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EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL NO O1.O6.OOUaOL7-FUSPI
UNIDADE GEsroRA DA LICTTAçÃo: rundação de Saúde Pública do Município de lguatu

-

FUSPI

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de profissionais de saúde de nível técnico e superior, para
atender as necessidades do Hospital Regional de Iguatu-Ce, conforme justificativa, especificações e
quantidades discriminadas no termo de referência (Anexo I).
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL:
Sala das Sessões Públicas da Comissão Permanente de Licitação da Fundação de Saúde Pública do
â\4unicípio de lguatu-Ce, nas dependências do Hospital Regional, localizado na Rua Edilson de Melo Távora,
-S/N, Esplanada, Iguatu, Ceará.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO . TIPO:
Menor Preço da hora (POR LOTE).
DATA E HO
PARA RECEBER, ABRIR, EXAMINAR E JULGAR O(S) "CREDENCIAMENTO", A(S)
PROPOSTAS DE PREçOS" E A(S) *DOCUMENTAçAO DE HABTLTTAçAO" DOS TNTERESSADOS
QUE PRETENDAM PARTICIPAR DO PREGÃO pRTSENCTAL No. pp- 01.06.001 l2OL7-FUSPI, SERÁ
NO DrA 19 DE JUNHO DE2Or7, ÀS OghrOOm (nOnÁnro LOCAL).
PREAMBULO

A FUNDAçÃo oe SAÚDE PÚBLICA Do MuNlcÍpro or rGuATu-cE, torna público para conhecimento
dos interessados, que a Pregoeira, Maria lranilda Leite, nomeada pela Portaria no 02512017, de 02 de
janeiro de2077, assessora pela Equipe de Apoio, composta pelas Servidoras: Maria Selma Alves Bezerra e
Maria Betânia Pereira da Silva, nomeadas através da mesma Poftaria, juntada ao processo administrativo de
ãlue trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e local acima indicados, as PROPOSTAS DE
/REçOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO referentes à licitação objeto deste instrumento, para a
escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação do objOeOto desta licitação, observadas as
normas e condições do presente Edital e as disposições contidas na Lei no 10.520, de 17 de julho de
201.06.001, na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e aftiqos 42 ao 46 da
Lei comPlementar 123 de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar no 147, de 07
de aqosto de 2014.

1' OBJETO: Contratação de prestação de serviços de profissionais de saúde de nível técnico e superior,
para atender as necessidades do Hospital Regional de lguatu-Ce, conforme justificativa, especificações e
quantidades discriminadas no termo de referência,
1.2. CONSTITUEM ANEXOS DO PRESENTE EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE:
ANEXO

I

II
ANEXO III
ANEXO

-

Termo de Referência;

-

Minuta do Termo de Contrato;

-

Declaração de Habilitação;
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ANEXO IV

-

Declaração de Fatos Supervenientes;

ANEXO V

-

Declaração que não emprega menor de 18 anos;

ANEXO VI

- Modelo de declaração de empresa "ME e EPP";

ANEXO

WI

-

Modelo de Declaração de Concordância com o Edital;

ANEXO

VIII

-

Modelo de Proposta;

2 - DA PARTICIPAçAO

E CREDENCIAMENTO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados, pessoas jurídicas que comprovem através do contrato
açocial que está habilitada para executar os serviços da mesma natureza, com bom desempenho, e,
compativel com o objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, cadastradas ou não na Fundação de Saúde Pública
do Municipal de lguatu.
2.2. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste

Edital.

2,3. Cada empresa licitante apresentar-se-á com, obrigatoriamente, apenas um representante legal que,
devidamente munido de credencial, será o único admitido a interuir em todas as fases do procedimento
licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua
representada,
2.4. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma
empresa na sessão pública que dará instrução ao processo administrativo de licitação que trata este
nstru mento convocatório;
2.5, Por credenciamento entende-se a entrega dos seguintes documentos:
2.5,1 Caso o representante legal seja sócio da empresa licitante com poderes de representação, sóciogerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverão ser apresentados documentos que
comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, etc.), nos quais estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura,
i

A¡ntamente com cópia do documento oficial de identidade com foto do representante legal da empresa
,citante,

2.5.2. No caso de procurador, o representante legal da empresa deverá apresentar instrumento de
procuração, com outorga de poderes expressos, que poderá ser por meio de instrumento público ou
privado, este último com firma reconhecida em catório e acompanhada de cópia do ato de investidura do
outorgante (atos constitutivos da pessoa jurídica com a última alteração e/ou alterações consolidada, caso
haja, ata de eleição do outorgante, etc.); nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, juntamente com cópia do documento oficial de
identidade com foto do(aþutorgante e do(alzutg¡gêdq(¿);
2.5.3. Declaração de habilitação, com modelo convertido em anexo III deste edital, assinada pelo
representante legal da empresa licitante, constando que a mesma atenderá as exigências do edital e seus
anexos/ no que se refere à habilitação juriCica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está
regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o FGTS;

2'5.4. No caso de ME e/ou EPP apresentar declaração de enquadramento em regime de tributação, com
modelo convertido em anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante,
declarando que a empresa licitante se encontra sob o regime de microempresa e/ou empresa de pequeno
porte, para efeito do disposto nos artigos 42ao 46 da Lei Complementar no. 123, de 14 de Dezembro 2006
5
e suas

alterações.
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parágrafo Primeiro: Os documentos referentes ao credenciamento deverão ser entregues fora dos
envelõpes, para que possam ser analisados no início dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes
"Propostas de Preços".

parågrafo Seguñdo: Os representantes das empresas licitantes que não conseguirem credenciar-se, não
poderão r. rulifertar durante o transcorrer do certame, inclusive no que diz respeito à interposição de

recursos administrativos, no entanto, as empresas terão seus preços registrados'
parágrafo Terceiro: Só serão aceitas as documentações das empresas interessadas entregues na data,
horár'lo e local indicados acima, não sendo aceito, em hipótese alguma, entregues em horário e/ou data
posterior ao indicado neste edital,

Parágrafo Quafto: Todos os documentos relativos ao credenciamento poderão ser apresentados em
originãis, desãe que possam ficar retidos e serem autuados nos autos do processo e/ou em processo de
cópias, sendo que, no caso de cópias, deverão ser obrigatoriamente autenticadas exclusivamente por
a'tabelião de notas e/ou pela Pregoeira ou por servidor integrante da Equipe de Apoio da FUSPI, no segundo
caso a vista dos originais, que serão restituídos após conferencia, as autenticações que forem apresentadas
na forma digital, só terão validade se vierem acompanhadas das respectivas chaves de validação e estiver
dentro do devido prazo de validade, observada a data marcada para entrega dos envelopes referente ao
presente processo icitatório.
Parágrafo Quinto: Caso o representante legal da empresa licitante se trate de Procurador(a) e tenha sido
constituído(a) por meio de instrumento de procuração público/privado, neste caso, a mesma terá que ser
especifica para o certame, contendo o nome do município, a indicação da Fundação de Saúde Publica de
Iguatu-CE, a numeração do Pregão Presencial e o seu objeto, sob pena de descredenciamento do(a)
representante legal.
I

3. NÃo poDERÃo coNcoRRE& DTRETA ou TNDTRETAMENTE, NEsrA LIcrrAçÃo
3.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.2, Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta
ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal bem como as que estejam punidas com
suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Municipal;
3.3, Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, quaisquer
que sejam suas formas de constituição;
'1,4. Estrangeiras que não funcionem no País.

4. DA APRESENTAçÃO OA PROPOSTA DE PREçOS
4.1, As Propostas de Preços deverão ser apresentadas no local, dia e hora determinados no edital, em
envelopes separados da documentação de habilitação, devidamente fechados e rubricados no fecho do
envelope, assim denominado:

Envelope no O1: Proposta de Preços;
4.7.L O envelope deverão conter, em sua parte externa, os seguintes dizeres:
FUN

DE SAUDE P BLICA DO MUN

ENVELOPE NO.

*01'-

PIO DE IGUATU

-

FUSPI

PROPOSTA DE PREçOS

PREGÃO PRESENCIAL NO. O1.06.OOU2017.FUSPI

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ NO:
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LOTE:

^

portuguesa, salvo quanto
4.2 A proposta de preços deverá ser apresentada em UMA VIA original, na língua
às expreåsões técnicás de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
proponente,
devidamente datada, assinada e rubricada todað as folhas pelo representante legal do licitante
contendo:
pagamento;
4.Z.L Indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente para efeito de
em
4.2.2. preço unitário e total de todos os itens dois) lote(s) cotado(s), conforme Termo de Referência,
limitado
precisa,
moeda corrente nacional, expressos em algar'rsmo e'por extenso, de forma clara e
que induza
condição
qualquer
outra
preços
ou
rigorosamente ao objeto áesta licitação, semãlternativasde
o julgamento a ter mais de um resultado;
4.2.3. Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e entre os
expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o último;
4.2.4. Declaraçãã expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que/ porventura,
vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como:
impostos, taxas e outros.

4,3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e

seus

Anexos, forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e,
ainda, proposta que apresente valores unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou
ma nifesta mente nexeq u iveis,
i

4.4. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas;
4.5, O prazo de validade das propostas será de no mínimo 60 (sessenta) dias

5. DO RECEBIMENTO

E DAABERTURA DOS ENVELOPES

contendo as Propostas de Preços e Documentos

para

A reunião
recebimento e abertura dos envelopes
-.1.
de Habilitação, será pública, dirigida pela Pregoeira e realizada na data, horário e local determinados neste
Edital,

5.2, Nos termos do item 2. Deste Edital e com base no inciso IV do art. 11 do Decreto 3.555/2000, o
interessado, ou seu representante legal, deverá comprovar possuir poderes para formulação de ofertas e
lances verbais, bem como praticar todos os demais atos inerentes ao ceftame.

5,3. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se
início ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaração de habilitação dos interessados ou de
seus representantes, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em
conformidade com o inciso VII, art. 40 da Lei n.o 10.520, deL71071201,06.001.

5.4, Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos documentos serão
conferidos e rubricados pela Pregoeira e pelos participantes que o desejarem.

6. DOS CRrTÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDTCAçÃO
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POR LOTE'
6,1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREçO

o licitante
6,2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, a Pregoeira classificará
propostas em valores
autor da proposta de menor preço por lote, e aqueles que tenham apresentado
preço, conforme disposto
sucessivos e superiores em até t}o/o (dez por cento), relativamente à de menor
no inciso VI do artigo n.o 11 do Decreto n'o 3'555/2000'
6.3. euando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
o máximo de
definidas no subitem acima, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até
preços
03 (três), para que seus proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
Decreto'
oferecidos nas suas propostas escritas, conforme disposto no inciso VII, do artigo 11, do mesmo
6.4. O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as
propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate, neste caso o desempate ocorrerá
por meio de softeio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão, quando for o caso de acordo com
Lei complementar no 123 de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar no 147, de 07 de
agosto de20t4.

6.5. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último classificado e prosseguindo-se com
os demais licitantes em ordem decrescente de classificação'

6.6. Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem de

ser,

obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores'

6.7, Adesistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará

na

sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito
de ordenação das propostas.

6,8. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço e o respectivo valor estimado para o fornecimento dos produtos.
6.9, Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo critério de
menor preço, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, decidindo motivadamente a
respeito.

6.10. Sendo aceitável a proposta classificada de menor preço, ou seja, em primeiro lugar, será abefto o
envelope contendo a documentação de habilitação, para confirmação das suas condições habilitatórias, seja
com base na documentação apresentada ou possuir CRC válido, emitido pela Fundação de Saúde Pública do
Município de lguatu que atenda aos requisitos previstos na legislação geral.

6,11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarado pela
Pregoeira o licitante vencedor.
6.12. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos
requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, até an
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de
apuração do licitante que atenda a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação
habilitação, o qual será declarado vencedor.

6,13. O licitante declarado vencedor deverá apresentar a Pregoeira r no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas após o encerramento deste ptegão, a proposta escrita de preços contemplando o lance final
ofertado (PRoPosTA CoNSoLIDADA).
6,14. As iituações previstas nos subitens acima 6,8 e 6,9, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para tentar obter preço melhor.
b.ri. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades estabelecidas neste Edital.
6,16, Será admitido apenas 01(um) licitante vencedor para cada lote'
Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que/
ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira e licitantes presentes'

^6.t1.

6,18. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da
proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais
licitantes.

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILTTAçAO

T.L A "Documentação de Habilitação" deverá ser apresentada em uma única via, sem folha soltas,

as

quais deverão ser rubricadas ou subscritas pelo(s) representa(s) da(s) empresa(s) licitante(s), devidamente
identificada, em envelope, separado da(s) proposta(s) de preços, lacrados e rubricados nos fechos do
envelope, no local, dia e hora determinados no edital, assim denominados:
Envelope n.o 02: Documentos de Habilitação.
7.t 1. O envelope deverá conter, em sua pafte externa, os seguintes dizeres:
FUN

DE

ENVELOPE NO.

BLICA DO MUN

DE

"02''.

PIO DE TGUATU

-

FUSPI

DOCUMENTOS DE HABILITAçAO

PREGÃO PRESENCIAL NO. PP-O1.06.00U2017.FUSPI

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ NO:

7.1.2. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade
permita a sua emissão e consulta pela Internet, a Pregoeira poderá verificar a autenticidade deste através
de consulta junto ao respectivo site.

a

habilitação jurídica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste instrumento
convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação, podendo
ser através do CRC - Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Fundação de Saúde Pública de lguatu

7.L.3. Para

FUNDAçAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE
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por licitante inscrito no cadastro de
certificado de Registro cadastral poderá ser apresentado
pública do Município de lguatu, que substituirá os documentos
Fornecedores da rundação de saúde
enumerados nos incisos III e IV do Att' 29
referentes às habilitações jurídica e fiscal, exceto os documentos
seja constatado que a documentação
da Lei no g.666/g3, desde que, quando da verificação pela Pregoeira,
previsto para este certame e disponÍvel no
exigida esteja devidamente regular, dentro do prazo de validade

7.r.4.

o

arquivo e controles do competente cadastro'

8- HABTLTTAçÃo
A) HABILITAçÃO JURÍDICA

,n,a.1)

mercantil da Junta
REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa, no registro público de empresa
o registro da Junta
comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar
onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz'

a.z) ATo coNsrrrurrvo, ESTATUTo

ou

coNTRATo

socrAl coNsoLIDADo em vigor,

se tratando de
devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em
de eleição de
sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
o registro
seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar
da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz'

a.3) TNSCRTçÃ9 Do ATo coNsrrrurrvo, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas no
no
Cartório de Registro das pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo,
caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas
Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz'

,

a.4) DECRETO DE AUTORIZAçÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em

funcionamento no país, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAçÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo
ãrrgão competente, quando a atividade assim o exigir'

a.5) REGISTRO NA ORGANIZAçÃO OIS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperativa,
acompanhadp dos seguintes documentos:

I) Ato constitutivo

ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 dalei5.764l7L;

II)

Comprovação da composição dos órgãos de administração da cooperativa (diretoria
consoante art. 47 da lei 5.76417L;

III)

e conselheiros),

Ata de fundação da cooperativa;

IV) Ata da assembléia que aprovou o estatuto

social;

V) Regimento interno com a Ata da assembléia que o aprovou;

VI)

Regimento dos fundos constituídos pelos cooperados com a Ata da assembléia que os aprovou;

VII) Editais das 03 últimas

assembléias gerais.
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no cadastro
a.6) CERTTFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita

de

pública do Município de Iguatu, no seu prazo de validade, de acordo
Fornecedores da Fundação de saúde
com o disposto no item 7.13.

I) o Certificado exigido acima é obrigatório somente para o licitante que queira substituir documento
conforme o estabelecido no item

7

't4'

a.7) Alvará de Funcionamento.

B) REGULARIDADE FISCAL

E

TRABALHISTA

b.1) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da empresa licitante;

^.

b.2) prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual E Municipal da sede ou filial do

os
licitante, expedidos pelos órgãos abaixo relacionados e dentro dos seus períodos de validade, devendo
mesmos apresentarem iqualdade de CNPJ'

r) cERTTDÃo coNJUNTA NEGATTvA DE DÉBrros
r À oÍvIon ATVA DA UNIÃO.
rr)

CERTTDÃo

REt-ATrvos À

rRleuros

eunruro À oÍvron ATrvA Do ESTADo, ou EeUIVALENTE,

FEDERAIS, PREVIDENCIÁRIOS

REFERENTE

Ao ICMS, EXPEDIDA

PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO;

III)

cERTIDÃo NEGATVA DE DÉBIToS MUNIcIPAIS, OU EQUIVALENE, EXPEDIDA PELO

SETOR

COMPETENTE DO MUNICÍPIO DA SEDE DO DOMICÍLIO DO LICITANTE.

b,3) cERTIFIcADo DE REGULARIDADE DE SITUAçÃo (cRF) oU EQUIVALENTE, perante o Gestor do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da jurisdição da sede ou filial do licitante, devendo o mesmo ter
igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.
o.4) CERTIDÃO rurCmVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

-

CNDT,

b.5) Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar iqualdade de CNPJ, ressalvandose aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para
todos os estabelecimentos - sede e filiais da licitante,
b.6) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se
forem acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado.
b.7) As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso exigidas
neste edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas
nos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da sessão,

c)

QUALTFTCAçÃO ECONôMrCO-FTNANCETRA

c,1) Apresentar o BALANçO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
ruruonçÃo or snúor
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inciso
encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31,
Lei 8.666/93 e alterações posteriores;

I,

da

c.1.1) A(s) empresãs(s)' optante(s) pelo Sistema Simples de Tributação, desde que declarado no
art'
credenciamento, ficarãò Ír"nïar de'apresentação do que se refere o item acima, conforme arL' 25, c/c
pela
Lei
alterada
Zß, parágraro io e art. 27 da Lei Complementar no t23, de 14 de dezembro de 2006,
Complementar no I47, de 07 de agosto de 20L4, mediante apresentação dos seguintes documentos:
c,1,1.1) Declaração do Contador ãa empresa licitante, constando que a empresa é optante pelo Sistema
Simpleé de Tributação (Simples Nacional), estando assim isenta da apresentação das demonstrações

contábeis para fins de participação em certames licitatórios;
c.1.1,2) Comprovante da opçãó pelo SIMPLES NACIONAL, obtido no site da Secretaria da Receita Federal,
ficando isento da apresentação do balanço.
c,1.1.3) No caso da licitante ser filial terá que apresentar as certidões de sua filial e matriz;
No caso de cooperativa, está dispensada a apresentação da Certidão exigida no item "c.3"'
^c.1.1.a)
c.2) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, onde a empresa for estabelecida, com
data de emissão não superior a 30 dias da data de abertura do certame, A referida certidão deverá ter sido
expedida em no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data determinada para a entrega dos envelopes'
c.3) Certidão Negativa de Decretação de Falência ou Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo
distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa jurídica'

D) QUALTFTCAçÃO rÉCrurCn
d.1) Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove que o licitante presta ou tenha prestado seruiços da mesma natureza, com bom
desempenho, e, compatível com o objeto desta licitação, acompanhado do respectivo Contrato (copia
autenticada) e nota fiscal.
d,2) Registro ou inscrição da licitante, bem como do profissional técnico médico, responsável pela execução
dos serviços, no CRM (Conselho Regional de Medicina).

d.3) Registro ou inscrição da licitante, bem como do profissional técnico enfermeiro, responsável
,õxecução dos serviços, no COREN (Conselho Regional de Enfermagem).

pela

d.4) Declaração feita em papel timbrado e subscrita por representante legal da licitante, acompanhada de
documentos que comprovem que o licitante dispõe em seu quadro de empregados ou associados de no
mínimo B0% (oitenta por cento) da equipe necessária ao desempenho dos serviços licitados,

E) - DEMATS DOCUMENTOS DE HABrLrrnçÃO:
e.1) Declaração de conhecimento e concordância de todas as cláusulas do Presente Edital de

Pregão,

conforme modelo de declaração constante do Anexo VII;

e.2), Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, afirmando a inexistência de fatos impeditivos para
sua habilitação neste cetame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar acerca de
ocorrências posteriores, conforme modelo de declaração constante do Anexo IV;
e.3). Declaração de que a empresa não mantém em seus quadros funcionais menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, e menores de 14 (quatorze) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso ÐCflII do Art. 7o da Constituição Federa[
conforme modelo de declaração constante do Anexo
M,
4V
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parágrafo primeiro: Todos os documentos relativos à habilitação poderão ser apresentados em orig¡nais,
desdã que possam ficar retidos e serem autuados nos autos do processo e/ou em processo de copias,

sendo que. No caso de cópias, deverão ser obrigatoriamente autenticadas por tabelião de notas e/ou
pregoeira ou por servidor integrante da Equipe de Apoio da FUSPI, no segundo caso a vista dos originais,
que"serão ,.ri,ituídor após confurência, às autenticações que forem apresentadas na forma digital, só terão
validade se vierem acompanhadas das respectivas chaves de validação e estiver dentro do devido prazo de
validade, observada a data marcada para éntrega dos envelopes referente ao presente processo licitatório.
pela

parágrafo Segundo: Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão
considerados sé forem acompãnhados da versão em português, firmada por tradutor juramentado, sob
pena de inabilitação da empresa licitante que deixar de cumprir esse requisito obrigatório para habilitação.

ÂParágrafo Terceiro:

As certidões para fins de comprovação de regularidade fiscal, bem como as certidões
de falência e concordata, conforme exigidas neste edital e, que não apresentarem expressamente o seu
período de validade, será atribuída validade de 3O(trinta) dias, contados da data de emissão.

Parágrafo QuaÉo: Os documentos referentes a regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ,
ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no próprio documento que ele é

-

Valido para todos os estabelecimentos

9 - DO RECURSO, ADJUDTCAçÃO

¡

sede e filiais da empresa licitante.

HOMOLOGAçÃO.

9.1 - No final da sessão, os licitantes que pretenderem recorrer, deverão manifestar-se, motivadamente, e
juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos,

9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto do ceftame será procedida pela Pregoeira e a licitante vencedora, e o
¡çncaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

9.3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá

reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente

informado, à autoridade competente,

9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e a Ordenadora de Despesas homologará o
procedimento.

9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos autos

insuscetíveis

de aproveitamento.

10- DO CONTRATO
10.1- A Fundação de Saúde Pública de lguatu-Ce, assinará contrato com a empresa vencedora da licitação
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo órgão
competente, sob pena de decair do direito à contratação, podendo ser prorrogado somente uma vez, e por
igual período, quando solicitado formalmente pela pafte interessada (contratada), desde que ocorra motivol'fiJ
justificado e aceito pela administração (Contratante);
.,ffi
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não apresente(m)
10,2- caso a empresa vencedora se recuse(m) injustificadamente a assinar o contrato ou
os efeitos da
extinguir
situação regular no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá
processo a Pregoeira,
homologação e da adjudicação através do ato de rescisão e retornará os autos do
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

10,3- A pregoeira retornará as atividades de seleção de melhor proposta e convocará outra empresa
proponente, observada a ordem de classificação das propostas de preços, para verificar as suas condições
de habilitação e assim sucessivamente;

.

o
10.4- A empresa vencedora que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
contrato, deixar de entregar a documentação exigida neste edital e seus anexos ou apresentar
ÂJocumentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida
de licitar e contratar com a Fundação de Saúde Pública de lguatu-Ce e será descredenciada do cadastro de
fornecedores pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no

contrato e das demais cominações legais.
10.50- A execução dos trabalhos atenderá às normas, projetos, especificações e regulamentos explicitados
neste Edital e às normas técnicas vigentes. A Contratada deverá ter controle total sobre os funcionários que
exerçam atividades em condições especiais

11- DA DURAçÃO DO CONTRATO
11,1- O contrato terá um prazo de vigência que iniciará a partir da data da sua assinatura, até 31 de
dezembro de 2017, podendo ser prorrogado, se couber, nos casos e formas previstos na Lei Federal no'
8.666, de 2L de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, haja vista sua natureza de execução
continuada

^.z- DA FoNTE DE REcuRsos
13.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da DOTAÇÃO OnçAUENTÁRIA sob a
rubrica no: 0701.10.302.0011.2.O23z e ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00, com recursos
próprios e/ou transferidos da PMI e/ou outras fontes, consignados no orçamento para o exercício financeiro
de 2OL7.

14- DO REAJUSTAMENTO DE PREçO
14.1- Não haverá reajuste de preços, podendo ocorrer revisão dos mesmos na hipótese de ocorrência de
fatos imprevisíveis e/ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis durante a gestão contratual, bem

como ocorra majoração legal

de preços, devendo a

contratada

se manifestar formalmente, e/

comprovadamente, demonstrar o desequilíbrio econômico - financeiro do contrato, cabendo ao contratante,
justificadamente, aceitar ou não, aplicando-se a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro índice em
vigor, caso essa seja extinta.

15 - DAS ALTERAçöES CONTRATUATS
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15,1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 250lo (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, conforme o disposto no $ 10, art. 65, da Lei Federal no. 8.666, de 2L de Junho de
1993 e suas alterações posteriores.

16- DA EXECUçÃO E FORMA DE PAGAMENTO
16,1- Os serviços serão executados no Hospital Regional de lguatu-Ce, situado na Rua Edilson de Melo
Távora, no. S/N, Esplanada, Iguatu, Ceará; de forma parcelada/mensal, conforme a necessidade da
Fundação de Saúde Publica de lguatu.
As horas a serem prestadas serão definidas pela Direção do Hospital Regional de lguatu, não podendo
naver interrupção no serviço; conforme detalhado no termo de referencia.

.46.2-

16.3- As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação
do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico;

16.4 - A devolução da fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Licitante
vencedora suspenda a prestação dos serviços.
16,5- A autoridade competente do órgão de origem da licitação designará uma Comissão de Recebimento
e/ou Fiscal do contrato, cujo propósito, entre outras atribuições, será a conferência dos seruiços executados
com as especificações contidas na proposta de preços da Contratada. Caso os serviços estejam em
desacordo com as especificações contidas na proposta de preços, a Comissão e/ou Fiscal do contrato
rejeitará o recebimento dos mesmos;
16,6 - A Contratada ficará obrigada a substituir, imediatamente, e sem ônus nenhum para a contratante,
qualquer dos serviços que venham ser recusados;

:nl.r

-

Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 2
(dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados
como inadimplemento contratual.

L6.7- O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, até

o

20o (vigésimo) dia de cada mês

subseqüente ao mês de referência da parcela a pagar, devidamente atestados pela contratante, mediante
apresentação de recibo, Nota Fiscal e de Empenho,

17 - DAS OBRTGAçõES DA CONTRATANTE
77.L- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei Federal no.
8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores;
17.2. Emitir ordem de serviço estabelecendo quantidade, local e demais informações que achar pertinentes
para o bom cumprimento do objeto;

ffi
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17,3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazost quantidade, qualidade e condições estabelecidas
neste processo licitatório;
7.5. Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as certidões
negativas do FGTS e Divida ativa da União;
7.6, Designar, servidor gestor do contrato, ao qual caberá a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e
avaliar a execução dos serviços, conforme legislação vigente;
7.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;

7.8. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos serviços,

para

imediata correção;

7,9. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;
7,10, Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do
Hospital Regional de Iguatu.
L7.4-Providenciar os pagamentos
pelo Setor Competente;

à Contratada à vista das Notas

Fiscais /Faturas devidamente atestadas

17.5- Nomear servidor da Fundação de Saúde Pública de lguatu-Ce, por meio de ato administrativo, para
realização do acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos do contrato por parte
da contratada;

17.6- Não efetuar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação de
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade e/ou inadimplência contratual.
18 - DAS OBRTGAçõES DA CONTRATADA

,8.1 Executar o objeto contratual, em conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Termo
Contratual, no Termo de Referência e ainda nos moldes da proposta contratada e deverá se responsabilizar
pela fiscalização do cumprimento da quantidade de horas trabalhadas, mediante formulário próprio;
1B'2 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação que decorreu a celebração
do contrato;
18.3 Manter rigorosamente em dias as suas obrigações para com o Conselho Regional de Medicina
Conselho Regional de Enfermagem - COREN;

-

CRM e

18,4 Responsabilizar-se técnica e clinicamente pelos serviços oferecidos;

18.5 Promover

a manutenção dos registros e a

contratados;

18.6 Apresentar até

atualização dos profissionais que prestarão os serviços

o ultimo dia útil de cada mês neste instrumento as Notas

Serviços, acompanhadas das relações do quantitativo

de prestação de
de horas de serviços prestados aferidos por meio
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biométrico ou congênere e as respectivas solicitações devidamente aprovadas pela Ordenadora de Despesas
da Fundação de Saúde Publica de lguatu;
18,7 Arcar com os custos dos serviços realizados quando estes estiverem sem a devida requisição ou
a utorização fornecida pelo CONTRATANTE;

18.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscal

e

comercial, resultantes da

execução do Contrato.
18.9 Dar tratamento cordial e respeitoso com os pacientes.

18.10 Aplicar a melhor técnica e tratamentos existentes com vista a melhor qualidade e resolutividade do
serviço prestado.
18.11 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;

18.12 Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja
conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.
18.13 A Contratada deverá ter controle total sobre os funcionários na execução dos trabalhos e atenderão
às normas, especificações e regulamentos explicitados neste Edital e às normas técnicas vigentes;
18.14 Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do objeto contratual;

18.145 Substituir, de forma imediata, e as suas expensas, quaisquer dos serviços executados em
desacordo com as exigências técnicas contidas no termo de referência/edital e minuta do contrato.

19- DO ACOMPANHAMENTO E FTSCALTZAçÃO DA EXECUçÃO OO CONTRATO
19.1 - O CONTRATANTE, por meio da Area solicitante, doravante denominado GERENCIADOR, fiscalizará a
"âxecução
- tmportantesa qualquer instante, solicitando sempre que achar conveniente, informações que considere
à CONTRATADA, do seu andamento, devendo comunicá-la de qualquer fato ou anormalidade
que possam prejudicar o bom andamento e sempre buscando a melhor adequação aos resultados
pretendidos para a consecução deste contrato.
19.2

-

É assegurado ao Gerenciador o direito de verificar, em qualquer tempo, a perfeita execução deste
ajuste, sendo que sua eventual falta não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade de executar bem
e fielmente o serviço.

20- DAS SANçõES ADMTNTSTRATTVAS
20.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do ceftame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.
i{)
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às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial
mora de execução, inadimplemento contratual ou não
imperfeita,
execução
do contrato, erro de execução,
prévia
garantida
prestadas,
defesa:
a
veracidade das informações

20.2- A Contratadaficará, ainda, sujeita

I

-

advertência, sanção de que trata o inciso

I

do art. 87, da Lei n.o 8,666/93, poderá ser aplicada nos

seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos seruiços da Contratante,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II

- multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas
- DAM, a ser preenchido de acordo com

ÃFederais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal
instruções fornecidas pela Contratante);

a) de 1olo (um por cento) sobre o valor contratual total do exerchio, por dia de atraso na execução dos
serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a L)o/o (dez por cento) do mesmo valor;
b) de 2o/o (dois por cento) sobre o valor contratual total do exerckio, por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
c) de 5olo (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer serviço
rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem à
data da comunicação formal da rejeição;

III -

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 penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 20.1.
20.3 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I e II do item 20.2
supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso III do mesmo item.
20.4 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a
contar da notificação ou decisão do recurso, Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus, Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como
Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos
correspondentes.
20.5 As sanções previstas no item 20.1 e inciso
empresas que/ em razão do contrato objeto desta licitação:

III

-

do item 20.2 supra, poderão ser aplicadas

às

- praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
I

Pública, em virtude de atos
ilícitos praticados;
III sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.

-

III

20.6 - As sanções previstas nos incisos I e
do item 20.2 supra poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo,
prazo de 05 (cinco) dias úteis,
runoaçÃo oe
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A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de
05 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5olo (cinco
por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar
descumprimento total da obrigação assumida.
20.7

-

20.8 - As sanções previstas no item 20,7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

21. DAS RESCISõES CONTRATUAIS
- A rescisão contratual poderá ser:
^Zt.t
a) Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados

nos incisos

I a XII do

art.78 da Lei Federal no. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da

autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Fundação de Saúde
Pública de Iguatu-Ce;
c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal no. 8,666, de 2I de Junho
de 1993 e suas alterações posteriores, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos
prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido,

22- DAS DTSPOSTçö¡S CrnRrS
22.L

E FTNATS DESTE EDTTAL

-

As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público e da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
22.2 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira,
22.3 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
^\z4 - O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a
realização da sessão pública deste Pregão.
22.5 - A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente edital.
22.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e inclui-se
o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no
Município, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário.
22.8 - A autoridade competente desta licitação, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do
art. 49 da Lei n.o 8.666/93, não cabendo às licitantes direito a indenização,
22,9 - Quaisquer dúvidas porventura existentes ou solicitações de esclarecimentos sobre o disposto no
presente edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação (endereço
mencionado no rodapé deste Edital), até 02 (dois) dias correntes anteriores à data fixada para a realização
do Pregão, que serão respondidas, igualmente por escrito.
22.t0. O exemplar deste edital com seus respectivos anexos, contendo todas as normas, orientações,
procedimentos, relação de documentos a serem apresentados e demais elementos e infor *utot'@
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indispensáveis à participação dos interessados nesta licitação, encontra-se à disposição de quaisquer
interessado para ionsulta é análise na Sala da Central de Licitações da Comissão Permanente de Licitação
da FUSPI, podendo os interessados adquirir cópia impressa e/ou em via magnética, no local retro
mencionado nos dias úteis, em horário de expediente externo, das 08:00 às 12:00 horas (horário local), nas
dependências do Hospital Regional, sito a Rua Edilson de Melo Távora, SiN, Esplanada, Iguatu , Ceará'
Maiores informações serão obtidas pelo telefone (BB) 3510-1250, Comissão de Licitação da FUSPI;
22.II. Caso a empresa interessada opte por adquirir o exemplar deste Edital com seus respectivos anexos
junto a Comissão Permanente de Licitação da FUSPI por meio magnético, o representante da mesma
ãeverá apresentar "pendrive" para receber cópia magnética do edital e seus anexos, sem custo nenhum,
ocasião em que o representante da empresa interessada deverá indicar à Comissão Permanente de
Licitação, o nome do seu representante, endereço completo para contato e o número de telefone e/e-mail;
22.72. A versão completa deste edital com seus respectivos anexos, também poderão ser obtidos junto ao
do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM, no seguinte endereço
^portal de licitações
eletrôn ico : www.tcm.ce, gov, brllicitacoes.

23. DO FORO
23.1- Fica eleito o foro da Comarca de Iguatu, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia
oriunda do presente edital e seus anexos, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciandose, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Iguatu-CE, em 05 dejunho de20t7.

o4a^-a-

I

Maria lfanilda Leite
Pregoeira Oficial

Fundação de Saúde Pública de lguatu-CE
FUSPI
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ANEXO

I

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de profissionais de saúde de nível técnico e superior, para
atender as necessidades do Hospital Regional de Iguatu-Ce, conforme especificações e quantidades
discriminadas neste termo de referência.

JUSTIFICATIVA: Fundação de Saúde Publica de lguatu (FUSPI) atualmente que administra o Hospital
¡Regional de lguatu, vem buscando desde janeiro de 20L7 uma alteração na sua personalidade jurídica de
forma à solucionar os entraves no que refere-se à contratação de equipe qualificada à atender as demandas
da assistência à população e da não descontinuidade dos serviços em diversas especialidades, Desta forma,
foi criada através a Fundação Estatal de Direito Privadode lguatu em22 de março de20L7, e publicada em
29 de março de 2077, através do Projeto de Lei de No 246512017, onde à natureza jurítCica da mesma
encontra-se em fase de constituição e o objetivo maior é dar legalidade à contratação das equipes que hoje
prestam serviço através de contrato precário.

As contratações se fazem necessárias para que os serviços de saúde não sofram solução de
continuidade, sobretudo, pelo indiscutível prejuízo, que por vezes até irreparável, possa causar à população.
Os profissionais são para atender a atual demanda, por tratam-se de seruiços essenciais, de induvidoso
interesse público do Hospital Regional do Iguatu, que foram contratados até dezembro de 2016 em forma
de Contratação de Serviço por tempo determinado de seis meses e cuja prorrogação de 04 meses da
contratação foi informada ao Ministério Publico pela Procuradoria do Município.
Portanto, a licitação para contratação de serviços para atender à área médica e atividade fim do

Hospital é necessária, haja vistas, que o município de lguatu não pode assumir em forma de concurso o
custeio de um hospital Polo Regional, onde o município apenas é o seu administrador, não cabendo apenas
responsabilidade ao ente municipal.

-à

MODALIDADE: Este objeto será realizado através de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
tipo MENOR PREçO pOR LOTE pOR LOTE.

PRESENCIAL, do

ESPECTFTCAçöES DOS SERVrÇOS:
LOTE

I

SE RVrçOS M DICOS ESPECIALIZADOS EM EMERG

ITEM

NCIA/

U RG N CIA

TIPO DE HORA

QUANT. HORAS/ 06
MESES

01

02
03
04

DIURNA SEGUNDA
SEXTA FEIRA
SEGUNDA A SEXTA FEIRA
FIM DE SEMANA E FERIADOS
NOBRES (NATAL DIA 24 E

DEZEMBRO

E 01 DE

3.168
1584

1728

25 DE

DEZEMBRO; ANO NOVO

JANTTRO; CARNAVAL DE SÁBADO
SEMANA SANTA DE SEXIA A DOMINGO)

À rrnçn
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LOTE

II

SERVrçOS MEDTCOS ESPECTALIZADOS EM ANESTESTA
ITEM
01
02
03
04

TIPO DE HORA

QUANT. HORAS/ 06 MESES

DIURNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA
NOTURNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA
FIM DE SEMANA E FERIADOS
FERIADOS NOBRES (NATAL DtA 24 E 25 DE DEZEM BRO; ANO NOVO 31 DE
DEZEM B RO E 01 DE JANEIRO ; CARNAVAL DE SÁBADO A TERçA FEIRA; S EMANA
SANTA DFC EKTA À DOMIN GO)

02
03
a4

TIPO DE HORA

QUANT. HORAS/ 06 MESES

M DICOS ESPECIALIZADOS E M

ITEM

168
1584

7t52
144

IV

LOTE

02
03
04

144

DIURNA SEGUNDA À SETTR TNNN
ctrf: UNDA A SEXTA FEIRA
N
FIM DE SEMANA E FERIADOS
FERIADOS NOBRES (NATAL DIA 24 E 25 DE,DEZEMBRO; ANO NOVO 31 DE
DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO; CARNAVAL DE SÁBADO À TEnçn FErM; SEMANA
SANTA DE SEXTA À OOIVII\CO¡

s ER wços
01

tt52

ESPECIALIZADOS EM

ITEM
01

1584

III

LOTE
sERVrçOS

3168

CI RURGIA PTANTONISTAS

TIPO DE HORA

QUANT. HORAS/ 06 MESES

DIURNA SEGUNDA
SEKTA FEIRA
NDA A SEXTA FEIRA
FIM DE SEMANA E
NOBRES (NATAL DIA 24 E 25 DE D EZEMBRO ; ANO NOVO 31 DE
DEZEMBRO E 01 DE JAN EIRO; CARNAVAL DE SÁSnOO À TERçA FEIRA; SEMANA
SANTA DE SEXTA À DOMINGO)

1584
1584
1 152

144

LOTE V
ITEM
01

SERVrçOS M DICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA ELETIVA

TIPO DE HORA
DIURNA SEGUNDA

576

LOTE
ITEM
01

02
03
04

TIPO DE HORA
DIURNA
UNDA S
FEIRA
N OTU RNA S EGUNDA A SEXT A FEI RA
FIM DE SEMANA E FERIADOS
F ERIADOS N o BRES
N AT AL DIA 24 E 2 5 DE DEZEM B RO; A NO N ovo 3 1
DE
DEZEM B RO E il 1 D E JAN EI RO CARNA VA L DE SÁ BADO
A TERÇA F EIRA;
S EM ANA SA NT DE S EXTA A DOMI N GO

LOTE
ITEM
02
03

VI

SE RVrçOS M DICOS ESPECIALIZADOS EM TRAU M ATO LOGIA

SERVIçOS M
01

QUANT. HORAS/ 06 MESES

SEXTA FEIRA

QUANT. HORAS/ 06 MESES
1584
1584
1152

t44

VII

ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA

TIPO DE HORA
DIURNA SEGUNDA
A FEIRA
RNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA

QUANT. HORAS/ 06 MESES
1584
1

qR4
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04

FERIADOS NOBRES (NATAL DIA 24 E 25 DE DEZEMBRO; ANO NOVO 31 DE
DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO; CARNAVAL DE SABADO A TERÇA FEIRA;

144

SEMANA SANTA DE SEXTA A DOMINGO)

LOTE

VIII

SERVrçOS MEDTCOS COORDENADOR MEDTCO
ITEM
01

02
03
04

QUANT. HORAS/ 06 MESES

TIPO DE HORA

1584
1584

DIURNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA
NOTURNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA
FIM DE SEMANA E FERIADOS
FERIADOS NOBRES (NATAL Dl,A 24 E 25 DE .DEZEMBRO; ANO NOVO 31 DE
DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO; CARNAVAL DE SABADO A TERÇA FEIRA; SEMANA
qANTA DE qEvrA À oovmcot

LOTE

LT52
144

IX

SERVrçOS MEDTCOS ESPECTALTZADOS EM NEONATOLOGTA
ITEM
01

02
03
04

QUANT. HORAS/ 06 MESES

TIPO DE HORA
DIURNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA
NOTURNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA
FIM DE SEMANA E FERIADOS
FERIADOS NOBRES (NATAL DlA24 E 25 DE DEZEMBRO; ANO NOVO
31 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO; CARNAVAL DE SABADO A
TERÇA FEIM; SEMANA SANTA DE SEXTA A DOMINGO)

1584
1584

rt52
t44

LOTE X
SE

ITEM
01
02
03
04

ITEM
01

02
03
04

ENFERMEIRO

TIPO DE HORA

QUANT. HORAS/ 06 MESES

DIURNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA
NOTURNA SËGUNDA A SEXTA FEIRA
FIM DE SEMANA E FERIADOS
FERIADOS NOBRES (NATAL DIA24 E 25 DE DEZEMBRO; ANO NOVO
31 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO; CARNAVAL DE sÁanoo À
TERÇA FEIRA; SEMANA SANTA DE SEXTA À OONlrr¡CO )

LOTE XI
sERVIçO
NICO EM ENFERMAGEM
TIPO DE HORA

23760
23760

7200
900

QUANT. HORAS/ 06 MESES

DIURNA SEGUNDA
SEXTA FEIRA
NOTURNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA
FIM DE SEMANA E FERIADOS
FERIADOS NOBRES (NATAL DIA24 E 25 DE DEZEMBRO; ANO NOVO
31 DE DEZEMBRO E 01 DE JAN EIRO; CARNAVAL DE SABADO A
TERÇA FEIRA; SEMANA SANTA DE SEXTA A DOMINGO)

55440
55440
40320
5040

DA DURAçÃo oo coNTRATo:
o contrato terá .um prazo de vigência que iniciará a partir da data da sua assinatura, até 31 de
dezembro de 2017, podendo ser prorrogado, se couber, nos casos e formas previstos na Lei Federal no.
8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, haja vista sua natureza de execução
continuada.
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DA FONTE DE RECURSOS:
As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da DOTAÇÃO OnçeUeNTÁnIA sob a
rubrica no: 0701.10.302.0011.2.O23, e ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00, com recursos
próprios e/ou transferidos da PMI e/ou outras fontes, consignados no orçamento para o exercício financeiro

de2OL7.

SUPERITENDENTE DA FUSPI - FUNDAçÄc)
DE SAÚOE

CNPJ.:41

't-03

Patrícia Neilla Diniz Nazareth
Superintendente e Ordenadora de Despesas
FUSPI
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ANEXO

II

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO No.

_l

ZO_-FUSPI.
TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE
uM LADO A FUNDAçÃO Or SnÚOe púelrcn oo
MUNICÍPIO DE IGUATU.CE E, DO OUTRO LADO, A

EMPRESA

,

PARA

O FIM

QUE

A SEGUIR DECLARAM.

A FUNDAçÃo oe

snúo¡ púBLIcA Do MUNIcÍpro oe IGUATU-CE, pessoa jurídica de direito

interno, com sede à

Rua

, flo,

cidade:

bairro:

público

-UF , inscrito no

-,
cNPJ/MFsobono.-,neSteato,representadopelaordenadoradeDespesas,a

e portador da cédula
inscrito(a) no CPF/MF sob o no.
, expedida pelo ónCÃO EMISSOR/UF, daqui por diante denominado

Senhora

de identidade no.
de CONTRATANTE

com sede à Rua
-UF,
inscrita no CNPJ/MF sob o no
cidade:
r'ìo. _, bairro:
neste ato, representado pelo Sr
, inscrito (a) no CPF/MF
expedida pelo
e portador (a) da cédula de identidade no
sob o no,
ÓnCÃO EMISSOR/UF, daqui por diante denominado de CONTRATADA, de acordo com o Edital do
PREGÃO PRESENCIAL No. _12O--FUSPI, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal no.
10.520, de 17 de Julho de 201.06.001, subsidiada pela Lei Federal no. 8.666, de 21 de Junho de
1993 e suas alterações posteriores, e sujeitando-se os contratantes às suas normas, cláusulas e condições
a seguir ajustadas:

e, do outro lado/ a

empresa

(a).

Æ,1ÁusulA nRIMETRA - DA FUNDAMENTAçÃo

¡-rcll

1.1- Fundamenta-se este contrato no processo administrativo de licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL No. _|2O--FUSPI, na Lei Federal no. 10.520, de 17 de Julho de 201.06.001,
subsidiada pela Lei Federal no. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, e ainda na
proposta de preços da Contratada como se neste termo transcrita fosse.
CLAUSULA SEGUNDA

-

DO OBJETO

2.1- Contratação de prestação de serviços de profissionais de saúde de nível técnico e superior, para
atender as necessidades do Hospital Regional de lguatu-Ce, conforme justificativa, especificações e
quantidades discriminadas no termo de referência, de responsabilidade da Fundação de Saúde Pública
desse município,

cLÁusuLA TERCETRA - DO PREçO
3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste contrato, o valor global dos

R$_

(_).

Conforme planilha abaixo:
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cLÁusuLA qUARTA - DA DURAçÃo Do coNTRATo
prazo de vigência que iniciará a partir da data da sua assinatura, até 31 de
podendo
dezembro de 20t7,
ser prorrogado, se couber, nos casos e formas previstos na Lei Federal no.
8,666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, haja vista sua natureza de execução
continuada.

4.I- O contrato terá um

CLAUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária
elemento de despesa no:

- (-),

no:

com

/ìrecurSoSprópriosdo-,consignadosnoorçamentoparaoexercíciofinanceirode20-'
cLÁusuLA sExTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREçO
6.1- Não haverá reajuste de preços, podendo ocorrer revisão dos mesmos na hipótese de ocorrência de
fatos imprevisíveis e/ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis durante a gestão contratual, bem
como ocorra majoração legal de preços, devendo a contratada se manifestar formalmente, el
comprovadamente, demonstrar o desequilíbrio econômico - financeiro do contrato, cabendo ao contratante,
justificadamente, aceitar ou não, aplicando-se a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo ou outro índice em
vigor, caso essa seja extinta.

cLÁusuLA sÉrrun - DAs ALTERAçõES coNTRATUATs
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 250lo (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, conforme o disposto no $ 1o, aft, 65, da Lei Federal no. 8.666, de 21de Junho de
1993 e suas alterações posteriores.
.¡.AUSULA

OITAVA. DA ENTREGA

E DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1- Os serviços serão executados no Hospital Regional de lguatu-Ce, situado na Rua Edilson de Melo
Távora, no. S/N, Esplanada, Iguatu, Ceará; de forma parcelada/mensal, conforme a necessidade da
Fundação de Saúde Publica de lguatu.

8.2- As horas a serem prestadas serão definidas pela Direção do Hospital Regional de lguatu, não podendo
haver interrupção no serviço; conforme detalhado no termo de referencia.

8.3- As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação
do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico;

8,4 - A devolução da fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Licitante
vencedora suspenda a prestação dos serviços.

B'5- A autoridade competente do órgão de origem da licitação designará uma Comissão de Recebimento
e/ou Fiscal do contrato, cujo propósito, entre outras atribuições, será a conferência dos serviços executados
com as especificações contidas na proposta de preços da Contratada. Caso os serviços estejam em
runonçÃo or snúoe púelrct oo r"tuNrcÍplo DE IcuATU-cE
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desacordo com as especificações contidas na proposta de preços,
rejeitará o recebimento dos mesmos;

a

Comissão

e/ou Fiscal do contrato

8.6 - A Contratada ficará obrigada a substituir, imediatamente, e sem ônus nenhum para a contratante,
qualquer dos serviços que venham ser recusados;
8.7 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 2 (dois)
dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como
inadi mplemento contratual.

8.7- O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, até o 20o (vigésimo) dia de cada mês
.^subseqüente ao mês de referência da parcela a pagar, devidamente atestados pela contratante, mediante
apresentação de recibo, Nota Fiscal e de Empenho.

cLÁusuLA NoNA - DAs oBRIGAçõES DA coNTRATANTE

9.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições

necessárias

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece
8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores;

ao

pleno

a Lei Federal no.

9.2 - Emitir ordem de serviço estabelecendo quantidade, local e demais informações que achar pertinentes
para o bom cumprimento do objeto;

- Receber o objeto adjudicado, nos termos
neste processo licitatório;

9.3

t prazost quantidade, qualidade e condições

estabelecidas

9.5 - Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as certidões
negativas do FGTS e Divida ativa da União;

-

Designar,

gestor

servidor
do contrato, ao qual caberá a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e
^6
¿valiar a execução dos serviços, conforme legislação vigente;
9.7 - Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;

9.8

-

Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos serviços, para

imediata correção;

9.9 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;
9.10 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do
Hospital Regional de Iguatu.
9.11 - Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamentes atestadas
pelo Setor Competente;
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9.I2 -

Nomear servidor da Fundação de Saúde Pública de lguatu-Ce, por meio de ato administrativo, para
realização do acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos do contrato por parte
da contratada;

- Não efetuar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação de
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade e/ou inadimplência contratual.
9.13

cLÁusuLA DECIMA - DAs oBRIGAçöES DA CoNTRATADA
10.1 Executar o objeto contratual, em conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Termo
Contratual, no Termo de Referência e ainda nos moldes da proposta contratada e deverá se responsabilizar
pela fiscalização do cumprimento da quantidade de horas trabalhadas, mediante formulário próprio;
10,2 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação que decorreu a celebração
do contrato;
10.3 Manter rigorosamente em dias as suas obrigações para com o Conselho Regional de Medicina
Conselho Regional de Enfermagem - COREN;

-

CRM e

10.4 Responsabilizar-se técnica e clinicamente pelos serviços oferecidos;

10.5 Promover

a manutenção dos registros e a

atualização dos profissionais que prestarão os serviços

contratados;

18.6 Apresentar até o ultimo dia útil de cada mês neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de
Serviços, acompanhadas das relações do quantitativo de horas de serviços prestados aferidos por meio
biométrico ou congênere e as respectivas solicitações devidamente aprovadas pela Ordenadora de Despesas
da Fundação de Saúde Publica de lguatu;
tB.7 Arcar com os custos dos serviços realizados quando estes estiverem sem a devida requisição ou
ntorização fornecida pelo CONTRATA-NITE;

10.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscal

e

comercial, resultantes da

execução do Contrato,
10.9 Dar tratamento cordial e respeitoso com os pacientes.

10.10 Aplicar a melhor técnica e tratamentos existentes com vista a melhor qualidade e resolutividade do
serviço prestado.
10.11 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;

10.12 Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja
conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.
10.13 A Contratada deverá ter controle total sobre os funcionários na execução dos trabalhos e atenderão
às normas, especificações e regulamentos explicitados neste Edital e às normãs técnicas vigentes;
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10,14 Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do objeto contratual;

10.15 Substituir, de forma imediata,

e as suas gXæ!!Si!S, quaisquer dos serviços

executados em

desacordo com as exigências técnicas contidas no termo de referência/edital e minuta do contrato.

cLÁusuLA oÉcrMe eRTMEIRA - Do AcoMeANHAMENTo E FrscAlrzAçÃo DA ExEcuçÃo Do
CONTRATO

11'1- Será nomeado servidor da Fundação de Saúde Pública do Município de lguatu, para realização do
acompanhamento e fiscalização da execução e cumprimento dos termos do contrato, cujas atribuições do
Fiscal de Contratos são entre outras:

11.1.i- Ler atentamente o Termo de Contrato assim como os anexos, se houver, e anotar em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução, principalmente quanto à (ao):
- especificações do objeto contratado;
- prazo e forma de execução dos produtos;

II.I'2-

Esclarecer_

dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob

a sua

alçada,

encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;

i1'1'3- Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação. Em
caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação;

t7'L.4- Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais,
principalmente relativos a atraso dos produtos, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificação (procedimento formal, com prazo). Tomando as providências que estejam sob sua alçada e
encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada, para iplicação das sánções

cabiveis;

îL't'S-

Receber a fatura de cobrança, conferindo:
se as condições de pagamento do Contrato foram
obedecidas;
se o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que fói fornecido; se a Nota
Fiscal/Fatura está corretamente preenchida;

-

-

11,1'6- Fiscalizar

-

a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação, qualificação e

regularidade fiscal, com a solicitação dos documentos necessários ã avaliação;

17.L'7- Atestar o recebimento dos produtos, observando o que dispuser o Contrato/Empenho, Rejeitando
os
produtos que estejam em desacordo com as especificações do objeto
contratado.'A ação Oo fiscat, nesses
casos/ deverá observar o que reza o Termo de Contrato e/ou o ato convocatório da liciiação que
deäorreu o
contrato, principalmente em relação aos prazos ali previstos;

11'1'8- Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou
jurídicas, inclusive quanto a possíveis aplicações de advertências
e/ou multas por descumprimento do
contrato por parte da empresa contratada;
11'1.9- juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento
da execução
contratual, arquivando, por cópia, o que se fizer necessário;
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11.1.10- encaminhar

a

Nota FiscaUFatura devidamente atestada ao setor competente, visando

o

pagamento,

11.2- Das responsabilidades do Fiscal de Contratos:

II.2.L- ADMINISTRATIVA: O Gestor e/ou Fiscal do contrato, assim como todo servidor, devem ser

leais à

Administração, cumprindo suas funções com observância aos princípios tais como urbanidade, probidade e
eficiência, executando suas atribuições sem envolvimento pessoal. Limitando-se sempre a buscar a
resolução administrativa das questões a ele apresentadas, o que, ceftamente, contribuirá para se evitar
exageros de conduta e até o abuso de autoridade. Condutas incompatíveis com as funções de Gestor e/ou
Fiscal do contrato podem ensejar aplicação de sanções administrativas, logicamente após o devido processo
'Â'egal em que seja garantida a ampla defesa. Ou seja, decorre de gestão/fiscalização irregular do Contrato,
- quando, mediante processo disciplinar, for verificado que o Gestor e/ou Fiscal do contrato agiu em
desconformidade com seus deveres funcionais, descumprindo regras e ordens legais.

7I.2.2- PENAL: Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada como crime, dentre os quais

se

incluem os previstos na Seção III do Capítulo IV da Lei Federal no. 8.666/93 e suas alterações posteriores,
diz-se que cometeu ilícito penal, passivel de pena restritiva de liberdade, entre outras modalidades de pena.
Ou seja, os crimes estão tipificados em lei, principalmente no Código Penal, Na hipótese de cometimento de
ilícito penal, o Ministério Público será comunicado, independentemente da abeftura de processo disciplinar.

LI'2.3- CIVIL: Quando, em razão da execução irregular do Contrato, ficar comprovado dano ao erário, o
Gestor e/ou Fiscal do contrato será chamado para ressarcir os cofres públicos. Para esse fim, deverá ser
demonstrado o dolo ou a culpa do agente, essa última por negligência, imperícia ou imprudência. Se o dano
for causado a terceiros, responderá o servidor à Fazenda Pública, em ação regressiva. Ou seja, se houver
dano ao erário, a Administração, através de processo administrativo, comunicará o Gestor e/ou Fiscal do

contrato para efetuar o recolhimento da importância necessária ao ressarcimento do prejuízo, O Gestor
Fiscal do contrato poderá se recusar a recolher a importância, hipótese em que a Administração
^1ou
,':everá recorrer ao Judiciário. As sanções civis, penais e administrativas são cumulativas e independentes
entre si. No caso de absolvição criminal, a responsabilidade administrativa será afastada.
CLÁusULA oÉc¡un sEGUNDA . DAs sANçõEs ADMINIsTRATIVAS
12'1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a prefeitura
Municipal de Iguatu-Ce, por intermédio da Fundação de Saúde Pública do Município de Iguatu, poderá
aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:
a) Advertência.

b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da contratada em assinar o termo de
contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela contratante;
b.2) 0,3o/o (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso
na entrega dos produtos, objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;
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(dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do
pacto, a critério da Prefeitura Municipal de lguatu-Ce, por intermédio da Fundação de Saúde Pública do
Município de Iguatu em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos, objeto
contratual;

b.3)

2o/o

b,4) O valor da multa referida nestas cláusulas será descontado "ex-offhio" da CONTRATADA, mediante
subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a Fundação de
Saúde Pública do Município de Iguatu, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Fundação
de Saúde Pública do Município de Iguatu e com a Administração Municipal como um todo, pelo prazo de até

^c5

(cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Fundação de Saúde Pública do Município de
Iguatu e com a Administração Municipal como um todo, enquanto pendurarem os motivos determinantes da
punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

12.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário o contraditório e ampla defesa, nos seguintes prazos e
condições:

a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão, e de 10 (dez) dias úteis da abertura de
vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar com a Fundação de Saúde Pública do
Município de Iguatu e com a Administração Municipal como um todo.
CLÁUSULA oÉclMn TERcEIRA

. DAs REscIsõEs coNTRATUAIs

13.1 - A rescisão contratual poderá ser:
-.¡ Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
art. 78 da Lei Federal no. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores;

I a XII do

b) Amigável, por acordo entre as paftes, mediante autorização escrita e fundamentada da

autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Fundação de Saúde
Pública do Município de lguatu;

c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal no. 8.666, de 21 de Junho
de 1993 e suas alterações posteriores, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos
prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

cLÁusuLA oÉcrmn eUARTA - Do FoRo
14.1- Fica eleito o foro da Comarca de lguatu, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia
oriunda do presente TERMO DE CONTRATO, que não possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem acertadas as pates, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que
possa produzir os efeitos legais.

Iguatu-Ce, em

_

de 2017

de

NOME

NOME

Superintendente e Ordenadora de
Despesas - FUSPI

EMPRESA

CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
1

2

Nome:

Nome:

CPF

CPF

NO.

NO.

runolçÃo or stúoe púeLrcn oo ÞtuNrcÍpro
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Rua Edilson de Melo Távora
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ANEXO

III
/2017-FUSPr.

PREGAO PRESENCIAL NO. PP.

DEcLARAçÃo oe

A

inscrita

empresa

nnerurnçÃo

no

CNPJ

¡,o

/ com sede

declara, sob as penas da lei, que atenderá às exigências do Edital no que
se refere à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante
a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o FGTS.

de

de 20L7

-t

(assinatura, nome e número da identidade do declarante).
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL NO. PP.

/2017-FUSPr.

DECLARAçAO DE FATOS SUPERVENTENTES

A empresa

,

inscrita

no

CNPJ

¡.o

, com sede

, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores,

de 20L7

de

_t

(assinatura, nome e número da identidade do declarante)

runolçÃo oe stúoe púeLrct oo uun¡cÍplo
Rua Edilson de Melo Távora

-

S/N

-

Esplanada

-

DE

CEP 63.505-182

-

rcuATU-cE
Iguatu

-

Ceará.

CNPJ-41,339.201/0002-03-A(088)3510.1250-E-mait:,licitacaofuspi@gmail.com

c.P .L.
FLS:
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ANEXO V

PREGAO PRESENCIAL NO. PP.

/2017-FUSPI.

DECLARAçAO NOS TERMOS DO TNCTSO )Oocrr DO ARTIGO 70 DA CF

DECLARAçAO

A empresa

, CNPJ ¡,o

, com sede

declara, em atendimento ao previsto no edital do Pregão
que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito)

Presencial n.o
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

-J20_

,_de

de 2017

(assinatura e identificação do responsável pela empresa)

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condição de aprendiz, desde que maior
de 14 (quatorze) anos, deverá declarar essa condição,

runolçÃo oe snúor púeucl oo uur'¡rcÍpro
Rua Edilson de Melo Távora
CNPJ

-

41.339.201/0002-03

-

-A

-

DE TGUATU-cE

Esplanada - CEP 63.505-182 - Iguatu - Ceará.
(088) 3510.1250 - E-mail: licitacaofusp¡@gmait.com

S/N
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL NO. PP-

/2017-FUSPr.

DECLARAçÃO OE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAçÃO DE MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa

,

com

CNPJ ¡.o

sede

Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente
para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou (amos) sob o regime de
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar no. L23, de
14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar no I47, deOT de agosto de2OI4.

,_de

de 2017

(Assinatura, nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

runonçÃo oe snúoe pús¡-rcl oo uururcÍpro DE rcuATU-cE
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ANEXO

WI

DECLARAçÃO DE PLENO CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

A

Empresa

, inscrita no CNpJ sob o îo.

_,

declaraparaoSdevidosfinsdeparticipaçãonoPregãoPresencialno'-lquetempleno
conhecimento e concordância com o Edital,

,_de

de 2017

(Assinatura/ nome e Número da carteira de Identidade do Declarante).

runonçÃo or snúo¡ púelrct oo uunrcÍpro DE TGUATU-cE
- S/N - Esplanada - CEp 63.505-182 - Iguatu - Ceará.
- A (088) 3510.1250 - E-mait: ticitacaofuspi@gmail.com

Rua Edilson de Melo Távora
CNPI - 41,339.201/0002-03

G. P. L.
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COMISSAO PERMANETE DE LIC
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ANEXO

MODELO DA PROPOSTA DE PREçOS
pREGÃO pRESENCTAL No

_1ÀO17-FUSPI

A Comissão Permanente de Licitação/Pregão
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE IGUATU

^

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de profissionais de saúde de nível técnico e superior, para
atender as necessidades do Hospital Regional de lguatu-Ce, conforme justificativa, especificações e
quantidades discriminadas no termo de referência.
LOTE

sERVrçOS
ITEM

1

TIPO DE HORA

3

4

FERIADOS NOBRES (NATAL

HORAS/ 06
MESES

(R$)

QUANT.

T728

DrA24

LOTE

SERVrçOS M

1

3

4

HORA/06 MESES

1584

2t6

VALOR GLOBAT DO LOTE

2

VALOR TOTAL

3.168

E 2s DE DEZEMBRO;
ANO NOVO 31 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO;
CARNAVAL.DE SÁBADO À rrnçn FErM; SEMANA SANTA
DE SEXTA À OOVIruCOI

ITEM

URG
VALOR UNIT.
HORA EM

DIURNA SEGUNDA

SEXTA FEIRA
NOTURNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA
FIM DE SEMANA E FERIADOS

2

I

DICOS ESPECIALIZADOS EM EME

I

II

ESPECIALIZADOS EM ANESTESIA

TIPO DE HORA

HORAS/ 06

VALOR UNIT.
HORA EM

MESES

(R$)

QUANT.

DIURNA SEGUNDA
SEXTA FEIRA
NOTURNA SEGUNDA A SEXTA FEIM
FIM DE SEMANA E FERIADOS

VALOR TOTAL

HORA/06 MESES

3168
1584

t752

FERIADOS NOBRES (NATAL DIA 24 E 25 DE DEZEMBRO;
ANO NOVO 31 D E DEZEM BRO E 0 1 DE JAN EIRO;
CARNAVAL D E SÁ BADO A TERÇA FEI RA; SE MA NA SANTA

r44

DE SEXTA À DO M I NGO

VALOR GLOBAL DO LOTE

LOTE

SERVrçOS M
ITEM

1

TIPO DE HORA

DIURNA SEGUNDA

SEXTA FEIRA

II

III

ESPECIALIZADOS EM
HORAS/ 06

VALOR UNIT.
HORA EM

MESES

(R$)

QUANT.

3168

ruruolçÃo oe snúor púslrct oo uun¡rcÍpro DE rcuATU_cE
- S/N - Esplanada - CEp 63.505_182 _ Iguatu _ Ceará.
CNPJ - 41.339.201/0002-03 - I (08s) 3510.1250
- E-mair: ricitacaofuspi@gmair.com
Rua Edilson de Melo Távora

VALOR TOTAL

HORA/06 MESES

C.P.L
FLS
Lo
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2
3

4

NOTURNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA
FIM DE SEMANA E FERIADOS

1584

FERIADOS NOBRES (NATAL DtA 24 E 25 DE DEZEMBRO
ANO NOVO 31 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO;
CARNAVAL DE SÁBADO À TTNçN FEIM; SEMANA SANTA
DE SEXTA À DOMINGO)

t44

TT52

VALOR GLOBAL DO LOTE

LOTE

SERVIçOS M
ITEM

TIPO DE HORA

DIURNA SEGUNDA

2

NOTURNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA
FIM DE SEMANA E FERIADOS

4

IV

ICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA PLANTONISTAS

1

2

III

HORAS/ 06

VATOR UNIT
HORA EM

MESES

(R$)

QUANT.

SEXTA FEIRA

VALOR TOTAL

HORA/06 MESES

1584
1584

IT52

FERIADOS NOB RES (NATAL DIA 24 E 25 DE DEZEM BRO;
ANO NOVO 31 D E DEZEM BRO E 0 1 DE JAN EIRO;
CARNAVAL D E SABADO À TERçA FEI RA; SE MANA SANTA

t44

D E SEXTA A DO

VALOR GLOBAL DO LOTE

sERVrçOS
ITEM

1

LOTE V
DICOS ESPECIALIZADOS EM CI RU RGIA E LETIVA

TIPO DE HORA

DIURNA SEGUNDA

IV

HORAS/ 06

VALOR UNIT.
HORA EM

MESES

(R$)

QUANT.

SEXTA FEIRA

VATOR TOTAL

HORA/06 MESES

576

VALO R GLOBAL DO LOTE V

LOTE

SERVrçOS M
ITEM

TIPO DE HORA

1

DIURNA SEGUNDA

2

NOTURNA SEGUN DA A SEXTA FEIRA

VI

ESPECIALIZADOS EM TRAUMA TOLOG IA
VALOR UNIT.
HORA EM

MESES

(R$)

QUANT.

SEXTA FEIRA

1584
1584

FERIADOS
4

HORAS/ 06

FERIADOS N o BRES ( NATAL DIA 24 E 25 DE D
EZEM BRO
ANO N ovo 3 1 DE D EZEMBRO E 0 1 D
E JANEIRO
CA RNA VAL DE SABADO A TERÇA FEIRA;
SEMANA SANTA
D E SEXT A A

r152
L44

VALOR GLOBAL DO LOTE VI

LOTE
SE RVrçOS M

_ruruoaçÃo oe

DI cos

VII

ES PECIALIZADOS EM P EDIATRIA

stúor púelrcl

Do MuNrcÍpro DE TGUATU-CE
S/N _ Esp¡anada _ Cep ãJSbS_r8Z _ Iguatu _ Ceará.
cNpJ-41.339.201/0002-03-8(os')isro.lzso_e_r-uìiiìícitacaoruspiEgmaii.com
Rua Editson de Melo Tévora

VALOR TOTAL

HORA/06 MESES
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ITEM

TIPO DE HORA

HORAS/ 06

VALOR UNIT.
HORA EM

MESES

(R$)

QUANT.

DIURNA SEGUNDA
SEXTA FEIRA
NOTURNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA

1584

2
3

FIM DE SEMANA E FERIADOS

r752

4

FERIADOS NOBRES (NATAL DIA 24 E 25 D E DEZEM BRO;
ANO NOVO 31 D E DETEM BRO E 0 1 DE JAN EIRO;
CARNAVAL D E SABADO À TERçA FEI RA; SE MANA SANTA
D E SEXTA À DO

L44

1

LOTE

sERVrçOS

VIII

TIPO DE HORA

HORAS/ 06

VALOR UNIT.
HORA EM

MESES

(R$)

QUANT.

DIURNA SEGUNDA

2

NOTU RNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA

3

MANA E FERIADOS
FERIADOS N o BRES (NATAL DIA 24 E 25 DE D EZÊMBRO
ANO N ovo 3
DE DEZEMBRO E 0 1 D E JAN EiRO
CARNAVAL DE sÁaRoo À rrnçn FEIRA; SEMANA
SANTA
DE S EXTA A DOMI N

SEXTA FEIRA

1584

1rs2
144

VALOR GTOBAL DO LOTE

LOTE
ITEM

rcos

TIPO DE HORA

1

DIURNA SEGUNDA

SEXTA FEIRA

2

N OTURNA SEGUNDA

A SEXT A FEI RA

VIII

IX

ES P ECIALIZADOS EM N EONA TOLOGIA

HORAS/ 06

VATOR UNIT.
HORA EM

MESES

(R$)

QUANT.

VALOR TOTAL

HORA/06 MESES

1584
1584

5

4

VALOR TOTAL

HORA/06 MESES

1584

1

SERVIçOS M

VII

DICO - COORDENADOR M

1

4

MESES

1584

VALOR GLOBAL DO LOTE

ITEM

VALOR TOTAL

HORA/06

FERIADOS NOBRES ( NA TAL DIA 2 4 E 2
5 DE DEZEM B RO
A NO NOVO 3 1 DE DEZEM B RO E 01
DE JAN EIRO;
CARNAVAL DE SABADO A TERçA FEI RA;
SE MANA SANTA
DE SEXTA A DO M INGO

7r52
144

VALOR GLOBAL DO LOTE IX

LOTE X

ITEM

sERVrçOs . ENFERMEIRO
TIPO DE HORA

QUANT.

HORAS/ 06
1

2

DIURNA SEGUNDA
SEXTA FEIRA
NOTURNA SEG U NDA A SEXTA FEIRA
DE SAÚDE

-FUNDAçÃo
Rua
Edilson de Meto Távora

MESES
23760

VALOR UNIT
HORA EM

(R$)

23760

pÚslTcn Do MUNICÍPIo

DE IGUATU-CE

- S/N _ Esptanadã _ ciËãã.lbi_rsz _ rguatu _ ceará.
cNpJ-41.339.201/0002-03_n(o8s)àsio.izso_Ê_ruíiic¡tacaoruspi@gmait.com

VALOR TOTAL

HORA/06 MESES

c.P .L.
FLS:
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FIM DE SEMANA E FERIADOS
FERIADOS NOBRES (NATAL DtA24 E 2s DE DEZEMBRO
ANO NOVO 31 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO;
CARNAVAL DE SÁBADO À TERÇA FEIRA; SEMANA SANTA

3

4

DE sEXTA À

7200
900

oovlruco

VALOR GLOBAL DO IOTE X

LOTE

sERVrçO ITEM

DIURNA SEGUNDA

2

NOTU RNA SEGUNDA A SEXTA FEIRA
FIM DE SEMANA E FERIADOS

3

EM ENFERMAGEM

TIPO DE HORA

1

4

XI

SEXTA FEIRA

HORAS/ 06

VALOR UNIT.
HORA EM

MESES

(R$)

QUANT.

VALOR TOTAT

HORA/06 MESES

55440
55440
40320

FE RIADOS N o BRES ( NATAL DIA 24 E 25 DE D EZEMBRO
ANO N ovo
1 DE DEZEMBRO
E 0 1 D E JANEIRO

5040

CARNA VA L DE SABADO À TERçA FEIRA; SEMANA SANTA
DE S EXTA À

VALOR GLOBAL DO LOTE XI

Através do presente, declaramos ¡nteira submissão aos ditames
Lei no 10.520, de 77 de julho de
201'06'001, subsidiada pela Lei no B'666193 e suas pðsteriores
alterações e, às cláusrr* u iónå¡cou,
previstas neste Pregão presencial
IZOIT - fUSpl.

no

Declaramos ainda que, nos valores apresentados,
estão inclusos todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e
demais despesas que possam incidir sobre o objeto
licitado, ¡nclusive a margem de lucro e que tem o pleno
'aconhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste
edital.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente
a execução dos serviços, objeto desta licitação, caso
sejamos vencedores, incruindo quanto à forma prazo
e
dos serviços.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ NO:

VALIDADE DA PROPO STA: 60 (SESSENTA)
DIAS
PRAZO DE ENTREGA CONFORME EDITAL,
BANCO

NO. DA CONTA CORRENTE:

/U

F,_de

- AGÊNCIA

de 2017.

(Assinatu ra do Representante Legal)
oe snúoe púeL¡ct oo uunrcÍpro DE TGUATU-cE
_runolçÃo
Rua Editson de Mero Távora
- s/N - Espranad. - cæ ããJbi-rBZ - rguaru - ceará.
cNpJ-41.339.201/0002-03_r(oas)äsro.riso_L_r.äiicitacaoruspi@gmait.com

