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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018
CREDENCIAMENTO Nº 015/2018

EDITAL

PREÂMBULO
O Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste – CISCEL, através da

Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos

interessados a realização de processo de credenciamento de HOSPITAIS para

prestação de serviços de CIRURGIAS DE OTORRINOLARIGOLOGISTA, para

atendimento aos usuários dos Municípios consorciados, com fundamento no art.

25, caput, da Lei nº 8.666, de 21.06.93, e alterações posteriores, consoante às

condições estatuídas neste edital.

1 - FINALIDADE
1.1 - O presente credenciamento tem por finalidade atender a demanda dos

municípios pertencentes ao CISCEL de forma exclusiva e excepcional, para suprir

as necessidades das Secretarias de Saúde, em procedimentos cirúrgicos na

especialidade de otorrinolaringologista, conforme descrito no Termo de Referencia

(Anexo I).

1.2 - Municípios consorciados ao CISCEL:
Barão de Cocais; Bom Jesus do Amparo; Ferros; Itabira; Itambé do Mato Dentro;

Morro do Pilar; Passabém; Santa Maria de Itabira; Santo Antônio do Rio Abaixo;

São Gonçalo do Rio Abaixo; São Sebastião do Rio Preto; Santa Bárbara;

1.3 - A aquisição do Edital completa poderá ser feita pelo licitante no setor de

licitações/ Compras do CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste,

situado na Avenida Duque de Caxias, n.º 850, Bairro Esplanada da Estação,

Itabira-MG, no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 horas ou pelo

endereço eletrônico: www.ciscel.mg.gov.br – licitações;

http://www.ciscel.mg.gov.br/
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1.4 - O Credenciamento poderá ser realizado no PERÍODO de 06/09/2018 a
19/09/2018 desde que atendidas às exigências deste Edital, diretamente no Setor

de Licitação do CISCEL, situada na Avenida Duque de Caxias, n.º 850, Bairro

Esplanada da Estação, Itabira-MG;

1.5 - Os procedimentos cirúrgicos deverão ser prestados em pacientes dos

municípios consorciados ao CISCEL, devidamente encaminhados pelas

Secretarias de cada município, com guia de autorização e pedido e/ou

encaminhamento em anexo.

2 - DO OBJETO
2.1 - O presente Credenciamento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
DIVERSOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA.

2.2 - As cirurgias deverão ser realizadas nos hospitais com distância de um raio de

250 km(ida e volta) do município de Itabira.

3 - DAS CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS/ CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO
3.1 - A demanda das CIRURGIAS será distribuída de acordo com a capacidade e

estrutura de atendimento do CONTRATADO, observando também os critérios de

contratação previstos no item 7 deste edital e da necessidade da administração;

3.2 - O atendimento de pacientes devidamente encaminhados pelos municípios

serão previamente programados e agendados entre as partes;

3.3 - O CONTRATADO se obriga a zelar pela qualidade dos serviços prestados,

obrigando-se ainda a manter, durante toda a vigência do contrato administrativo,

as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento;
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3.4 - Os dias e os horários para prestação dos serviços serão previamente

definidos em comum acordo entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, para

efetivar as CIRURGIAS.

3.5 - O credenciado deverá assegurar a presença de acompanhante aos menores

de 18 anos, acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais e

parturientes, bem como aos que necessitarem de acompanhamento ou atenção

contínua, incluindo a alimentação.

3.5.1 – O valor da alimentação a ser pago, será o mesmo praticado na unidade

hospitalar da contratante.

4 - DOS PRAZOS
A apresentação dos documentos necessários para o credenciamento,

especificados no item 6, deverão ser entregues na sede do CISCEL, no endereço

e prazo constantes do preâmbulo deste Edital.

5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 - Poderão participar do presente credenciamento Pessoas jurídicas/ hospitais,

cadastrados ou não no CISCEL, conforme Lei Federal nº 8.666/93, e que

satisfaçam as condições fixadas neste Edital e seus anexos e que aceitem as

exigências estabelecidas pelas normas do SUS e do Direito Público.

5.2 - Estão impedidas de participar desta licitação pessoas jurídicas:
5.2.1 - que estiverem, a partir da data fixada para a apresentação dos envelopes,

cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com o

CISCEL;

5.2.2 - declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
5.2.3 - que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores,

dissolução ou em liquidação;

5.2.4 - que possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor,

empregado ou ocupante de cargo comissionado no CISCEL.
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6 – DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
6.1 - Os documentos deverão ser entregues em apenas um envelope, para efeito

de análise pela CPL – Comissão Permanente de Licitação, e entregue até o dia,

horário e no endereço constante do Preâmbulo deste Edital.

6.2 - Não será aceita documentação enviada via e-mail ou qualquer outro meio

eletrônico de comunicação.

6.3 - Na hipótese de qualquer documento vir assinado por procurador, também

deverá ser apresentado o respectivo instrumento de mandato, lavrado na forma

pública ou particular, esta última com a firma do subscritor reconhecida em

Cartório, podendo ser apresentado o documento original ou cópia autenticada,

devendo o procurador estar munido com documento de identificação com foto.

6.4 - Os documentos de que tratam este capítulo deverão, quando for o caso, estar

em plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes e serem

apresentados em original ou cópia autenticada

6.5 - Documentos necessários para Habilitação
6.5.1 - prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);
6.5.2 - documentação de constituição da pessoa jurídica (com a última alteração,

caso ocorra):

6.5.2.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; ou
6.5.2.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado, em se tratando de sociedade comercial e, na hipótese de sociedade

por ações, acompanhados de documentos da eleição e posse dos seus diretores;

ou

6.5.2.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova da diretoria em exercício; ou

6.5.2.4 - Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de

empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro
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ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a

atividade assim o exigir;

6.5.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal

da sede do licitante;

6.5.3.1 – Para fins de Comprovação de regularidade com a Fazenda Federal e

INSS deverá ser apresentada a Prova de regularidade para com a Fazenda

Federal em certidão única, abrangendo todos os tributos federais e as

contribuições sociais / previdenciárias, consoante as disposições previstas na

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014 alterada pela Portaria

Conjunta RFB/PGFN nº 1.821 de 17/10/2014.

6.5.3.2 – Para fins de Comprovação de regularidade para com as Fazendas

Estadual e Municipal deverão ser apresentadas certidões emitidas pelas

Secretarias competentes do Estado e do Município respectivamente.

6.5.4 - Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço – FGTS;

6.5.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de

maio de 1943, conforme estabelecido pela Lei n° 12.440/2011;

6.5.6 – Declaração fato impeditivo de licitar (modelo anexo III);
6.5.7 – Declaração que não emprega menor (modelo anexo VI);
6.5.8 – Declaração de Atendimento (modelo anexo VII);
6.5.9 - Cadastro do Estabelecimento no SCNES – Sistema de Cadastro Nacional

de Estabelecimento de Saúde.

6.5.10 - Alvará Sanitário, expedido pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual.

6.6 - A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o

original, pela administração do CISCEL;

6.6.1 - Não será aceito protocolo de pedido de certidão ou de outro documento

exigido neste edital.
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6.7 - A Comissão Permanente de Licitações diligenciará por meio de consulta

direta aos sites dos órgãos expedidores na Internet, para veracidade de

documentos obtidos por mídia eletrônica;

6.8 - A documentação deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua

parte externa:

“CREDENCIAMENTO Nº 015/2018 (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)”

7 - DA HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
7.1 - Após a abertura dos envelopes, análise e verificação da conformidade dos

documentos, a Comissão de Licitação, habilitará a empresa para futura

assinatura do contrato de prestação de serviços, sendo que a contratação deverá

observar os critérios abaixo expostos:

7.1.1 – O quantitativo estabelecido no Termo de Referencia (Anexo I) será

distribuído entre todas as empresas habilitadas.

7.1.2 - Fica estabelecido que: Se o número de empresa habilitada for superior a

quantidade estimada no Termo de Referência, será efetuado sorteio para

selecionar os primeiros colocados, até que atinja as quantidades estabelecidas no

edital.

7.1.2.1 – A Comissão de Licitação convocará todas as empresas habilitadas para

acompanhar a sessão do sorteio.

7.1.2.2 - Após a realização do sorteio, todos os presentes assinarão a ata da

sessão. O resultado da sorteio, será divulgado no site do CISCEL após o seu

encerramento.

7.1.3 - O resultado da habilitação e do credenciamento será divulgado através de

aviso a ser afixado em local próprio no saguão da sede do CISCEL, site

www.ciscel.mg.gov.br e/ou publicação no diário local.

8 - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
8.1 - O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo IV) integra o presente edital para

todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução,

bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, sujeitando-se
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aos preceitos de direito público e aplicando-se subsidiariamente, os princípios da

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

8.2 - O Contrato de Prestação de Serviços, cujo instrumento observará o contido

na minuta constante do Anexo IV do presente Edital, terá vigência de 12 meses,

podendo o CONTRATANTE, a seu critério, observada a oportunidade,

conveniência e a necessidade de serviço, prorrogar sua vigência por iguais

períodos, até o limite legal, mediante a formalização de simples Aditivo Contratual.

8.3 - A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é responsável em

qualquer caso por danos ou prejuízos que, eventualmente, venham a sofrer o

CONTRATANTE, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência de

sua culpa ou dolo na execução do contrato, sejam eles causados por si, seus

prepostos ou funcionários, bem como por pessoas por esta autorizada a

permanecer no local do fornecimento, correndo por sua exclusiva expensas, os

ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam motivar, não

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento

exercidos pelo CONTRATANTE.

8.3.1 - Os portes atribuídos a cada procedimentos cirúrgico incluem os cuidados

pós-operatórios relacionados com o tempo de permanência no hospital, até 30

(trinta) dias após o ato cirúrgico.

9 - DOS RECURSOS
9.1 - Dos atos e decisões praticados neste procedimento de habilitação caberá

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da ciência do ato recorrido,

endereçado à CPL do CISCEL, no endereço constante do Preâmbulo deste Edital,

que decidirá a respeito, nos casos de:

9.1.1 - habilitação ou inabilitação da licitante;
9.1.2 - anulação ou revogação da licitação;
9.1.3 - rescisão do contrato;
9.1.4 - penalidades aplicadas.
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9.2 - Os recursos serão dirigidos à autoridade superior à que proferiu a decisão,

por intermédio desta.

9.3 - Não serão considerados os recursos que se baseiem em aditamento ou

modificações da documentação, bem como sobre matéria já decidida em grau de

recurso;

9.4 - Interposto o recurso, dele será dada ciência, por escrito, às demais empresas
envolvidas na habilitação, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias

úteis.

9.5 - É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria

pela mesma Credenciada;

9.6 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento

aos interessados, através da afixação da Ata de julgamento do(s) recurso(s) no

quadro de avisos do CISCEL.

10 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
10.1 - Os licitantes poderão solicitar esclarecimentos sobre a presente licitação

mediante o envio de fax ou e-mail licitacao@ciscel.mg.gov.br, aos cuidados da

Comissão Permanente de Licitações.

10.2 - A Comissão Permanente de Licitações transmitirá aos interessados que

retiraram o edital todas as informações que prestar.

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 - Pelo descumprimento das condições e preceitos deste Edital, bem como das

cláusulas do contrato assinado, garantida a prévia defesa, a Sociedade

Contratada ficará sujeita às penalidades previstas na minuta de contrato - Anexo IV,

sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis.
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11.2 - As penalidades previstas no edital, poderão ser aplicadas desde o momento
da habilitação, durante o procedimento previsto neste Edital, na vigência do prazo

contratual e mesmo depois de rescindido o contrato ou expirado seu prazo de

vigência, desde que constatada alguma irregularidade na atuação da sociedade.

11.3 - Pela inexecução, total ou parcial, do Contrato o CISCEL poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções, respeitando-se

também o disposto nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93.

12 - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO
12.1 - Os pagamentos serão executados observados os procedimentos

CIRURGICOS NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGISTA indicados no

Anexo I - Termo de Referência, incluindo os serviços hospitalares e serviços

médicos, como um único pacote.

12.2 - O pagamento será realizado após o 20° dia do mês subsequente ao da

prestação do serviço, após a apresentação de Nota Fiscal, e certidões de

regularidade fiscal, FGTS e trabalhista.

12.2.1 - A consulta pré-cirúrgica será realizada através da PPI do município de

origem com o município de Itabira.

12.3 - É vedado à CREDENCIADA cobrar diretamente do usuário qualquer

importância a título de honorários ou serviços prestados, concernentes aos

procedimentos autorizados pelo CONTRATANTE.

12.4 - Estima-se para a contratação o valor de R$ 61.524,00 (sessenta e um mil

quinhentos e vinte e quatro reais, os quais estão consignados na dotação

orçamentária nº é 01.002.001.00010.00302.01002.2002.33903900 - Programa de
Atividades Ambulatorial/Consultório/CISCEL - Outros Serviços Terceiros/
Pessoa Jurídica. Ficha:28.
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13 - REVOGAÇÃO, ADITAMENTO, OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO
O CISCEL poderá revogar o presente Edital de Credenciamento por razões de

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, bem como adiá-la ou

prorrogar o prazo para recebimento da documentação, sem que caiba aos

licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

14 – DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
As comunicações referentes ao certame serão publicadas em Edital no saguão da

sede do CISCEL, no site www.ciscel.mg.gov.br podendo, também, serem

realizadas por telefone e/ou e-mail.

15 - FORO
O foro eleito para julgamento de qualquer questão judicial resultante do presente

certame será o da Comarca de Itabira/MG.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - A Comissão Permanente de Licitação dirimirá as dúvidas que forem

suscitadas em decorrência deste Edital, desde que argüidas por escrito, até 02

(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes.

16.2 - Nenhuma indenização será devida aos interessados pela elaboração e/ou

apresentação de documentação relativa ao presente Edital.

16.3 - Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente

interpostos, será o resultado da licitação submetido ao Presidente do Consórcio

para o procedimento de Ratificação.

16.4 - A recusa injustificada do credenciado em assinar o contrato, aceitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis contados
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da data da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação

assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

16.5 - A Comissão Permanente de Licitação, 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.

16.6 - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta

licitação implica aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo

do direito de impugnar os seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção,

vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o

viciem.

17 - DOS ANEXOS
17.1 - ANEXO I – Termo de Referencia

17.2 - ANEXO II –Termo de Adesão

17.3 - ANEXO III - Declaração de Fato Impeditivo

17.4 - ANEXO IV – Minuta do Contrato

17.5 - ANEXO V – Modelo de Procuração

17.6 - ANEXO VI – Declaração de que não emprega menor

17.7 - ANEXO VII – Declaração de Atendimento.

Itabira, 05 de setembro de 2018.

Édila Madureira Fernandes
Presidente da CPL
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018
CREDENCIAMENTO Nº 015/2018

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIVERSOS NA ESPECIALIDADE DE
OTORRINOLARINGOLOGISTA

1.1 - As cirurgias deverão ser realizadas nos hospitais com distância de um raio de

250 km(ida e volta) do município de Itabira.

1.1.2 - O valor estimado deste credenciamento é na ordem de R$ 61.524,00
(sessenta e um mil quinhentos e vinte e quatro reais).

1.2 - Os procedimentos serão realizados de acordo com a necessidade de cada

município consorciado e também de sua real capacidade financeira, sendo que o

pagamento será efetuado pelo CISCEL ao CONTRATADO, através do repasse

financeiro do município.

1.2.1 – As quantidades de procedimentos a serem adquiridas de cada prestador

credenciado, será de acordo com a demanda solicitada de cada município

consorciado, observando ainda o local de melhor comodidade dos pacientes e

menor custo-benefício da locomoção.

1.2.2 - O quantitativo previsto neste Edital é meramente estimativo, podendo o

CONTRATANTE requisitar os serviços em quantidade inferior ou superior ao

estabelecido nas Planilhas constantes dos Anexos ao Edital, de acordo com a

demanda dos usuários da rede.

1.3 – A dotação orçamentária prevista no orçamento para execução dos serviços

no ano de 2018 é 01.002.001.00010.00302.01002.2002.33903900 - Programa de
Atividades Ambulatorial/Consultório/CISCEL - Outros Serviços Terceiros/
Pessoa Jurídica. Ficha:28, devendo ser consignada dotação de mesma natureza
e categoria econômica, no orçamento do(s) próximo(s) exercício(s).
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1.4 - Os dias e horários para a realização dos PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

serão definidos em comum acordo entre o CISCEL e a empresa contratada.

1.5 - O pagamento será realizado após o 20° dia do mês subsequente ao da

prestação do serviço, após a apresentação de Nota Fiscal, e certidões de

regularidade fiscal, FGTS e trabalhista.

1.6 - Os pagamentos serão executados observados os procedimentos

CIRURGICOS NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGISTA indicados no

Anexo I - Termo de Referência, incluindo os serviços hospitalares e serviços

médicos, como um único pacote;

1.6.1 - A consulta pré-cirúrgica será realizada através da PPI do município de

origem com o município de Itabira.

1.7 - É vedado ao CONTRATADO cobrar diretamente do usuário qualquer

importância a título de honorários ou serviços prestados, concernentes aos

procedimentos autorizados pelo CONTRATANTE.

1.8 - O credenciado deverá assegurar a presença de acompanhante aos menores

de 18 anos, acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais e

parturientes, bem como aos que necessitarem de acompanhamento ou atenção

contínua, incluindo a alimentação.

2 - DEMANDA ESTIMADA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.
ITEM PROCEDIMENTOS QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01

Antrostomia Maxilar Intranasal por
vídeoendoscopia unilateral
(30502292) + Septoplastia unilateral
(30501359) + Turbinectomia bilateral
(30501458)

03 R$ 6.008,00 R$ 18.024,00

02

Sinusectomia Maxilar Intranasal por
Vídeoendoscopia unilateral
(30502292) + Etmoidectomia
Intranasal por vídeoendoscopia
unilateral (30502314) + Sinusectomia
Esfenoidal por Vídeoendoscopia
unilateral (30502349) + Septoplastia
unilateral (30501359) + Exerese de

03 R$ 6.800,00 R$ 20.400,00
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Tumor nasal por via endoscópica
unilateral (30501199)

03

Sinusectomia Maxilar Intranasal por
Vídeoendoscopia bilateral (30502292)
+ Etmoidectomia Intranasal por
Vídeoendoscopia bilateral (30502314)
+ Sinusectomia Esfenoidal por
Vídeoendoscopia bilateral (30502349)
+ Sinusectomia Frontal intranasal por
Vídeoendoscopia unilateral
(30502357) + Septoplastia unilateral
(30501359).

03 R$ 7.700,00 R$ 23.100,00

TOTAL GERAL: R$ 61.524,00

 Inclui Serviço Hospitalar: diárias na enfermaria, medicamentos, materiais,

anestésicos, equipamentos de uso rotineiro.

 Exclui Serviço Hospitalar: OPMEs;
 Os valores de OPMEs serão pagas conforme tabela SIGTAP/SUS e as não

previstas serão submetidas à regulação prévia do município de origem.

 Os exames de anátomo patológico serão pagos diretamente ao prestador

credenciado ao CONTRATANTE;

 Havendo necessidade de remoção do paciente para outro nível de atenção,

encerra-se as despesas pelo CONTRATANTE e esse seguirá o fluxo da rede de

assistência SUS.

3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1 - Dar plena e eficaz execução ao serviço CONTRATADO, garantindo o máximo
de segurança aos usuários da assistência do CONTRATANTE;

3.2 - Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante ou outro

órgão competente por ele indicado, que terá em vista impor rigorosa fiscalização

da execução do presente ajuste;

3.3 - Fornecer ao preposto credenciado do Contratante, mensalmente, o Mapa de

Atendimento individual devidamente ratificado pela CONTRATADA, pelo

Secretário de Saúde do município consorciado e pelo responsável pelas

respectivas unidades de saúde onde o serviço será prestado;
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3.4 - Executar os serviços segundo as especificações e determinações técnicas

aplicáveis, respondendo por sua qualidade;

3.5 - Cientificar ao CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato que interfira na

execução normal do serviço, sugerindo as medidas necessárias a sua correção;

3.6 - Assumir total responsabilidade, pela perfeição e qualidade do serviço

CONTRATADO, assim como responder pelos danos causados ao CONTRATANTE

ou a Terceiros, decorrentes da má execução dos serviços contratados;

3.7 - Arcar com o pagamento de todas as obrigações fiscais, tributárias,

previdenciárias e trabalhistas oriundas da execução dos serviços objeto do

presente contrato, comprovando mensalmente ao Contratante, o respectivo

pagamento.

4 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1 - Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil, todos os elementos necessários

à execução do serviço a ser prestado;

4.2 - fiscalizar a execução dos serviços contratados;

4.3 - impugnar, fundamentadamente, o mapa de atendimento de serviços

prestados, indicando as divergências encontradas;

4.4 - efetuar nas datas aprazadas os pagamentos pelos serviços.

Itabira, 04 de setembro de 2018.

Nélia Maria Tonelle Carvalho

Secretária Executiva do CISCEL
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018
CREDENCIAMENTO Nº 015/2018

ANEXO II - TERMO DE ADESÃO

A empresa ......................................., localizada na ........................................,

nº.........., bairro ......................, Município ................................, representada

por ................................, inscrito no CPF sob o número ............................., vem

por meio deste instrumento, ADERIR aos termos do CREDENCIAMENTO Nº
015/2018 do Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste – CISCEL, para
prestação de CIRURGIAS NA ESPECIALIDADE DE

OTORRINOLARINGOLOGISTA.

Se compromete a cumprir fielmente o contrato e executar os serviços com o zelo e

presteza essenciais ao bom atendimento.

INDICAR OS SERVIÇOS DE INTERESSE

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

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018
CREDENCIAMENTO Nº 015/2018

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ao

CISCEL

O

interessado.............................................................................................(qualificaçã

o completa).................................................., DECLARA para os devidos fins de

direito, na qualidade de solicitante de cadastramento de CIRURGIAS NA
ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, que não foi declarado

inidôneo para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas

esferas, nem sofreu a penalidade prevista no inciso III, do artigo 87 da Lei

8.666/93.

Por ser verdade, firmo a presente.

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

Assinatura (representante legal da empresa)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018
CREDENCIAMENTO Nº 015/2018

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI o Consórcio Intermunicipal de Saúde
Centro Leste – CISCEL, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,

com sede á AV: Duque de Caxias, 850, bairro Esplanada da Estação, em Itabira-

MG, inscrito no CNPJ sob o n.º 01.921.228/0001-87, neste ato representado pelo

Presidente Sr. LERIS FELISBERTO BRAGA, portador do CPF nº. 054.049.726-61,

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e ......................... inscrito

no CNPJ/MF sob o nº ....................., situada à Rua ......................, na cidade

de ............... denominada simplesmente CONTRATADA, representado

por ..............., portador do CPF nº .......... têm entre si certo e ajustado a

contratação de prestação do(s) serviço(s), cujo(s) objeto(s) encontra(m)-se

mencionado(s) na Cláusula Primeira, tudo nos termos da Inexigibilidade de
Licitação nº 019/2018 – Credenciamento nº 015/2018 - Processo Licitatório
nº 051/2018 regendo-se pelo disposto na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e

pelas cláusulas e condições adiante enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, de

acordo com o edital e anexos do Credenciamento nº 015/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
O presente Contrato tem origem no Processo Licitatório nº. 051/2018

-CREDENCIAMENTO nº. 015/2018 - Inexigibilidade nº. 019/2018 fundamentada

no art. 25, caput, da Lei nº 8.666, de 21.06.93.
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de

R$ ............................... .

3.2 - Os pagamentos serão realizados pela Tesouraria deste Consórcio, na conta

do credenciado, a partir do 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao do

atendimento.

3.3 - O credenciado encaminhará ao CISCEL até 02 (dois) dias após solicitação do

Consórcio via e-mail, os seguintes documentos: Nota Fiscal e as respectivas

certidões: prova de regularidade com a Seguridade Social – INSS; prova de

regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Certidão Negativa

de Débitos Trabalhista.

3.4 - A unidade de saúde do município deverá certificar, até o 5º (quinto) dia do

mês subsequente ao da prestação dos serviços, a regularidade da prestação,

requisito para a autorização do pagamento.

3.5 - É vedado à CREDENCIADA cobrar diretamente do usuário qualquer

importância a título de honorários ou serviços prestados, concernentes aos

procedimentos autorizados pelo CISCEL.

3.6 - Estarão incluídas no preço todas as despesas diretas e indiretas, tais como

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e quaisquer outras

necessárias a plena execução deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
A presente contratação inicia na data da assinatura e vigerá por 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado com base no art. 57, inc. II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA: DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
5.1 - A prestação dos serviços deverá ser realizada no HOSPITAL da

CONTRATADA, de segunda a sexta-feira ou em outros dias acordado em ambas

partes.
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5.2 - A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é responsável em

qualquer caso por danos ou prejuízos que, eventualmente, venham a sofrer o

CONTRATANTE, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência de

sua culpa ou dolo na execução do contrato, sejam eles causados por si, seus

prepostos ou funcionários, bem como por pessoas por esta autorizada a

permanecer no local do fornecimento, correndo por sua exclusiva expensa, os

ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam motivar, não

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento

exercidos pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
As despesas 01.002.001.00010.00302.01002.2002.33903900 - Programa de
Atividades Ambulatorial/Consultório/CISCEL - Outros Serviços Terceiros/
Pessoa Jurídica. Ficha:28, do exercício de 2018 e para o ano seguinte deverá

ser consignada dotação de mesma natureza e categoria econômica orçamentária.

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
7.1 - Todos os encargos sociais resultantes do presente Contrato serão da inteira

responsabilidade da CONTRATADA.

7.2 - Da mesma forma, os eventuais encargos trabalhistas decorrentes deste

Contrato, serão suportados pela CONTRATADA sem qualquer ônus ao

CONTRATANTE. Para isso, a CONTRATADA reconhece desde já, ser de sua

inteira responsabilidade todos e quaisquer débitos trabalhistas que advenham do

presente instrumento.

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO
O CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização ante a prestação dos serviços

objeto deste Contrato, por si, ou por terceiros indicados por ele.

CLÁUSULA NONA: DOS TRIBUTOS:
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
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responsabilidade do CONTRATANTE, sempre que as disposições legais

pertinentes assim o exigirem.

CLAUSULA DÉCIMA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE:
Constituem obrigações e responsabilidades do CO/NTRATANTE:

a) Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil, todos os elementos necessários à

execução do serviço a ser prestado;

b) fiscalizar a execução dos serviços contratados;

c) impugnar, fundamentadamente, o mapa de atendimento de serviços prestados,

indicando as divergências encontradas;

d) efetuar nas datas aprazadas os pagamentos pelos serviços prestados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA:
Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

a) Prestar os serviços dentro das exigências mínimas impostas pela ANVISA.

b) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente

Contrato, exceto o constante na letra c abaixo;

c) não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do Contrato sem prévia

anuência do CONTRATANTE.

d) assumir, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da

prestação dos serviços necessários à boa e perfeita execução do objeto deste

Contrato;

e) submeter-se às regras de funcionamento da Contratante.

f) respeitar, rigorosamente, na execução deste contrato, a legislação trabalhista,

fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene e segurança, por cujos

encargos responderá unilateralmente;

g) cumprir rigorosamente os horários e dias aprazados para a prestação, devendo

prestar todos os atendimentos agendados;

h) tratar com profissionalismo, urbanidade e respeito irrestrito os pacientes, bem

como os demais profissionais que atuem no CISCEL;
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i) Comunicar à direção da CONTRATANTE, até o dia 15 de cada mês, qualquer

alteração que houver, para o atendimento do mês seguinte.

j) Realizar somente os serviços autorizados pelo CISCEL.

k) manter, durante todo o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com

as obrigações assumidas, todas as condições que ensejaram sua habilitação na

licitação que deu origem ao presente instrumento;

l) prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas

reclamações se obriga a atender pronta e irrestritamente;

m)Fornecer ao preposto credenciado do Contratante, mensalmente, o Mapa de

Atendimento individual devidamente ratificado pela CONTRATADA, pelo

Secretário de Saúde do município consorciado e pelo responsável pelas

respectivas unidades de saúde onde o serviço será prestado.

n) Cientificar ao CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato que interfira na

execução normal do serviço, sugerindo as medidas necessárias a sua correção.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES
O CONTRATANTE se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da

presente licitação através de Aditivo, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),

de acordo com § 1º do art. 65 da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE.
Em caso de prorrogação de vigência, transcorridos 12 (doze) meses, o contrato

poderá ser reajustado com base nas tabelas de referência SIGTAP/SUS e CBHPM

5ª edição – versão 2008.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS PENALIDADES
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;
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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).

PARÁGRAFO ÚNICO:
As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 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 SEXTA: DOS PRIVILÉGIOS DO CONTRATANTE
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 SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
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 OITAVA: CASOS OMISSOS
Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos de conformidade com

a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de ITABIRA-MG, para a

composição de qualquer lide resultante deste Contrato, renunciando a qualquer

outro por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim, acordados e contratados, assinam o presente instrumento

em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas signatárias.

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

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

CONTRATANTE

Nome Empresa
Representante - CPF nº ..........................

CONTRATADA

Nome Assessor
Assessor Jurídico – OAB.................

Testemunhas:

Nome: __________________________ Nome:__________________________

CPF nº._________________________ CPF nº.__________________________
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018
CREDENCIAMENTO Nº 015/2018

ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, a (razão social da empresa),

com sede (endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº (nº do CNPJ),

nomeia e constitui seu bastante procurador (a) o(a) Sr. (a) (nome do representante)

portador (a) da cédula de identidade (nº RG), e CPF (nº CPF), a quem confere

amplos poderes para representar perante ao CISCEL, no CREDENCIAMENTO nº
015/2018, está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas,

manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar

documentos e assinar atas, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela

Presidente da CPL, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,

em nome da outorgante.

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

Assinatura do representante legal da empresa
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018
CREDENCIAMENTO Nº 015/2018

ANEXO VI - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A .......................................................................(empresa), CNPJ

N.º............................, com

sede .......................................................................................(endereço completo).

DECLARA, para fins do disposto no Art. 27, V, da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela

Lei n.º 9.854/97, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de

aprendiz.

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

Assinatura do Representante legal da Empresa
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 019/2018
CREDENCIAMENTO Nº 015/2018

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO

Ao

CISCEL

A empresa ...........................................................................................

(qualificação completa), CNPJ: .........................................., através de seu

representante legal, Sr.....................................................................infra assinado,

DECLARA para os devidos fins a que se destina, que para pleno funcionamento,

o estabelecimento dispõe das normas técnicas mínimas exigidas pela ANVISA.

Declara ainda, estar ciente que durante a execução do contrato, o CISCEL através

de órgãos legalmente competentes, poderá fazer a fiscalização do

estabelecimento para verificação do fiel cumprimento da declaração.

Por ser verdade, firmo a presente.

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

Assinatura do Representante Legal


