

CONTRATANTE, sem expressa autorização.

13.22 - Enviar a CONTRATANTE, mensalmente, relatório de utilização do

plano de saúde contendo todas as informações relativas à utilização dos

serviços, bem como os respectivos descontos dos empregados usuários, para

fins de introdução em folha de pagamento.

14 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1 - Disponibilizar, à CONTRATADA, sempre que solicitadas, informações

necessárias à execução do Contrato objeto desta licitação, bem como enviar

por meio magnético a relação de inclusão e/ou exclusão de beneficiários do

plano, quando houver alteração.

14.2 - Fiscalizar a execução do contrato e a qualidade dos serviços

prestados;

14.3 - Efetuar o pagamento no prazo contratual estabelecido;
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14.4 - Proceder ao desconto em folha de pagamento dos usuários do sistema

e efetuar o repasse correspondente à CONTRATADA;

14.5 - Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e

qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na

execução do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena

de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas.

Itabira, ..... de ...... de 2018.

Márcia Alves de Oliveira

Supervisora administrativa
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PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA

DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto no subitem 6.8 do Edital de Pregão

Presencial nº 004/2018, que cumprimos plenamente os requisitos de

habilitação exigidos para participação no presente certame, ressalvados os

direitos das MPE, conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data

Assinatura e carimbo

(representante legal)

OBSERVAÇÃO:

Essa declaração deve ser apresentada fora de qualquer envelope e entregue

no momento do credenciamento dos licitantes.
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PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO

ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE MENORES

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Presencial nº

004/2018, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s)

menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e em qualquer trabalho menor(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição

de aprendiz(es), a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

Assinatura e carimbo

(representante legal)

OBSERVAÇÃO:

Essa declaração deve ser apresentada dentro do Envelope de Habilitação.
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PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

ANEXO IV

TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA, EMPRESA DE

PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA

A empresa ____________________ inscrita no CNPJ sob o nº _________, por

intermédio de seu representante legal Sr.(a) ___________________ portador

do Documento de Identidade nº ___________________, inscrito no CPF sob o

nº _______________ DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a

quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º

123/2006 e posterior, estando apta a usufruir do tratamento favorecido

estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para

qualificação como:

( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º

da Lei Complementar n.º 123/2006;

( ) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no

ano-calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no

inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006 e posterior, nela

incluídos os atos cooperados e não cooperados. (Assinalar a condição da

empresa)

( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de

habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei

Complementar nº. 147/2014, para regularização, estando ciente que, do

contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas

no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93. (Observação: em caso afirmativo,

assinalar a ressalva acima)

(Local e data)

(representante legal)



42

PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CENTRO LESTE - CISCEL,

pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº

18.299.537/0001-60, com edifício-sede localizado na Rua Av. Duque de

Caxias, nº 850, Esplanada da Estação, nº 850, Centro, CEP 35.900-236,

Itabira/MG, neste instrumento representado pelo Presidente, Sr. LERIS

FELISBERTO BRAGA, portador do CPF nº ..................., doravante

denominado CONTRATANTE, e de outro lado a

empresa ............................, CNPJ nº ...................., com sede

à ..................................., nº......., neste instrumento representado

por ............................., portador do CPF nº ..............., doravante

denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, mediante as

cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Contratação de Plano de Assistência à Saúde para os funcionários do

CISCEL, conforme edital e anexos do Pregão Presencial nº 004/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1 - O contrato inicia na data de sua assinatura e vigerá por 12 (doze) meses,

podendo vir a ser alterado e prorrogado de acordo com a Lei Federal

8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

3. O valor total do presente contrato é de R$........... (.......................).
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CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente, na conta do contratado

em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal e prestação dos

serviços.

4.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem que se

apresente juntamente com a fatura o comprovante de recolhimento do

encargo social por ela devido ao INSS, FGTS e Certidão Trabalhista.

4.3. Nenhum outro pagamento será devido pela CONTRATANTE à

CONTRATADA, seja a que título for, nem direta, nem indiretamente, sendo

certo que a CONTRATADA é a única responsável pelo cumprimento de todas

as obrigações legais e regulamentares que se produzirem na execução deste

contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.

5.1. os valores serão monetariamente atualizado pelo INPC acumulado nos

últimos 12 (doze) meses, ou outro índice que venha substituí-lo.

5.2. A eventual alteração de preço em decorrência de desequilíbrio

econômico-financeiro do contrato só será examinada mediante apresentação

de documentos que comprovem, de forma inequívoca, a alteração da relação

encargos/retribuição inicialmente pactuada.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONFERÊNCIA

6.1. O Departamento de Administração providenciará a conferência do

serviços, para fins de pagamento.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA:

7.1.1. Cumprir e fazer cumprir as especificações gerais deste instrumento.

7.1.2. Reconhecer os direitos da administração na hipótese de rescisão

contratual prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

7.1.3. Fornecer os serviços de acordo com o edital, anexos e proposta

7.1.4. Manter durante todo o período de vigência do contrato as mesmas

condições exigidas para habilitação.

7.1.5. Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por

eventuais danos causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo

próprio ou de funcionário da contratada.

7.1.6. Permitir a realização de análises periódicas da qualidade dos serviços

prestados, pela contratante ou por quem esta determinar sem o aviso prévio

de tal diligência.

7.1.7. Indenizar o Contratante pelos danos causados pela má qualidade dos

serviços prestados.

7.1.8. Durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ela assumidas, obriga–se a CONTRATADA a manter todas as

condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, devendo

comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente qualquer alteração que possa

comprometer a manutenção do contrato.

7.1.9. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato.

7.1.10. Fornecer ao beneficiário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a

assinatura do Contrato, carteira e relação de Rede de Atendimento, própria

ou credenciada/referenciada, por intermédio de guia de serviços ou livros (ou

disponibilizado eletrônicamente), de toda a região coberta, com respectivo

nome, endereço, telefone e especialidade de médicos, hospitais, clínicas e/ou

centros médicos e laboratórios credenciados, de forma a facilitar o
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atendimento, bem como disponibilizar eventuais alterações ocorridas no

prazo máximo de um mês após o evento.

7.1.11. Caso haja alteração na estrutura da rede credenciada/ referenciada

e/ ou própria, deverão ser observados os dispositivos contidos nos artigos 17

e 18 da Lei n.º 9.656/98 e suas posteriores alterações, obrigando-se a

CONTRATADA a disponibilizar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, para a

Gerência de Recursos Humanos da CONTRATANTE, relação contendo as

modificações havidas.

7.1.12. O guia de serviço deverá conter orientações e explicações claras

sobre normas e procedimentos para utilização dos serviços.

7.1.13. Não estabelecer limites, mensais ou anuais, para utilização de

qualquer dos serviços a serem prestados aos beneficiários.

7.1.14. Efetuar o reembolso ao beneficiário por atendimento realizado por

profissional não credenciado pela CONTRATADA.

7.1.15. Não restringir o ingresso de novo(s) beneficiário(s) ao Plano de

Saúde, não lhe cabendo fazer qualquer exigência e/ou restrição quanto ao

número mínimo ou máximo para inclusão e/ou exclusão.

7.1.16. Assumir, a partir da data do início de vigência do contrato de

prestação de serviço com a CONTRATANTE, as despesas dos tratamentos dos

beneficiários internados em instituições hospitalares.

7.1.17. Fornecer material explicativo sobre o funcionamento e

operacionalização dos serviços a serem executados, bem como as tabelas de

preços de reembolso praticada pela empresa, para esclarecimento dos

beneficiários.

7.1.18. Submeter, à aprovação da CONTRATANTE, eventuais alterações em

normas e procedimentos, antes da sua distribuição aos beneficiários.

7.1.19. Manter, na sede da CONTRATADA, permanentemente, atendimento

administrativo com vistas a fornecer informações, atualizações e

esclarecimentos sobre o Plano aos beneficiários e interessados, bem como

autorizar procedimentos que necessitem de tal providência.
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7.1.20. Examinar, com isenção e rigor, as reclamações formalizadas pelos

beneficiários, fornecendo respostas por escrito.

7.1.21. Apurar responsabilidade e responder formalmente às reclamações

apresentadas pela CONTRATANTE sobre empregado da CONTRATADA,

profissional ou entidade conveniada, que se conduza de modo inconveniente

ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

7.1.22. Responsabilizar-se solidariamente por danos causados à

CONTRATANTE ou a beneficiários (titulares e dependentes), por ação ou

omissão de seu empregado ou credenciado na execução dos serviços.

7.1.23. Aceitar a retenção/compensação de valores referentes ao pagamento

de faturas até o montante correspondente ao reembolso de danos causados

à CONTRATANTE.

7.1.24. Entregar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias da solicitação,

segunda via da carteira ao beneficiário.

7.1.25. Manter a rede credenciada em número e qualificação iguais ou

superiores aos exigidos na relação do Edital.

7.1.26. Oferecer cobertura aos beneficiários com deficiência, doença

infecto-contagiosa, doenças congênitas, psiquiátricas e medicina nuclear,

inclusive daqueles já portadores antes da celebração do contrato.

7.1.27. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados

com o objeto deste Contrato, mesmo que para isso outra solução não

prevista neste tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação,

sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

7.1.28. Adotar todas as providências necessárias ao bom desempenho dos

serviços, a que se refere o objeto deste CONTRATO, observando critérios de

qualidade técnica, prazo e custo previstos, principalmente no que se refere

ao atendimento prestado pela Rede Referenciada/Credenciada.

7.1.29. Colocar à disposição da CONTRATANTE uma Central de Atendimento

por telefone para esclarecimentos relativos aos casos em que o usuário

venha a ter alguma reclamação quanto ao atendimento a ele prestado, a
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valores de reembolso, estabelecimentos ou médicos das Redes

Referenciadas/Credenciadas e também, para esclarecimentos de dúvidas

decorrentes da execução deste CONTRATO.

7.1.30. Não assumir quaisquer despesas em nome e por conta da

CONTRATANTE, sem expressa autorização.

7.1.31. Enviar a CONTRATANTE, mensalmente, relatório de utilização do

plano de saúde contendo todas as informações relativas à utilização dos

serviços, bem como os respectivos descontos dos empregados usuários, para

fins de introdução em folha de pagamento.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1 - Será de responsabilidade da CONTRATANTE:

8.1.1. Encaminhar a Ordem de Compra/Fornecimento à Contratada de

acordo com o fornecimento devidamente assinada pelo setor de compras,

para posterior emissão da Nota Fiscal;

8.1.2. Fiscalizar a execução do contrato e a qualidade dos serviços

prestados;

8.1.3. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula quarta deste

contrato.

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS FISCAIS

9.1. Todos e quaisquer ônus fiscais, oriundos de qualquer área de

competência tributária, que incidam, ou venham a incidir sobre o presente

contrato, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A CONTRATANTE fiscalizará a qualidade dos produtos ofertados pela

CONTRATADA. O exercício da Fiscalização não desobriga a CONTRATADA de

sua total responsabilidade quanto à qualidade dos produtos fornecidos.
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DOS TRIBUTOS

11.1. O valor deste Contrato engloba todo e qualquer tributo, sendo que a

retenção e pagamento de quaisquer impostos e/ou taxas ficarão a cargo e

sob responsabilidade do CONTRATANTE, sempre que as disposições legais

pertinentes assim o exigirem.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

12.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE, a seu

critério, garantida a prévia defesa, aplicará à CONTRATADA as seguintes

sanções, respeitando-se também o disposto nos artigos 86 e 87 da Lei

Federal nº 8.666/93.

a) Advertência;

b) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 05

(cinco) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;

c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato,

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento

de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);

d) multa de 20 % (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato,

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento

de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).

12.2. As multas a incidirão sobre o valor da nota fiscal dos serviços

solicitados e realizados e serão descontadas dos pagamentos eventualmente

devidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste - CISCEL

ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

12.3. Os valores das multas deverão ser deduzidos das faturas

correspondentes ao mês subsequente ao da ocorrência ou de acordo com o

interesse da Contratante;
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12.4. As multas são independentes, e a aplicação de uma não excluirá a

possibilidade de aplicação de outras por parte da CONTRATANTE.

12.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,

que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei,

sendo-lhe franqueado vista aos autos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO (Art.79 da Lei Federal

nº 8.666/93, com alterações da Lei nº 8.883/94).

a) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no Processo da

Licitação, desde que haja conveniência para a Administração.

b) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos

enumerados nos incisos I a XII e XVII do Artigo 78.

c) Judicial, nos termos da Legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das

seguintes dotações orçamentárias:

01.001.001.00010.00122.01001.2001 - Programa Atividades do Escritório
-Manutenção das Atividades do Escritório - 33903900 - Outros Serviços
Terceiros/ Pessoa Jurídica

01.002.001.00010.00302.01002.2002 - Atividade Ambulatorial/Consultórios
-Manutenção das Atividades Ambulatorial/Consultórios - 33903900 - Outros
Serviços Terceiros/ Pessoa Jurídica

01.003.001.00010.00122.01003.2004 - Programa Transporte Saúde/SETS
-Manutenção Programa Transp. em Saúde/SETS - 33903900 - Outros Serviços
Terceiros/ Pessoa Jurídica

01.004.001.00010.00122.01004.2005 - Programa Convênio CEAE - Manutenção
Programa Convênio CEAE - 33903900 - Outros Serviços Terceiros/ Pessoa Jurídica.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS PRIVILÉGIOS DO CONTRATANTE

15.1. A CONTRATADA reconhece que o CONTRATANTE compareceu neste

negócio como agente de interesse público, motivo pelo qual admite que

quaisquer dúvidas na interpretação deste Contrato sejam dirimidas em favor

do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

16.1. A CONTRATADA é obrigada a manter durante toda a execução do

Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório que

deu origem a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos de

conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

18.1. O presente contrato é regido pelas Leis Federais nº 8.666/1993 e

10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2914 e demais

condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 004/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste contrato,

elegem as partes o foro da Comarca de Itabira, renunciando desde já a

qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem justas e contratadas, mandaram imprimir o presente

instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que assinam na

presença das testemunhas abaixo.

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste
Leris Felisberto Braga - CPF nº. 054.049.726/61

CONTRATANTE

...................................................
Representante Legal - CPF nº.

CONTRATADA

Hugo Henrique Gomes
Assessor Jurídico - OAB-MG 109.167

Testemunhas:

Nome: _______________________ Nome:______________________

CPF nº.______________________ CPF nº.______________________
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PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

ANEXO VI

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

Ao

CISCEL

Apresentamos nossa proposta comercial visando a Contratação de Plano de

Assistência a Saúde para os funcionários do CISCEL, conforme Termo de

Referência.

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD VALOR UN.
MENSAL

VALOR TOTAL (12
MESES)

1

Contratação de Plano de Assistência a
Saúde para os funcionários do CISCEL e
dependentes, conforme Termo de
Referência.

MES 12 R$ R$

VALOR TOTAL (12 MESES) R$

Validade da Proposta: 60 (sessenta dias), a partir da data da sessão da

licitação.

Dados Bancários da Empresa: Banco / Agência / Conta Corrente

Itabira/MG, _____ de ___________ de 2018.

CNPJ / Razão Social

Nome Completo / CPF / RG / Cargo

OBSERVAÇÕES:

 A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa ou com

carimbo de identificação;

 A proposta deve conter endereço completo da empresa, telefone, email de

contato e dados bancários da EMPRESA (nome do Banco, Agência e Conta

Corrente);

 Todas as folhas devem ser numeradas, rubricadas e assinada na última

página.
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PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

____________________________________________________, inscrita

no CNPJ sob o n.º _______________________, por seu (a) representante

legal, _______________________________, inscrito no CPF/MF sob o n.º

___________________________, DECLARA, sob as penas da lei, a

capacidade de atendimento nas seguintes condições:

a) Abrangência regional (abrangência geográfica qualificada como grupo de

municípios, com mais de 150 municípios na área de atendimento,

incluindo Belo Horizonte e região);

b) Mínimo de 100 (cem) médicos prestadores de serviço na cidade de

Itabira/MG;

c) Mais de 55 (cinquenta e cinco) serviços credenciados na cidade de

Itabira/MG, entre eles: Ultrassonografia, Radiologia, Angiografia,

Anatomia Patológica, Audiometria, Impedanciometria, Campimetria

computadorizada, Desiometria Óssea, Duplex Scan Venoso,

Ecobiometria, Ecocardiograma, Ecodopllercardiograma, Ecofragia

Vascular com Dopller, Eletrocardiograma, Endoscopia Digestiva,

Espirometria, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Holter 24 horas, Laboratórios,

Mamografia, Mapa 24 horas, Nutrição, Oncologia, Ressonância Magnética,

Psicologia, Terapia Ocupacional, Teste Ergométrico, Teste Vestibular,

Tomografia Computadorizada, Videolaringoscopia;

d) Atendimento de urgência e emergência a nível nacional;

e) Cobertura em segmentações ambulatorial e hospitalar com obstetrícia;

f) Possuir acomodação hospitalar individual, padrão apartamento;
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g) Possuir rede própria e/ou credenciada para realizar todos os

procedimentos listados no rol da Agência Nacional de Saúde suplementar

e, em caso de sua extinção, pela legislação que lhe suceder;

h) Registro definitivo na Agência Nacional de Saúde Suplementar;

i) Não ter tido produtos com comercialização suspensa pela ANS, nos

últimos quatro trimestres avaliados, como penalidade por

descumprimento dos prazos máximos para garantia de atendimento.

Local e data

Assinatura do representante legal da empresa


