EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 079-2013

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004-2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA-RS, no uso de
suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 9 horas, do dia 21 de
maio de 2013, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal Amantino Lucindo
Montanari, a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n° 001, de 02 de
janeiro de 2013, se reunirá para a realização da modalidade Concorrência Pública, do tipo menor
preço, sob o regime de execução indireta – empreitada por preço global, POR LOTE, visando a
seleção e contratação de entidade, sem fins lucrativos, prestadora de serviço em saúde médicohospitalar pelo regime de plantão de emergência e urgência, Sistema Único de Saúde – SUS,
em complemento as ações desenvolvidas pelo Município, conforme detalhamento constante
neste Edital e seus Anexos.
1.0. DO SUPORTE LEGAL:
1.1. Esta Licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas
alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instruções, termos e
condições contidas neste Edital e seus anexos.
2.0. DA RETIRADA DO EDITAL:
2.1. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos no Departamento de Licitação da Prefeitura
Municipal de Serafina Corrêa, situada na Avenida 25 de Julho, 202, Centro, no horário de
expediente, mediante comprovação de pagamento na Tesouraria da Prefeitura, no valor de R$
10,00 (dez reais), referente as custas de impressão do edital e seus anexos ou serem impressos
pelo site www.serafinacorrea.rs.gov.br., ou ainda, poderão requerer cópia do edital e seus
anexos, mediante apresentação de CD'S ou qualquer outro dispositivo de memória digital.
3.0. DO OBJETO
3.1. A presente licitação destina-se a contratar entidade(s), sem fins lucrativos, prestadoras de
serviços na área da saúde, médico-hospitalar pelo regime de plantão de emergência e urgência,
Sistema Único de Saúde – SUS, em complemento as ações desenvolvidas pelo Município, para
as seguintes especialidades, procedimentos e serviços, os quais obedecerão os seguintes
limites/mês:
LOTE 1: PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES HOSPITALARES
Item

Especificação

Quantidade estimada

1

Eletrocardiogramas – ECG

até 20 (vinte)

2

Observações até 24 horas

até 85 (oitenta e cinco)

3

Procedimentos Ambulatoriais Diversos

até 50 (cinquenta)

4

Radiografias Gerais (RX)

até 300 (trezentas)

5

Interpretações de RX

até 300 (trezentas)

6

Curativos Grau II

até 35 (trinta e cinco)

7

Anátomo Patológicos

até 30 (trinta)

8

Tomografias Computadorizadas Gerais

até 04 (quatro)

9

Eco Dopler Arterial de Carótidas

até 02 (dois)

10

Ressonâncias Magnéticas

até 02 (duas)

11

Colonoscopias

até 02 (dois)

12

Endoscopias – EDA

Até 03 (três)

13

Eco Doppler Vascular

Até 1 (um)

14

Materiais e Medicamentos

até R$5.410,00 (cinco mil, quatrocentos e
dez reais);

15

Permanência a Maior

Acima de 6º dia de internação

16

Diárias para Leitos Especiais

até 75 (setenta e cinco)

17

Valor complementar
Cirúrgico

18

AIH's para Clínica Médica

até 32 (trinta e duas)

19

AIH's para Cirurgia Geral

até 12 (doze)

20

AIH'S para Obstetrícia

até 08 (oito)

21

AIH's para Pediatria

até 08 (oito)

22

AIH's para Psiquiatria

até 05 (cinco)

para

Médico

Auxiliar até 05 (cinco) procedimentos;

LOTE 2: ATENDIMENTO AMBULATORIAL de urgência e emergência em Plantão Médico, no
horário das 19h às 7h de segundas a sextas feiras e durante as 24 horas dos sábados domingos
e feriados. com assistência médica adequada ao atendimento de cada caso, até o limite
especificado na planilha abaixo descrita:
Nº

Procedimento

1

Atendimento ambulatorial

Limite de horas mensais
550

LOTE 3: REGIME DE SOBREAVISO de urgência e emergência em Plantão Médico, no horário
das 19h às 7h de segundas a sextas feiras e durante as 24 horas dos sábados domingos e
feriados.

Nº ESPECIALIDADES

Nº Profissional

1.

Serviço Médico Pediatra

01

2.

Serviço Médico Gineco-Obstetra

02

3.

Serviço Médico Anestesista

01

3.2. O plantão médico de urgência e emergência será realizado em Unidade Hospitalar de
Saúde mantida pela CONTRATADA, a iniciar-se após o encerramento das atividades no Centro
Municipal de Saúde, ou seja, das 19h00 até às 07h00, e nos feriados, sábados e domingos, será
realizado durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia.
3.3. Os equipamentos de segurança e proteção individual (EPIs, caso sejam necessários) e
crachás de identificação de seus funcionários serão de uso obrigatório e responsabilidade da
Contratada.
3.4. A entidade contratada deverá ter o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e
PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, Atestado de Saúde Ocupacional
(ASO).
3.5. A execução dos trabalhos atenderá às especificações explicitadas neste Edital, assim como
às normas técnicas e legislações vigentes. A Contratada deverá ter controle total sobre os
funcionários que exerçam atividades em condições especiais.
3.6. A Contratada deverá ter a disposição profissionais qualificados que atuarão na prestação
dos serviços e que possuam registro junto ao Conselho Regional de Medicina – CRM com
jurisdição sobre o domicilio da sede do licitante. Deverá apresentar a certidão com visto do
CREMERS, de empresas cujo domicilio da sede esteja localizado fora do Estado do Rio Grande
do Sul.
3.7. A Contratada deverá estar de acordo com todas suas obrigações trabalhistas.
4.0. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja pertinente ao
objeto da contratação e que preencherem as condições estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
4.2. Estarão impedidas de participar da presente licitação, direta ou indiretamente, as empresas:
a) Cujos diretores, sócios, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,
fiscais, consultivos, deliberativos ou administrativos que mantenham qualquer vínculo
empregatício com o Município de Serafina Corrêa-RS;
b) Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar
com o Município de Serafina Corrêa-RS;
c) Que estejam sob processo de falência, recuperação judicial ou concordata, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
d) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;
e) Pessoas Jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os membros ou
servidores do Município de Serafina Corrêa-RS.
f) Cooperativas de mão de obra, para prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou
meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de
subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços,

constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados,
tendo em vista o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público do
Trabalho e o Município de Serafina Corrêa em 17-08-2005.
5.0. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1. Os licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação e propostas em 02 (dois)
envelopes distintos, fechados, identificados por meio dos números 1 e 2, os quais,
preferencialmente, deverão conter, externamente, a indicação de seu conteúdo, do seguinte
modo:
INVÓLUCRO Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA
CORRÊA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº 004-2013
EMPRESA PROPONENTE:...........................

INVÓLUCRO Nº 02 – PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA
CORRÊA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004-2013
EMPRESA PROPONENTE:..........................

5.2. Os envelopes de habilitação e propostas serão recebidos e protocolados pela Comissão
Permanente de Licitação, até o dia, hora e local, mencionados no preâmbulo desta, com a
seguinte documentação:

5.2.1. DO CREDENCIAMENTO:
a) Os documentos de credenciamento ou procurações das licitantes serão entregues em
separado dos invólucros diretamente à Comissão de Licitação, no dia, horário e local designados
para a abertura do invólucro n.º 1, juntamente com a respectiva cédula de identidade do
credenciado, procurador ou representante legal, obedecendo ainda o seguinte:
- Em se tratando de Instrumento particular de procuração ou carta-credencial, deverá
ser apresentada com firma reconhecida.
- Quando a entidade se fizer representar por diretor ou sócio, deverá ser apresentado
o contrato social da empresa, no original ou cópia, assumindo o representante a
responsabilidade pela autenticidade do documento apresentado.
- Os documentos de credenciamento, procurações e cartas-credenciais serão retidos
pela Comissão de Licitações e juntados aos autos do certame.
5.2.2. ENVELOPE N° 01 – HABILITAÇÃO:
5.2.2.1. O envelope n°01 deverá conter:
a) ato constitutivo ou estatuto social em vigor devidamente registrado, sendo que, no caso de
sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício;
d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), válido para o momento
de abertura do envelope;
e)Prova de alvará de localização e funcionamento expedida pela Prefeitura Municipal da
jurisdição fiscal de estabelecimento da pessoa jurídica, em vigor
f)Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;

g) Certidão de regularidade de Tributos Estaduais, expedida pela Unidade da Federação na qual
esteja localizado o estabelecimento do licitante;
h) Certidão de regularidade de Tributos Municipais, expedido pelo Município no qual esteja
localizado o estabelecimento do licitante;
i) certidão que prove a regularidade com a Seguridade Social;
j) certidão que prove a regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
l)Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT;
n)atestado(s) de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove que o licitante presta ou tenha prestado serviços da mesma natureza, com bom
desempenho, e, compatível em características e quantidades, com o objeto desta licitação, os
mesmos deverão conter nome, cargo que ocupa, endereço, número de telefone e nome do
responsável e assinatura, informações das quais o Município de Serafina Corrêa-RS poderá,
utilizar-se para obter informações;
o) Declaração do licitante de que cumpre com a legislação do Ministério do Trabalho de que está
em dia com os seguintes documentos: LTCAT(Laudo Técnico das Condições Ambientais),
PPRA(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCMSO(Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional). As cooperativas compostas somente de associados e as empresas que
possuam o quadro médico composto por sócios cotistas, que não possuam outros empregados
médicos em seu quadro funcional, assim declaradas, ficam desobrigadas da apresentação da
declaração.
p) Apresentação de Licença Sanitária Municipal (Alvará de Saúde), dentro do prazo de validade.
Caso o Município sede da licitante não possuir, deverá apresentar a Licença Sanitária Estadual.
q)Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, que atende ao disposto no artigo
7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02;
r)Declaração de que não foram declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
s) Comprovante das prerrogativas para fins filantrópicos por meio do Certificado de Filantropia
expedido por órgão competente.
t) Certidão Negativa de Falência e Concordata, devendo sua expedição não ser superior a
30(trinta) dias;
u)Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, com a indicação do n° do Livro Diário, número de registro na Junta
Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação
da seguinte fórmula:
AC
LIQUIDEZ CORRENTE:---------- = índice mínimo: (1,00)
PC
AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL: --------------------- = índice mínimo: (0,50)
PC + PELP
SOLVÊNCIA GERAL:

AT
---------------------- = índice mínimo (1,5)
PC + PELP

PC + PELP
--------------------= índice máximo: (0,50)
AT
Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AT = Ativo Total; PC =
Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo.
Observação 1: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo
aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data
de apresentação da proposta.
Observação 2: As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas
em memorial de cálculo juntado ao balanço.
Observação 3: Apresentação de no mínimo 02 (dois) indicadores iguais ou superiores aos
estabelecidos no presente edital.
5.3.Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou
por funcionário do Município de Serafina Corrêa-RS, ou publicação em órgão de imprensa
oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos a
verificação de sua autenticidade pela Administração.
GRAU DE ENDIVIDAMENTO:

5.4. ENVELOPE Nº 02 - DA PROPOSTA:
5.4.1. O envelope n°02 deverá conter: (ANEXO I)
5.4.1.1.A proposta datilografada ou impressa, rubricada, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas,
redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da
empresa.
a) orçamento discriminado expresso em moeda corrente nacional e em percentual de
administração sobre a fatura mensal, devendo o preço/percentual incluir todas as despesas
administrativas da entidade, incluídos os encargos fiscais e sociais, decorrentes da relação
específica a ser firmada;
b) declaração do proponente de que se responsabiliza pela qualidade na execução dos serviços
e pela fiel observância das especificações técnicas.
5.4.2. prazo mínimo de validade da proposta de 60 dias, a contar da data designada para a
entrega dos envelopes desta licitação. Se na proposta não constar o prazo de validade,
subentende-se 60 dias.
5.4.3. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
6.0. DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123-2006:
6.1. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, deverá apresentar, no
envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste
edital.
6.2. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite
de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art.
42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e no art. 34,
da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de
habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido
acima, além de todos os documentos previstos neste edital.

6.3.A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao
item 6.1. e 6.2., que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal,
previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação,
que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada
como vencedora do certame.
6.4. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma
restrição.
6.5.O prazo de que trata o item 6.3. poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e
durante o transcurso do respectivo prazo.
6.6.A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.3. ou nas condições
previstas no item 6.5., implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.0.DO JULGAMENTO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO
7.1. A Comissão de Licitações procederá à abertura do invólucro nº 01, conferirá toda a
documentação que, em seguida, será também examinada e rubricada pelos licitantes presentes.
7.2. A Comissão de Licitações examinará a documentação e decidirá acerca da habilitação ou
inabilitação dos licitantes, dando-lhes ciência na própria sessão ou mediante publicação no site
www.serafinacorrea.rs.gov.br e quadro mural situado no Centro Administrativo Municipal.
7.3. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação nos termos exigidos
neste Edital, sendo-lhes devolvido o invólucro nº 02, após esgotados os prazos de recurso
administrativo.
7.4. Ocorrendo desistência expressa, por parte dos licitantes, de recursos quanto à habilitação
ou à inabilitação, a Comissão de Licitação procederá a abertura dos invólucros nº 02 dos
licitantes habilitados.
7.5. O julgamento das propostas far-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, POR LOTE, já
incluídos os encargos sociais, fiscais e administrativos e demais despesas relativas à prestação
de serviço, expressos no formulário modelo de proposta, classificando-se em 1º lugar a proposta
de menor preço e assim sucessivamente, sendo desclassificadas as propostas com valor
superior ao orçamento estimado de:
LOTE 1: PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES HOSPITALARES
Item

Especificação

Quantidade estimada

1

Eletrocardiogramas – ECG

até 20 (vinte)

2

Observações até 24 horas

até 85 (oitenta e cinco)

3

Procedimentos
Diversos

4

Radiografias Gerais (RX)

Ambulatoriais até 50 (cinquenta)
até 300 (trezentas)

Valor unitário máximo –
R$
5,46
13,25
32,40
9,00

5

Interpretações de RX

até 300 (trezentas)

7,50

6

Curativos Grau II

até 35 (trinta e cinco)

32,40

7

Anátomo Patológicos

até 30 (trinta)

24,00

8

Tomografias
Gerais

9

Eco Dopler Arterial de Carótidas

até 02 (dois)

150,00

10

Ressonâncias Magnéticas

até 02 (duas)

400,00

11

Colonoscopias

até 02 (dois)

300,00

12

Endoscopias – EDA

Até 03 (três)

190,00

13

Eco Doppler Vascular

Até 1 (um)

190,00

14

Materiais e Medicamentos

até R$5.410,00 (cinco mil,
quatrocentos e dez reais);

15

Permanência a Maior

Acima de
internação

16

Diárias para Leitos Especiais

até 75 (setenta e cinco)

17

Valor complementar para Médico até
05
Auxiliar Cirúrgico
procedimentos;

18

AIH's para Clínica Médica

até 32 (trinta e duas)

442,20

19

AIH's para Cirurgia Geral

até 12 (doze)

402,92

20

AIH'S para Obstetrícia

até 08 (oito)

515,68

21

AIH's para Pediatria

até 08 (oito)

611,36

22

AIH's para Psiquiatria

até 05 (cinco)

425,32

Computadorizadas até 04 (quatro)

6º

200,00

dia

5.410,00

de

25,08
90,00

(cinco)

480,00

LOTE 2: ATENDIMENTO AMBULATORIAL de urgência e emergência em Plantão Médico, no
horário das 19h às 7h de segundas a sextas feiras e durante as 24 horas dos sábados domingos
e feriados. com assistência médica adequada ao atendimento de cada caso, até o limite
especificado na planilha abaixo descrita:
Nº

Procedimento

1

Atendimento ambulatorial

Limite de horas mensais
550

Valor máximo unitário R$
77,00

LOTE 3: REGIME DE SOBREAVISO de urgência e emergência em Plantão Médico, no horário
das 19h às 7h de segundas a sextas feiras e durante as 24 horas dos sábados domingos e
feriados.
Nº ESPECIALIDADES
Nº Profissional
Valor máximo mensal - R$
1.

Serviço Médico Pediatra

01

8.290,00

2.

Serviço Médico Gineco-Obstetra

02

8.290,00

3.

Serviço Médico Anestesista

01

6.230,00

7.6. No caso de empate, far-se-á sorteio, nos termos do art. 45, § 2º da Lei Federal nº 8.666, de
21.06.1993.
7.7. Serão desclassificadas as propostas:
a) que não atenderem às exigências deste Edital;
b) as que não ofertarem todos os serviços relacionados nos subitens de cada lote;
b) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, II, da Lei
Federal nº 8.666, de 21.06.1993.
d) que apresentarem preços com valor superior ao orçamento estimado.
7.8. Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão
Permanente de Licitação, levando em consideração o menor preço GLOBAL com observância
das disposições contidas na Lei Federal nº 8.666-93 e Lei Complementar nº123/06, e suas
alterações, no que couber, respeitado o critério de aceitabilidade dos preços.
7.9. Durante a análise das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá convocar as
licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, pertinentes às respectivas propostas.
7.10. Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da
documentação, realização de diligências ou consultas, tudo sendo registrado em ata.
7.11. A verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, assim como o
julgamento e classificação serão devidamente registrados na ata de julgamento.
8.0.CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1. Como critério de desempate, será assegurado, preferência de contratação para as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 6.0.,
deste edital.
8.1.1. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
8.1.2. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo
do recurso interposto.
8.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de
menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior
àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do
certame;
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela
ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.0. deste edital, a apresentação de
nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item;
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas
com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão
convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
8.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigências do item 6.0. deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da
proposta originariamente de menor valor.
8.4. O disposto nos itens anteriores deste item, não se aplica às hipóteses em que a proposta de
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa (que satisfaça as exigências do item 6.0, deste edital).
8.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público,
com a convocação prévia de todos os licitantes.
9.0.DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9.1.Os serviços contratados estão referenciados a uma base territorial populacional, conforme
Plano de Regionalização – PDR, e deverão ser ofertados conforme indicações técnicas de
planejamento de saúde, compatibilizado à demanda e disponibilidade de recursos financeiros do
Sistema Único de Saúde – SUS.
9.1.1. Os serviços contratados compreendem a utilização, pelos usuários do Sistema Único de
Saúde – SUS, da capacidade técnica instalada da CONTRATADA, incluídos seus serviços
médico-hospitalares, com disponibilização, no mínimo, do equivalente a 60% (sessenta por
cento) dos leitos e serviços ambulatoriais em favor da clientela universalizada.
9.1.2. Serão de exclusivo encargo da CONTRATADA o atendimento e transporte de usuários e
pacientes, mesmo quando o atendimento não possa ser prestado em Unidade Hospitalar de
Saúde mantida no Município.
9.1.3. O gerenciamento dos serviços deverá ser efetuado em sede própria da CONTRATADA,
vedada em qualquer hipótese a utilização de espaço físico de próprios do Município.
9.1.4. Nos horários não previstos neste edital, ou sempre que se entender por necessário, a
Contratada deverá permitir o livre acesso dos médicos do quadro de servidores da Contratante
para atendimento a pacientes com internações através de AIH's.
9.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
I - transferir, mensalmente, os recursos previstos neste Contrato conforme produção apresentada
pela CONTRATADA, após avaliação, auditoria e aprovação da Comissão de Acompanhamento
deste Contrato;
II – regular, controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados;
III – estabelecer mecanismos de controle da demanda e oferta de ações e serviços de saúde;
IV – manter todos os registros atualizados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
– CNES, de acordo com as atualizações lhe encaminhadas pela CONTRATADA;
V – cumprir todos os compromissos financeiros assumidos perante a CONTRATADA em face
deste Contrato.

9.3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I – manter a disponibilização mínima de 60%(sessenta por cento) da capacitação instalada para
internações hospitalares, medida por paciente/dia ou serviços ambulatoriais, aos usuários do
Sistema Único de Saúde – SUS;
II – manter afixado, em local visível aos seus usuários, aviso de sua condição de
estabelecimento integrante da rede do Sistema Único de Saúde – SUS e da gratuidade dos
serviços prestados nesta condição aos seus usuários;
III – contribuir para a investigação de eventuais denúncias de cobranças indevidas feitas a
pacientes ou usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, levantadas em decorrência de
qualquer atividade prestada pelo HOSPITAL com base na execução deste Contrato;
IV – estar integrada nos sistemas e projetos de regulação do CONTRATANTE e da Secretaria
Estadual de Saúde – SES, assim como a todos os sistemas de informação do Ministério da
Saúde existentes, bem como aos que forem criados de acordo com suas necessidades;
V – apresentar à Comissão de Acompanhamento, mensalmente, planilha com discriminação, por
item e nome, qualificação, endereço e demais dados de identificação do paciente ou usuário,
dos serviços efetivamente prestados.
VI – responsabilizar-se pela utilização do pessoal de apoio, tais como enfermagem, nutricionista,
administração, limpeza, além de outros profissionais pertinentes aos cuidados com patologias
em saúde mental (psiquiatria e psicologia) quando da habilitação, necessário à execução dos
serviços previstos neste Contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais,
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações, em nenhuma
hipótese, poderão ser transferidos para o CONTRATANTE ou para o Ministério da Saúde;
VII – submeter-se a avaliações sistemáticas de acordo com o Programa de Avaliação de
Serviços de Saúde – PNASS;
VIII– submeter-se à regulação instituída pelo Gestor;
IX– obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, Relatório de atividades que demonstrem,
qualitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto deste Contrato;
X – manter Contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas, sociais e previdenciários aos
seus trabalhadores, e Contrato específico com seus prestadores de serviços;
XI – garantir, no exercício do seu poder de fiscalização, ao Conselho de Saúde o acesso aos
serviços contratados;
XII– cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH;
XIII – especificar nos espelhos de Autorização de Internação Hospitalar – AIH, todo e qualquer
procedimento realizado a paciente internado;
XIV – encaminhar para realização de exames de ultrassonografia de urgência, durante os finais
de semana e feriados, em estabelecimentos que prestem o serviço;
XV – disponibilizar, quando necessário, profissionais de enfermagem para acompanhamento a
pacientes que necessitem de serviços (exames) realizados por terceiros fora do HOSPITAL, ou,
nos casos de transferências de pacientes a Hospitais referenciados.
10.0. DA VIGÊNCIA, DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E REAJUSTE
10.1.O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados do recebimento da
Ordem de Início dos Serviços, admitidas prorrogações mediante termos aditivos, até o limite de
60 (sessenta) meses, conforme artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

10.2. Caso haja prorrogação do prazo contratual adota-se o IGP-M como índice oficial de
correção dos valores do contrato ou outro índice que vier a substituí-lo.
10.3.A prorrogação deverá ser justificada pelo Secretário Municipal de Saúde, pertinente ao
objeto da licitação, até 15 (quinze) dias antes do término do prazo contratual.
10.4.O contrato proveniente desta licitação poderá ser alterado com a devida justificativa, de
acordo com o art. 65, da Lei nº 8.666/93.
10.5. A entidade que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do
Município de Serafina Corrêa-RS, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei n.º
8666/93, sobre o valor inicial contratado.
11.0.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1.Os pagamentos serão realizados pela Secretaria Municipal de Finanças, até o quinto dia útil
do mês subsequente ao da prestação dos serviços, em conta bancária a ser indicada no contrato
administrativo, mediante apresentação de Nota Fiscal e a devida comprovação dos serviços
executados por meio de Relatório, impreterivelmente, até o terceiro dia útil do mês subsequente
ao da prestação do serviço, aprovado pelo fiscal do contrato e Secretário Municipal de Saúde.
11.2.Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme estabelecido
na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004.
11.3.Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que informe o
ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente, conforme
Instrução Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004, devidamente firmada por seu
representante legal ou contador.
11.4.A Contratada para recebimento dos pagamentos deverá comprovar o recolhimento para a
Previdência Social – GPS específica e GFIP/SEFIP específica do mês da prestação do serviço,
apresentar cópias autenticadas do comprovante de pagamento de salários dos funcionários,
guias de recolhimento de FGTS, GEFIP, do INSS da folha de pagamento e rescisões de contrato
e declaração de que a empresa possui escrituração contábil firmada pelo contador e responsável
pela empresa e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados.
11.5.O licitante contratado deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de Fatura,
constando a identificação do presente Processo Licitatório (Concorrência Pública Nº 004-2013).
12.0.DA FISCALIZAÇÃO:
12.1. A fiscalização do contrato será efetuada pelo(s) servidor(es) municipal(is) que será indicado
no contrato administrativo, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.
12.2. A contratada deverá indicar e manter preposto na execução dos serviços, objeto do
presente contrato.
12.3. Qualquer fiscalização exercida pela Administração, feita em seu exclusivo interesse, não
implica co-responsabilidade pela prestação dos serviços e não exime a adjudicatária de suas
obrigações pela fiscalização e perfeita execução do Contrato.
12.4. A fiscalização do Município em especial, deverá verificar a qualidade dos serviços
prestados, podendo exigir a substituição do profissional quando este não atender os termos do
que lhe foi proposto e contratado, sem que assista à adjudicatária qualquer indenização pelos
custos daí decorrentes.

13.0.DOS RECURSOS
13.1.Dos atos praticados pela Administração no curso do procedimento licitatório caberá recurso
nos termos do que dispõe o art. 109 da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
14.0.DAS PENALIDADES
14.1.Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantida a prévia defesa:
I. advertência, visando a correção das faltas apontadas. Se a contratada, após o recebimento da
Advertência, no prazo de 10 dias não corrigir as faltas apontadas ou, as tendo corrigido, voltar a
cometê-las, a Administração aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato,
podendo, inclusive, proceder a rescisão do contrato.
II. multas, por meio da Guia de Recolhimento do Município de Serafina Corrêa-RS, a ser quitada
de acordo com instruções fornecidas pela Contratante:
a) de 10 % por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total das etapas
não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 20% do mesmo valor;
b) de 20 % sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
c) de 30 % sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato não especificada nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
d) de 30 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
Administração, motivado por culpa da Contratada, não se eximindo a mesma das demais
sanções cabíveis;
e) de 30 % sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato.
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Serafina Corrêa-RS, por prazo não superior a dois anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
a) As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com as
do inciso II.
b) O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação.
c) Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
valor da garantia, e, se necessário, do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será cobrado administrativa
e/ou judicialmente.
14.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com as do
inciso II.
14.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação.
14.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
valor da garantia previsto no item 16.0., e, se necessário, do pagamento a que a Contratada fizer
jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será
cobrado administrativa e/ou judicialmente.

15.0.DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
15.1. A adjudicatária, quando convocada para assinar o instrumento contratual, terá o prazo de
05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de sua convocação, para firmar assinatura
mediante a apresentação dos documentos elencados nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, com prazo de
validade vigente, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
a) Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
b) Certificado de Regularidade de Situação (CRS), emitido pela Caixa Econômica Federal;
c) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do domicílio ou sede da licitante de
enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com prazo de validade
expresso.
d) Relação de empregados da empresa que irão realizar a obra contratada.
15.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
desde que feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item anterior.
15.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da
aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato
e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo de 02 (dois) anos.
15.4. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas
necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada
nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93.
16.0. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
16.1. Mediante Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA e
as necessidades do CONTRATANTE, os contratantes poderão, comprovado o interesse
público, fazer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) de cada dos
itens contratados.
16.2. Comprovada alteração econômico-financeira que acarrete oneração ou desoneração
das condições pactuadas, deverá ser restabelecido, por aditamento,
o reequilíbrio
econômico-financeiro do Contrato.
17.0. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
17.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes rubricas
orçamentárias:
Secretaria Municipal de Saúde
10.302.0208.2067 – Manutenção do Plantão Médico
10.302.1003.2070 – Manutenção/Ampliação dos Serviços de Pronto Atendimento
10.301.1003.2080 – Manutenção Programa de Atenção Básica – PAB FIXO
10.302.1003.2072 – Manutenção Programa de Média e Alta Complexidade
10.302.0205.2236 – Manutenção e Criação de Programas
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

18.0. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
18.1. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na
aplicação da Lei nº 8.666/93, protocolizando o pedido até cinco dias úteis anteriores da data
fixada para abertura dos envelopes de habilitação, na Prefeitura Municipal de Serafina CorrêaRS, devendo a Comissão Permanente de Licitação do Município de Serafina Corrêa-RS, julgar e
responder à impugnação em até três dias úteis.
18.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes com as propostas de preço, ficando esclarecido que a intempestiva
comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.
18.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
18.4. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do
certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
19.0. DA RESCISÃO CONTRATUAL:
19.1. O contrato administrativo oriundo deste edital poderá ser rescindido, de pleno direito,
observado o previsto no art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, e nas seguintes situações:
19.1.1. Se, por culpa da CONTRATADA, esta não prestar os serviços objeto deste contrato,
garantida a defesa prévia;
19.1.2. Alteração social ou modificações da finalidade ou da estrutura da empresa contratada
que prejudique a execução do contrato;
19.1.3. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Sr. Prefeito, exaradas no competente processo administrativo;
19.1.4. Descumprimento de qualquer cláusula contratual;
19.1.5. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,impeditiva da
execução do contrato;
19.1.6. Por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
19.1.7. Atraso superior a 60 (sessenta) dias do pagamento devido pelo CONTRATANTE, salvo
em casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.
20.0. DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1.Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer disposição do
presente Edital.
20.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e
proposta exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento.
20.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou
quaisquer outros documentos.
20.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou
recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus procuradores e os membros da
Comissão de Licitação.
20.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos
à licitação os participantes retardatários.

20.6. Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas
necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada
nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93.
20.7. Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso
próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109,
inciso I, a e b, da Lei n.° 8.666-93).
20.8. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal
nº 8666/93).
20.9. As dúvidas quanto à interpretação de qualquer parte deste Edital, assim como
esclarecimentos sobre quaisquer incorreções ou discrepâncias encontrados no mesmo, bem
como solicitações de informações adicionais, deverão ser formuladas por escrito, encaminhadas
ao Setor de Licitações e apresentadas no Protocolo Geral desta Prefeitura, até 05 (cinco) dias
úteis antes da data designada para a abertura dos envelopes.
20.10. Fazem parte integrante deste Edital o Anexo I - Modelo de Formulário de Apresentação
de Proposta – Anexo II – Quadro de horários e locais; Anexo III - Minuta de Contrato .
20.11.Prevalecerão os termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais legislações em vigor, no
que o edital for omisso.
20.12.O edital encontra-se disponível no site www.serafinacorrea.rs.gov.br. Maiores
informações serão prestadas aos interessados no horário das 8:30 às 11:30 horas, e das 13:30
horas às 17:00 horas, na Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Licitação,
sito à Avenida 25 de Julho, 202, Centro Administrativo, Serafina Corrêa-RS.
20.13.O foro competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes desta licitação será o da
Comarca de Guaporé-RS.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 16 de abril de 2013.

Ademir Antônio Presotto
Prefeito Municipal

Assessoria Jurídica
OAB-RS

(em papel timbrado)
ANEXO I
EDITAL nº 079/2013– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004-2013
PROPOSTA
À
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa
Proponente:
a) Razão Social ____________________________________________________________
b) Endereço _______________________________________________________________
c)Telefone________________ E-mail _________d) CNPJ: ______________________
e) Conta Bancária:__________________Agência nº:____________Banco ______________
Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para a prestação de serviços
na área de saúde, relacionados na tabela anexa:
LOTE 1: PROCEDIMENTOS E INTERNAÇÕES HOSPITALARES
Item

Especificação

Quantidade estimada

1

Eletrocardiogramas – ECG

até 20 (vinte)

2

Observações até 24 horas

até 85 (oitenta e cinco)

3

Procedimentos
Diversos

4

Radiografias Gerais (RX)

até 300 (trezentas)

5

Interpretações de RX

até 300 (trezentas)

6

Curativos Grau II

até 35 (trinta e cinco)

7

Anátomo Patológicos

até 30 (trinta)

8

Tomografias
Gerais

9

Eco Dopler Arterial de Carótidas

até 02 (dois)

10

Ressonâncias Magnéticas

até 02 (duas)

11

Colonoscopias

até 02 (dois)

12

Endoscopias - EDA

Até 03 (três)

13

Eco Doppler Vascular

Até 1 (um)

14

Materiais e Medicamentos

até R$ 5.410,00 (cinco mil,

Ambulatoriais até 50 (cinquenta)

Computadorizadas até 04 (quatro)

Valor unitário – R$

quatrocentos e dez reais);
15

Permanência a Maior

Acima de
internação

16

Diárias para Leitos Especiais

até 75 (setenta e cinco)

15

Honorários
Cirúrgico

16

AIH's para Clínica Médica

até 32 (trinta e duas)

17

AIH's para Cirurgia Geral

até 12 (doze)

18

AIH'S para Obstetrícia

até 08 (oito)

19

AIH's para Pediatria

até 08 (oito)

20

AIH's para Psiquiatria

até 05 (cinco)

de

Médico

6º

dia

Auxiliar até
05
procedimentos;

de

(cinco)

LOTE 2: ATENDIMENTO AMBULATORIAL de urgência e emergência em Plantão Médico, no
horário das 19h às 7h de segundas a sextas feiras e durante as 24 horas dos sábados domingos
e feriados. com assistência médica adequada ao atendimento de cada caso, até o limite
especificado na planilha abaixo descrita:
Nº

Procedimento

1

Atendimento ambulatorial

Limite de horas mensais

Valor máximo unitário R$

550

LOTE 3: REGIME DE SOBREAVISO de urgência e emergência em Plantão Médico, no horário
das 19h às 7h de segundas a sextas feiras e durante as 24 horas dos sábados domingos e
feriados.
Nº ESPECIALIDADES
Nº Profissional
Valor máximo mensal R$
1.

Serviço Médico Pediatra

01

2.

Serviço Médico Gineco-Obstetra

02

3.

Serviço Médico Anestesista

01

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos
dos mesmos para elaboração da presente proposta.
E em consonância aos referidos documentos, declaramos:
1 – Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas
da minuta do contrato em anexo;
2 – Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do
conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias;

3 – Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou
vantagens, e frete para a entrega das mercadorias.
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante
com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.
Local e data:

Carimbo e Assinatura do Licitante

ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO Nº .../2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA/RS, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob o nº 88.597.984/0001-80, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal, Ademir Antônio Presotto, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.
CONTRATADA: …................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
…..................., estabelecida na Rua …........., nº …..., na cidade de..............., doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, e neste ato, representada pelo Sr............., tendo em
vista a homologação da licitação …...... conforme o Edital de Licitação nº 079/2013, e de
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores.
Integram este Contrato, para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, as
peças constantes do Edital de Licitação nº 079/2013, Concorrência Pública nº 004/2013 e sua
proposta vencedora, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES complementares de saúde pelo regime de plantão de emergência e
urgência, Sistema Único de Saúde – SUS.
Parágrafo Único. O plantão médico de urgência e emergência será realizado em Unidade
Hospitalar de Saúde mantida pela CONTRATADA, a iniciar-se após o encerramento das
atividades no Centro Municipal de Saúde, ou seja, das 19h00 até às 07h00, e nos feriados,
sábados e domingos, será realizado durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão realizados pela Secretaria Municipal de Finanças, até o quinto dia
útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, em conta bancária a ser indicada no
contrato administrativo, mediante apresentação de Nota Fiscal e a devida comprovação dos
serviços executados por meio de Relatório, impreterivelmente, até o terceiro dia útil do mês
subsequente ao da prestação do serviço, aprovado pelo fiscal do contrato e Secretário Municipal
de Saúde.
§ 1º. A Contratante realizará os pagamentos à Contratada com base na prestação dos
serviços e valores unitários elencados abaixo:
LOTE 1: Procedimentos e internações hospitalares
Item

Especificação

Quantidade estimada

1

Eletrocardiogramas – ECG

até 20 (vinte)

2

Observações até 24 horas;

até 85 (oitenta e cinco)

3

Procedimentos
Diversos

Ambulatoriais até 50 (cinquenta)

Valor unitário – R$

4

Radiografias Gerais (RX);

até 300 (trezentas)

5

Interpretações de RX;

até 300 (trezentas)

6

Curativos Grau II;

até 35 (trinta e cinco)

7

Anátomo Patológicos;

até 30 (trinta)

8

Tomografias
Gerais;

9

Eco Dopler Arterial de Carótidas

até 02 (dois)

10

Ressonâncias Magnéticas;

até 02 (duas)

11

Colonoscopias;

até 02 (dois)

12

Endoscopias - EDA

Até 03 (três)

13

Eco Doppler Vascular

Até 1 (um)

14

Materiais e Medicamentos

até R$ 5.410,00 (cinco
mil, quatrocentos e dez
reais);

15

Permanência a Maior

acima de 6º dia de
internação

16

Diárias para Leitos Especiais

até 75 (setenta e cinco)

15

Valor complementar
Auxiliar Cirúrgico

16

AIH's para Clínica Médica;

até 32 (trinta e duas)

17

AIH's para Cirurgia Geral;

até 12 (doze)

18

AIH'S para Obstetrícia;

até 08 (oito)

19

AIH's para Pediatria;

até 08 (oito)

20

AIH's para Psiquiatria.

até 05 (cinco)

Computadorizadas até 04 (quatro)

para

Médico até
05
(cinco)
procedimentos;

LOTE 2: Atendimento ambulatorial de urgência e emergência em Plantão Médico, no horário
das 19h às 7h de segundas a sextas feiras e durante as 24 horas dos sábados domingos e
feriados. com assistência médica adequada ao atendimento de cada caso, até o limite
especificado na planilha abaixo descrita:
Nº

Procedimento

1

Atendimento ambulatorial

Limite de
horas mensais
550

Valor Unitário

LOTE 3: REGIME DE SOBREAVISO de urgência e emergência em Plantão Médico, no horário
das 19h às 7h de segundas a sextas feiras e durante as 24 horas dos sábados domingos e
feriados.
Nº ESPECIALIDADES
Nº Profissional
Custo mensal
1.

Serviço Médico Pediatra

01

2.

Serviço Médico Gineco-Obstetra

02

3.

Serviço Médico Anestesista

01

§ 2º. O valor global do Contrato é estimado em R$ …........... (….........), com estimativa
mensal até o limite de R$ …...... (…...........), base de cálculo por item comprovadamente
prestado/utilizado no período.
§ 3º. Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme
estabelecido na Lei nº 9.430/96 e na Instrução Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de
2004.
§ 4º.Na hipótese da licitante ser optante pelo SIMPLES, deve anexar declaração que
informe o ANEXO em que está enquadrada a empresa e a alíquota do ISSQN correspondente,
conforme Instrução Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004, devidamente firmada
por seu representante legal ou contador.
§ 5º.A Contratada para recebimento dos pagamentos deverá comprovar o recolhimento
para a Previdência Social – GPS específica e GFIP/SEFIP específica do mês da prestação do
serviço, apresentar cópias autenticadas do comprovante de pagamento de salários dos
funcionários, guias de recolhimento de FGTS, GEFIP, do INSS da folha de pagamento e
rescisões de contrato e declaração de que a empresa possui escrituração contábil firmada pelo
contador e responsável pela empresa e que os valores ora apresentados encontram-se
devidamente contabilizados.
§ 6º.O licitante contratado deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscal de Fatura,
constando a identificação do presente Processo Licitatório (Concorrência Pública Nº 004-2013).
§ 7º. O pagamento será efetuado conforme a prestação de serviços efetivamente
prestadas ao Município.
CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados do recebimento da
Ordem de Início dos Serviços, admitidas prorrogações mediante termos aditivos, até o limite de
60 (sessenta) meses, conforme artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
§1º. Caso haja prorrogação do prazo contratual adota-se o IGP-M como índice oficial de
correção dos valores do contrato , suspenso por um ano em sua aplicabilidade.
§ 2º. A prorrogação deverá ser justificada pelo Secretário Municipal de Saúde, pertinente
ao objeto da licitação, até 15 (quinze) dias antes do término do prazo contratual.
§ 3°. O contrato proveniente desta licitação poderá ser alterado com a devida justificativa,
de acordo com o art. 65, da Lei nº 8.666/93.
§ 4º.O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência do Município de Serafina Corrêa-RS, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º,
da Lei n.º 8666/93, sobre o valor inicial contratado.

§ 5º. Comprovada alteração econômico-financeira que acarrete oneração ou
desoneração das condições pactuadas, deverá ser restabelecido, por aditamento, o
reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Os serviços contratados estão referenciados a uma base territorial populacional,
conforme Plano de Regionalização – PDR, e deverão ser ofertados conforme indicações
técnicas de planejamento de saúde, compatibilizado à demanda e disponibilidade de recursos
financeiros do Sistema Único de Saúde – SUS.
§ 1º. Os serviços contratados compreendem a utilização, pelos usuários do Sistema
Único de Saúde – SUS, da capacidade técnica instalada da CONTRATADA, incluídos seus
serviços médico-hospitalares, com disponibilização, no mínimo, do equivalente a 60% (sessenta
por cento) dos leitos e serviços ambulatoriais em favor da clientela universalizada.
§ 2º. Serão de exclusivo encargo da CONTRATADA o atendimento e transporte de
usuários e pacientes quando o atendimento não possa ser prestado em Unidade Hospitalar de
Saúde mantida no Município.
§3º.O gerenciamento dos serviços deverá ser efetuado em sede própria da
CONTRATADA, vedada em qualquer hipótese a utilização de espaço físico de próprios do
Município.
§ 4º. Nos horários não previstos neste edital, ou sempre que se entender por necessário,
a Contratada deverá permitir o livre acesso dos médicos do quadro de servidores da Contratante
para atendimento a pacientes com internações através de AIH's.
I - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) transferir, mensalmente, os recursos previstos neste Contrato conforme produção apresentada
pela CONTRATADA, após avaliação, auditoria e aprovação da Comissão de Acompanhamento
deste Contrato;
b) regular, controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados;
c) estabelecer mecanismos de controle da demanda e oferta de ações e serviços de saúde;
d) manter todos os registros atualizados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde –
CNES, de acordo com as atualizações lhe encaminhadas pela CONTRATADA;
e) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos perante a CONTRATADA em face
deste Contrato.
II - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) manter a disponibilização mínima de 60%(sessenta por cento) da capacitação instalada para
internações hospitalares, medida por paciente/dia ou serviços ambulatoriais, aos usuários do
Sistema Único de Saúde – SUS;
b) manter afixado, em local visível aos seus usuários, aviso de sua condição de estabelecimento
integrante da rede do Sistema Único de Saúde – SUS e da gratuidade dos serviços prestados
nesta condição aos seus usuários;
c) contribuir para a investigação de eventuais denúncias de cobranças indevidas feitas a
pacientes ou usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, levantadas em decorrência de
qualquer atividade prestada pelo HOSPITAL com base na execução deste Contrato;

d) estar integrada nos sistemas e projetos de regulação do CONTRATANTE e da Secretaria
Estadual de Saúde – SES, assim como a todos os sistemas de informação do Ministério da
Saúde existentes, bem como aos que forem criados de acordo com suas necessidades;
e) apresentar à Comissão de Acompanhamento, mensalmente, planilha com discriminação, por
item e nome, qualificação, endereço e demais dados de identificação do paciente ou usuário,
dos serviços efetivamente prestados.
f) responsabilizar-se pela utilização do pessoal de apoio, tais como enfermagem, nutricionista,
administração, limpeza, além de outros profissionais pertinentes aos cuidados com patologias
em saúde mental (psiquiatria e psicologia) quando da habilitação, necessário à execução dos
serviços previstos neste Contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais,
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações, em nenhuma
hipótese, poderão ser transferidos para o CONTRATANTE ou para o Ministério da Saúde;
g) submeter-se a avaliações sistemáticas de acordo com o Programa de Avaliação de Serviços
de Saúde – PNASS;
h) submeter-se à regulação instituída pelo Gestor;
i) obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, Relatório de atividades que demonstrem,
qualitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto deste Contrato;
j) manter Contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas, sociais e previdenciários aos
seus trabalhadores, e Contrato específico com seus prestadores de serviços;
l) garantir, no exercício do seu poder de fiscalização, ao Conselho de Saúde o acesso aos
serviços contratados;
m) cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH;
n) especificar nos espelhos de Autorização de Internação Hospitalar – AIH, todo e qualquer
procedimento realizado a paciente internado;
o) encaminhar para realização de exames de ultrassonografia de urgência, durante os finais de
semana e feriados, em estabelecimentos que prestem o serviço;
p) disponibilizar, quando necessário, profissionais de enfermagem para acompanhamento a
pacientes que necessitem de serviços (exames) realizados por terceiros fora do HOSPITAL, ou,
nos casos de transferências de pacientes a Hospitais referenciados.
CLÁUSULA QUINTA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantida a prévia defesa:
I. advertência, visando a correção das faltas apontadas. Se a contratada, após o recebimento da
Advertência, no prazo de 10 dias não corrigir as faltas apontadas ou, as tendo corrigido, voltar a
cometê-las, a Administração aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato,
podendo, inclusive, proceder a rescisão do contrato.
II. multas, por meio da Guia de Recolhimento do Município de Serafina Corrêa-RS, a ser quitada
de acordo com instruções fornecidas pela Contratante:
a) de 10 % por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total das etapas
não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 20% do mesmo valor;
b) de 20 % sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
c) de 30 % sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato não especificada nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

d) de 30 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
Administração, motivado por culpa da Contratada, não se eximindo a mesma das demais
sanções cabíveis;
e) de 30 % sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato.
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Serafina Corrêa-RS, por prazo não superior a dois anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
a) As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com as
do inciso II.
b) O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação.
c) Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
valor da garantia, e, se necessário, do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de
inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será cobrado administrativa
e/ou judicialmente.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS SOCIAIS
A CONTRATADA se obriga a manter sob sua exclusiva conta todos os servidores e operários
empregados nos serviços, que deverão estar por ela segurados contra riscos de acidentes de
trabalho, observadas, também, as prescrições das Leis Trabalhistas e Previdência Social, seus
regulamentos e portarias, ficando a CONTRATADA como única e exclusiva responsável por
todas as infrações em que incorrer.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa,
previstos no art. 77 da Lei Federal nº8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde
que haja conveniência para a Administração; e
c) judicialmente, nos termos da legislação.
A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite
dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.
d) O contrato administrativo oriundo deste edital poderá ser rescindido, de pleno direito,
observado o previsto no art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93, e nas seguintes situações:
e) Se, por culpa da CONTRATADA, esta não prestar os serviços objeto deste contrato, garantida
a defesa prévia;
f) Alteração social ou modificações da finalidade ou da estrutura da empresa contratada que
prejudique a execução do contrato;

g) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Sr. Prefeito, exaradas no competente processo administrativo;
h) Descumprimento de qualquer cláusula contratual;
i) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,impeditiva da
execução do contrato;
j) Por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
l) Atraso superior a 60 (sessenta) dias do pagamento devido pelo CONTRATANTE, salvo em
casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
As condições previstas neste contrato, independente de transcrição, serão fiscalizadas
nos termos desta cláusula.
§ 1º. A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato a ser exercida pelo
Contratante, ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa,
não lhe implicará co-responsabilidade pela eventual execução incorreta dos serviços.
§ 2º. Ficam designados por parte do Contratante como responsável(is.....................
fiscal do contrato pela Secretaria Municipal de Saúde.
§ 3º. A Contratada designa como seu responsável o Sr. .......... assegurando, sob pena de
responsabilidade, que o mesmo preenche as condições fixadas no presente Contrato.
§ 4º. Também caberá ao Contratante, a fiscalização dos aspectos legais, trabalhistas e
previdenciários.
§ 5º. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser
prontamente atendidas pela Contratada, sem qualquer ônus para o Município.
§ 6º. A fiscalização do Município em especial, deverá verificar a qualidade dos serviços
prestados, podendo exigir a substituição do profissional quando este não atender os termos do
que lhe foi proposto e contratado, sem que assista à adjudicatária qualquer indenização pelos
custos daí decorrentes.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
Secretaria Municipal de Saúde
10.302.0208.2067 – Manutenção do Plantão Médico
10.302.1003.2070 – Manutenção/Ampliação dos Serviços de Pronto Atendimento
10.301.1003.2080 – Manutenção Programa de Atenção Básica – PAB FIXO
10.302.1003.2072 – Manutenção Programa de Média e Alta Complexidade
10.302.0205.2236 – Manutenção e Criação de Programas
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
Qualquer dano físico ou material ocasionado a terceiros, por ocasião da execução dos
serviços, objeto deste instrumento, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente contrato.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 3
(três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo
arroladas.
Serafina Corrêa, …...................................

Contratante

Contratada
Secretário Municipal de Saúde

Testemunhas:
__________________________
__________________________

