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PREGÃO PRESENCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE

02/2018

Processo nº 04 /2018

Pregão Presencial nº 02/2018

Tipo de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL

Edital  de  Pregão  Presencial  para  a
contratação  de  Instituição,  Entidade,
Organização  não  governamental  de  direito
privado para gestão do Hospital Municipal Dr.
Roberto  Binatto,  conforme  especificações
constantes no Anexo I deste edital.

PREÂMBULO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE, no uso de suas atribuições,

torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  às  09:00  (horário  de

Brasília/DF),  do  dia  05  do  mês  de  fevereiro  do  ano  de  2018,  na  sala  de

reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Guilherme Alberti, 1.631, reunir -

se  -  ão  o  pregoeiro  e  a  equipe  de  apoio,  designados  pela  Portaria  nº  371/2017  de

07/08/2017,  com  a  finalidade  de  receber  propostas  e  documentos  de  habilitação,

objetivando  a  contratação  de  Instituições,  Entidades,  Organizações  não

governamentais de direito privado, regularmente constituídas, para a prestação

de  serviços  de  gestão  hospitalar  e  procedimentos  e  especialidades  constantes  do

Sistema Único de Saúde, aos usuários do Sistema Único de Saúde,  de São João do

Polêsine/RS,  nas  dependências  do  Hospital  Municipal  Dr.  Roberto  Binatto,  cuja

concessão de uso do prédio e de todos os bens constantes no acervo do imóvel lhe serão

permissionados,  conforme  identificado  neste  Edital.  Será  dada  preferência  às

Entidades  Filantrópicas  ou  sem  fins  lucrativos  conforme  a  legislação

vigente.
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O presente processo licitatório será regido pela Lei Federal n.º 8.080 de 19 de setembro

de 1990, pela Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, e Decreto Municipal nº

1.612 de 01 de abril de 2015, que institui a modalidade Pregão no Município de São

João  do  Polêsine,  Lei  Municipal  n.º  643  de  14  de  dezembro  de  2010,  bem  como,

subsidiariamente,  as  normas  federais  pertinentes  ao  assunto,  no  que  couber,  em

especial, a Lei Federal n° 8666/93 e Lei Complementar 123/2006 com redação dada

pela  Lei  Complementar  147/2014,  sendo  realizada  a  licitação  na  modalidade  de

PREGÃO  –  forma  PRESENCIAL,  do  tipo  de  MENOR  PREÇO  GLOBAL,  conforme

descritos neste Edital e demais anexos.

DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS
ENVELOPES “PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO”

DIA: 05 de fevereiro de 2018

HORÁRIO: 09:00 às 09:30 horas – horário de Brasília – Credenciamento das 
empresas interessadas

09:30 horas (horário de Brasília) – Abertura da Sessão Pública

Local: Rua Guilherme Alberti, 1.631 – Centro – São João do Polêsine/RS
Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal

1 - DO OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa, visando

contratação de Instituições, Entidades, Organizações não governamentais de

direito  privado,  regularmente  constituídas,  sendo  preferencialmente  Entidades

Filantrópicas  ou  sem  fins  lucrativos para  a  prestação  de  serviços  de  gestão

hospitalar e procedimentos e especialidades constantes do Sistema Único de Saúde, aos

usuários do Sistema Único de Saúde, de São João do Polêsine/RS, nas dependências do

Hospital Municipal Dr. Roberto Binatto, cuja concessão de uso do prédio e de todos os

bens constantes no acervo do imóvel lhe serão permissionados, descrição contida no

ANEXO I (Termo de Referência) e demais anexos.
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NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

EXECUÇÃO

 A licitante CONTRATADA deverá, obrigatoriamente:

1.1.1.1.1.1  -  prestar  serviços  hospitalares  durante  24  (vinte  e

quatro) horas diárias, e executá-los atendendo toda a demanda es-

pontânea e referenciada do município, taxativa e rigorosamente, as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, e dos usuários do

Sistema Único de Saúde, observando em toda a respectiva exten-

são, as disposições legais aplicáveis à espécie, as normas do Minis-

tério da Saúde, e as diretrizes e preceitos emergentes da ANVISA,

especialmente no que refere ao Programa Nacional de Controle de

Infecção Hospitalar (PCIH);

1.1.1.1.1.2  -  prestar  serviços  pronto-atendimento  de

urgência/emergência 24 horas, a serem prestados por, no mínimo,

um médico clínico-geral e equipe de enfermagem;

1.1.1.1.1.2.1  -  os  serviços  médicos  serão  executados  em

regime de plantão e ou sobreaviso, devendo executá-los

atendendo, taxativa e rigorosamente, as necessidades da

Secretaria  Municipal  de  Saúde,  e  dos  usuários  do

Sistema  Único  de  Saúde,  observando  em  toda  a

respectiva  extensão,  as  disposições  legais  aplicáveis  à

espécie, as normas do Ministério da Saúde;
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1.1.1.1.1.3  -  disponibilizar  de  imediato,  para  os  usuários  do

SUS, nas dependências hospitalares do MUNICÍPIO, nas áreas de

clínica geral (adulto e pediátrica), no mínimo 20 (vinte) leitos, sen-

do que podem ser disponibilizados até o máximo de 15% (quinze

por cento) destes leitos para usuários de planos de saúde ou parti-

culares.

1.1.1.1.1.4 - garantir e fornecer, para os pacientes usuários do

SUS, tudo o que aos mesmos for necessário, como, exemplificati-

vamente, o encaminhamento aos Serviços Complementares de Di-

agnose e Terapia necessários ao tratamento que está sendo oferta-

do ao paciente, no limite dos serviços contidos no CNES - Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde, ou, se em maior quanti-

dade, no limite da contratualização com o SUS, roupa hospitalar;

alimentação, inclusive enteral, com observância das dietas prescri-

tas; medicamentos, sangue e hemoderivados, etc;

1.1.1.1.1.5 - garantir aos usuários do SUS internados:

a)visitação por, no mínimo, 10 horas diárias, em haven-

do permissão médica;

b)esclarecimento quanto aos seus direitos como usuário

do SUS;

c) respeito as respectivas decisões de consentir ou recusar a

prestação de algum serviço, salvo eminente risco de vida,

e após a devida orientação médica;

d) a confidencialidade dos dados e informações;
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e)  o  fornecimento  de  relatório  quanto  ao  atendimento

prestado,  procedimentos  realizados,  medicação  minis-

trada, e discriminação dos valores de cada despesa gera-

da pelo tratamento.

1.1.1.1.1.6 - substituir, sempre que fundamentadamente reque-

rido pelo MUNICÍPIO, o profissional cuja atuação, permanência ou

comportamento for julgado prejudicial,  inconveniente ou insatis-

fatório, pelo MUNICÍPIO, para a execução dos serviços;

1.1.1.1.1.7 - providenciar, as suas exclusivas e integrais expen-

sas, na adequada remoção do lixo hospitalar;

 1.1.1.1.1.8 - submeter, à prévia e expressa aprovação do MU-

NICÍPIO, todos as alterações físicas ou estruturais;

1.1.1.1.1.9 - submeter, à prévia e expressa aprovação do MU-

NICÍPIO, qualquer alteração no modo de prestação dos serviços;

1.1.1.1.1.10 - manter, no mínimo em horário comercial, Serviço

de Ouvidoria, com estrutura direcionada ao atendimento e encami-

nhamento das manifestações dos usuários;

1.1.1.1.1.11  -  manter  os  respectivos  empregados,  quando  na

prestação  dos  serviços,  portando os  equipamentos  de  segurança

necessários e devidamente instruídos para tratar educadamente os

usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, e para não reivindicar

dos mesmos qualquer pagamento, auxílio, donativo ou o que valha,

em razão dos serviços prestados;
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1.1.1.1.1.12 - submeter-se as orientações da Secretaria Munici-

pal de Saúde, do Ministério da Saúde, e da ANVISA, bem como a

quaisquer normativos aplicáveis ao caso que venham a ser edita-

das, especialmente quanto ao fluxo de atendimento, sua compro-

vação, realização de exames subsequentes, local de revisão das con-

tas ambulatoriais e outros procedimentos necessários;

1.1.1.1.1.13 - manter um Diretor Técnico na condução dos servi-

ços a serem prestados, os quais possam fornecer todos os esclareci-

mentos que forem solicitados sobre os serviços,  e tomar todas e

quaisquer providências que se façam necessárias ao adequado de-

senvolvimento dos mesmos;

1.1.1.1.1.14 - obedecer às  normas de Segurança e Higiene no

Trabalho, e fornecer todo o Equipamento de Proteção Individual –

EPI necessário ao pessoal nos serviços;

1.1.1.1.1.15 - manter todas as instalações hospitalares em fun-

cionamento,  e  em perfeitas  condições de utilização,  e,  com obe-

diência estrita as normas de controle de infecções, e os protocolos

de lavanderia estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela ANVI-

SA, próprios ou terceirizados;

1.1.1.1.1.16 - empreender zelo ininterrupto da propriedade do

MUNICÍPIO ao seu uso, assumindo integral responsabilidade, in-

dependentemente de culpa,  por todo e qualquer dano causado à

mesma;

1.1.1.1.1.17 - garantir o acesso universal e igualitário dos usuá-

rios do SUS aos serviços, e atendimento com gratuidade, conforto,

dignidade e respeito, inclusive pelos respectivos familiares;
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1.1.1.1.1.18 - informar, quando solicitado, à Secretaria Munici-

pal de Saúde, o número de leitos hospitalares disponíveis;

1.1.1.1.1.19  -  prestar  contas  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde

conforme estabelecido em contrato;

1.1.1.1.1.20 - garantir acesso ao Conselho Municipal de Saúde e

a Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de seus poderes de

fiscalização;

1.1.1.1.1.21 - cumprir as diretrizes da Política Nacional de Hu-

manização – PNH;

1.1.1.1.1.22 - manter registro atualizado no Cadastro Nacional

de Estabelecimentos de Saúde – CNES, bem como as certidões de

regularidade fiscal relativa aos débitos para com a Fazenda Pública

Federal, Estadual, Municipal, FGTS e INSS e trabalhista;

1.1.1.1.1.23 - garantir que:

a) Sejam cadastrados todos os usuários do SUS que bus-

quem os serviços, e sejam mantidas sempre atualiza-

das as respectivas fichas de atendimento/prontuários

de sorte a permitir regular acompanhamento, controle

e supervisão dos serviços;

b) Sejam conservados, pelo lapso temporal mínimo de 20

(vinte)  anos,  os  cadastros  e  fichas  de

atendimento/prontuários dos usuários do SUS;
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c) Os usuários do SUS jamais sejam utilizados para qual-

quer fim experimental;

d) Haja local adequado, e em perfeitas condições de higiene,

para  que os  usuários  dos  serviços  possam aguardar  o

respectivo atendimento sentados, tendo sanitário e água

potável a disposição;

e) Sejam tomadas medidas para a redução das filas e do

tempo de espera para atendimento;

f) Possa haver acompanhamento dos usuários do SUS por

uma pessoa (familiar, amigo ou profissional da saúde),

durante a prestação dos serviços;

g)  Caso  em  alguma  “excepcionalidade”  houver  falta  de

profissional  médico  para  execução  do  serviço

contratado,  a  Contratada  deverá  oferecer  serviço  de

referência num raio de 40 km; 

  1.1.1.1.1.24 - nas internações em enfermarias, de pessoas com

até 18 anos e com mais de 60 anos, assegurar a presença de acom-

panhante, em tempo integral;

  1.1.1.1.1.25 -  reconhecer e acatar a prerrogativa de Controle,

Avaliação e Auditoria nos termos da legislação vigente, pelos ór-

gãos do SUS e pela Secretaria Municipal de Saúde;

  1.1.1.1.1.26 - informar ao MUNICÍPIO toda e qualquer alteração

do respectivo ato constitutivo, para fins de atualização do Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;
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  1.1.1.1.1.27 - informar imediatamente, e por escrito, ao MUNI-

CÍPIO,  a  alteração  Direção  técnica  responsável  pelos  serviços,  o

qual poderá, caso tenha justificados motivos, solicitar à CONTRA-

TADA a reconsideração desta decisão;

  1.1.1.1.1.28 - manter, em pleno funcionamento, a Comissão de

Controle de Infecção Hospitalar – CCIH, a Comissão de Análise de

Óbitos, a Comissão de Revisão de Prontuários e outras Comissões

exigidas para execução dos serviços pelos órgãos competentes.

  1.1.1.1.1.29 - manter o padrão de qualidade dos serviços pres-

tados,  instalações,  e  atendimento  profissional,  entre  outras,  de

acordo com o que preconizam as normas do SUS;

 1.1.1.1.1.30 - providenciar, junto ao Estado do Rio Grande do

Sul, na respectiva contratualização e ou renovação, com o Sistema

Único de Saúde, para a prestação de serviços médico-hospitalares e

Ambulatoriais;

1.1.1.1.1.31 -  responsabilizar-se pela busca de leitos do Sistema

Único de Saúde – SUS, fora do MUNICÍPIO, em havendo necessi-

dade de transferência do paciente para Hospital com mais recursos

técnicos, seja em decorrência de emergência, ou não, de determina-

ção profissional ou de ordem judicial, caso este último em que de-

verão, sempre, ser acatadas as determinações constantes da mes-

ma;

      1.1.1.1.1.32 – os serviços constantes no item 1.1.1. deste Edital e 

em seus subitens podem também ser disponibilizados para no 

máximo 15% (quinze por cento) de usuários de planos de saúde ou

particulares.
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DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO:

1.1.2.1  -  Poderão  participar  da  licitação  Pessoas  Jurídicas  de  Direito

Privado, tendo preferência as Entidades filantrópicas ou sem fins lucra-

tivos, que tenham por objetivo social atividade compatível com o objeto

licitado e satisfaçam as demais exigências contidas neste Edital e seus

anexos, inclusive quanto à documentação.

     1.1.2.2 - É vedada a participação de pessoas jurídicas:

1.1.2.2.1 - Concordatárias ou em processo de falência, ou de

recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquida-

ção;

1.1.2.2.2 - Que estejam com o direito de licitar e contratar

com a Administração, suspenso; ou ainda, que tenham sido declara-

das inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Públi-

ca;

                                             1.1.2.2.3 - Estrangeiras que não funcionem no País;

                                            1.1.2.2.4 - Que estejam descumprindo o disposto no inciso XX-

XIII do art. 7º da Constituição Federal;

                                            1.1.2.2.5 - Impedidas por lei, ou por ato judicial, de participar

de certames licitatórios.

                      1.1.2.3 - Não é admitida a participação de consórcio de empresas e

cooperativas.
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2 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

2.1. Para participação no certame, a licitante - além de atender ao disposto no item 7

deste edital - deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação

em envelopes distintos;  lacrados;  não transparentes;  identificados,  respectivamente,

como de n° 01 e n° 02 com a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE – RS
EDITAL N° 02/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO E ENDEREÇO)

AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE -RS
EDITAL N° 02/2018 - PREGÃO PRESENCIAL
ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO E ENDEREÇO)

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1.  A  licitante  deverá  apresentar-se  para  credenciamento  junto  ao  Pregoeiro,

diretamente,  por  meio  de  seu  representante  legal,  ou  através  de  procurador

regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o  único

admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

3.1.1.  A  identificação  será  realizada  através  da  apresentação  de  documento  de

identidade ou documento equivalente.

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1. deverá ser

apresentada fora dos envelopes.

3.3.  O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

A)  se  representada  diretamente  por  dirigente,  proprietário,  sócio  ou

assemelhado, deverá apresentar:
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a.1)  cópia  do  respectivo  Estatuto  ou  Contrato  Social  em  vigor,  devidamente

registrado;

a.1.1) A não apresentação do contrato social ou documento equivalente, na fase

de credenciamento, não desclassificará ou inabilitará a licitante, mas impedirá o seu

representante de se manifestar e responder em nome da licitante.

a.2)  documento  de  eleição  de  seus  administradores,  em  se  tratando  de  sociedade

comercial ou de sociedade por ações;

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no

caso de sociedade civil;

a.4) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto

de autorização no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir

obrigações em decorrência de tal investidura, bem como para prática de todos os atos

inerentes ao certame;

a.5) registro comercial, se empresa individual.

B) se representada por procurador, deverá apresentar:

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante

reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, do Código

Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes

para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes

para dar lance (s) em licitação pública; ou

b.2)  carta  de  credenciamento  outorgado  pelos  representantes  legais  da  licitante,

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para

prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme ANEXO II.

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar

acompanhado  do  ato  de  investidura  do  outorgante  como  representante  legal  da

empresa.

Observação 2:  Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma

pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta

de qualquer um invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
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Observação 3:  Os documentos para o credenciamento devem ser apresentados em

original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do município ou, ainda,

publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original

ou  cópia  autenticada  na  forma  acima  prevista.  Serão  aceitos  documentos  gerados

eletronicamente, condicionados a verificação de sua validade e veracidade.

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é

obrigatório ao licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à

licitação. Caso  não  haja  representante  legal  credenciado,  a  empresa  não  será

desclassificada,  ficando,  porém,  impedida  de  participar  dos  lances  nas  condições

previstas neste edital.

3.5 – Caso as empresas participantes queiram o benefício da condição de ME ou EPP,

deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração,

firmada  por  contador,  de  que  se  enquadra  como  Microempresa  ou

Empresa  de  Pequeno  Porte,  conforme  ANEXO  XIV,  para  assegurar  o

estabelecido na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, a qual institui o

Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

3.5.1 - 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 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de

2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.5, deste edital, conforme o disposto no art.

34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos

envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador,

de  que  se  enquadram  no  limite  de  receita  referido  acima,  conforme

ANEXO XIV.

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1.  No dia,  hora e local,  mencionados no preâmbulo deste edital,  na presença das

licitantes  e  demais  pessoas  presentes  à  sessão  pública  do  Pregão,  o  Pregoeiro,

inicialmente, receberá os envelopes n° 01 – PROPOSTA e 02 – DOCUMENTAÇÃO.
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4.2.  Uma vez  encerrado o prazo para  Credenciamento,  acima referido,  não será

aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3.  O  Pregoeiro  realizará  o  credenciamento  das  interessadas,  as  quais  deverão

comprovar,  por meio de instrumento próprio,  poderes para formulação de ofertas e

lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame.

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e

lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;

b)  apresentar,  ainda,  declaração  de  que  cumprem  os  requisitos  de

habilitação,  conforme  ANEXO  III.   (A  não  apresentação  deste  anexo

importa na impossibilidade em participar do certame).

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

a) Proposta financeira devendo conter os seguintes dados: razão social completa da

empresa,  endereço  atualizado,  CNPJ,  preço  global  mensal  dos  serviços  que  serão

prestados em moeda corrente nacional,  expresso em algarismos e por extenso,  sem

qualquer forma de reajuste, local, data, nome e assinatura. ANEXO VI.

Observação:  Serão  considerados,  para  fins  de  julgamento,  os  valores

constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula,

sendo desprezadas as demais, se houver, em eventual contratação.

a.1)  O preço global proposto inclui todas as despesas com materiais, equipamentos,

utensílios, mobiliário, medicamentos, serviços terceirizados, recursos humanos, encar-

gos sociais, tributos, seguros obrigatórios, impostos, taxas, emolumentos, cópias, obri-

gações  trabalhistas,  previdenciárias,  acidentárias  e  fundiárias,  transporte,  estadia,

alimentação, licenças, e tudo o mais que se fizer necessário à perfeita execução do obje-

to licitado, e ao cumprimento das exigências contratuais.

b) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas conforme

§ 3º do Artigo 64 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações;
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5.1  – Caso  a  empresa  proponente  não  identifique  na  proposta  financeira  o  prazo

constante  na  letra  “b”  do  item  5,  será  considerado  como  aceito  o  especificado

anteriormente.

 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. A classificação das propostas de preços, serão determinadas através do critério de

menor preço global para a execução da totalidade do objeto. As Entidades Filan-

trópicas ou sem fins lucrativos que ficarem dentro do limite máximo de

preço de referência estabelecido neste edital e anexos, terão preferência na

contratação diante  das  demais,  conforme Constituição Federal  de 1988,

art. 199 §1° e Lei Federal  n.º 8.080 de 19 de setembro de 1990 art. 25.

Verificada a conformidade com os requisitos  estabelecidos neste edital,  a  autora da

oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10 % (dez por cento) superio-

res àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subse-

quentes, até a proclamação da vencedora.

6.2.  Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem

anterior,  poderão  as  autoras  das  melhores  propostas,  até  o  máximo  de  03  (três),

oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos

em suas propostas escritas.

6.3.  No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos

itens  anteriores  serão  convidadas,  individualmente,  a  apresentarem  novos  lances,

verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta

classificada  de  maior  preço,  e  os  demais,  em  ordem  decrescente  de  valor,  até  a

proclamação da vencedora.

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

6.5.  A oferta  dos  lances  deverá  ser  efetuada  no  momento  em que  for  conferida  a

palavra à licitante, obedecida à ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.

6.5.1.  Dada  a  palavra  a  licitante,  esta  disporá  de  01 min  (um  minuto) para

apresentar nova proposta.
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6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente

desistente às penalidades constantes no item 11 deste edital.

6.8.  O desinteresse  em apresentar  lance  verbal,  quando convocada pelo Pregoeiro,

implicará  na  exclusão  da  licitante  da  etapa  competitiva  e,  consequentemente,  no

impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado,

que será considerado para efeito de ordenação das propostas.

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre

a  proposta  escrita  de  menor  preço  unitário  e  o  valor  estimado para  a  contratação,

podendo o  Pregoeiro negociar  diretamente  com a proponente  para  que seja  obtido

preço melhor.

6.10.  O  encerramento  da  etapa  competitiva  dar-se-á  quando,  convocadas  pelo

Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.11.  Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor

preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais

baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos e decidindo

motivadamente conforme Art. 199 da Constituição Federal e Capítulo II da Lei Federal

8.080 de 19 de setembro de 1990.

6.12.  A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.

Será declarada vencedora a licitante que atender o disposto no item 6.11, desde que a

proposta  tenha sido apresentada de acordo  com as  especificações  deste  edital  e  do

Termo de Referência e seja compatível com o preço de mercado.

6.13. Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

             c)  afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos

requisitos do item 5;

                d) Propostas com valor global mensal superior ao valor de referência estabelecido no

item 8.1 do Anexo I desse Edital – Termo de Referência ou que contiverem opções de

preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
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 Observação:  Quaisquer  inserções  na proposta  que  visem modificar,  extinguir  ou

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a

proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas

no edital.

 6.15.  Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais

apresentadas,  na  ordem  de  classificação,  a  análise  da  documentação  exigida  para

habilitação e os recursos interpostos.

 6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e

quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Setor de

Licitações e Contratos deste Município.

 6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data

para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes

presentes.

6.18. Para efeito de adjudicação, a empresa vencedora obriga-se, a fornecer no prazo

de 02 (dois) dias úteis da data da reunião de abertura das propostas, a  PROPOSTA

DE READEQUAÇÃO DE PREÇOS adequada aos novos valores unitários e totais

resultantes dos lances finais,  sob pena de aplicabilidade das sanções previstas neste

edital.

6.19. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em subs-

tituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos, uma vez que,

haja autorização no Edital.

6.20.  O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro

pelo prazo de 60 (sessenta)  dias,  a  contar  da homologação da licitação,  devendo a

licitante  retirá-lo,  após  aquele  período,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  sob  pena  de

inutilização do envelope.
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7 - DA HABILITAÇÃO

Para  fins  de  habilitação  neste  pregão,  a  licitante  deverá  apresentar,  dentro  do

ENVELOPE N° 02, os seguintes documentos:

7.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

       7.1.1. Ato constitutivo - estatuto  ou contrato social -, em vigor, e respectivas

alterações, consolidado ou não, devidamente registrado nos ofícios públicos competen-

tes, declinando objetivo social compatível com a execução do objeto deste edital, acom-

panhado ainda, de prova de Diretoria em exercício, e, no caso de sociedades por ações,

dos documentos de eleição de seus administradores, também devidamente registrados.

       7.1.2. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estran-

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

expedido pelo órgão competente.

       7.1.3. Cópia do registro da licitante no Cadastro Nacional de Estabeleci-

mento de Saúde/CNES.

       7.1.4. Certificado e ou protocolo de renovação da certidão de Filantropia, emi-

tido pelo Ministério da Saúde.

7.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.2.1.  Certificado/Certidão de Registro e de Regularidade Funcional do

Estabelecimento da licitante, no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio

Grande do Sul.

7.2.2. Comprovante de aptidão para desempenho da atividade de Gestão

Hospitalar,  conforme  objeto  da  licitação,  que  deverá  ser  feita  por  01  (um)

atestado fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente

registrados nas entidades profissionais competentes.

7.2.3. Declaração fornecida pela Prefeitura Municipal de São João do Polêsine,

de  visita técnica e ciência,  das dependências do Hospital Municipal Dr.  Roberto
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Binatto, através do respectivo representante legal, e de ter tomado conhecimento de

todas  as  informações  e  condições  para  o  cumprimento  das  obrigações  objeto  da

licitação. ANEXO IX.

7.3.DOCUMENTAÇÃO  RELATIVA  À  QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-  FI-

NANCEIRA:

7.3.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do n.º do Livro Diá-

rio, 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: >1,50 PC

AC + ARLP

LIQUIDEZ GERAL: = índice mínimo: >1,50 PC+PELP

PC+PELP

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: = índice máximo: <0,70 AT

Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AT =

Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo.

Observação:  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.
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7.3.1.1.  Para a comprovação da boa situação financeira,  a empresa deverá

apresentar  declaração assinada pelo Contador, demonstrando que a empresa

se enquadra nos índices mínimos aceitáveis.

7.3.2. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, ex-

pedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica licitante, com data de emissão não

superior aos 30 (trinta) dias anteriores à data prevista para o recebimento dos envelo-

pes de habilitação e proposta.

7.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

  7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

7.4.2.  Prova  de  inscrição no  cadastro  de  contribuintes  do  Estado  ou  do

Município,  se houver,  relativo ao domicílio ou sede do licitante,  pertinente ao seu

ramo de atividade;

7.4.3. Prova  de  regularidade quanto  aos  tributos  e  encargos  sociais

administrados pela  Secretaria da Receita Federal do Brasil -  RFB e quanto à

Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –

PGFN (Certidão Conjunta Negativa). 

7.4.4. Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e

Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;

7.4.5. Certidão que prove a regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço (FGTS);

7.4.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, disponível  em

www.tst.jus.br/certidao.

7.5 - Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou

contratar  com  órgãos  da  Administração  Pública  Federal,  Estadual,  Municipal  e  do

Distrito Federal, conforme ANEXO V;
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OBS: A equipe de apoio fará prova da declaração de inidoneidade por meio do Cadastro

Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  (CEIS),  conforme  portaria  CGU  n°

516/2010, no ato de Habilitação.  

7.6. Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º

da Constituição Federal, combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93,

de  que  não  possui  no  quadro  funcional  pessoas  menores  de  18  (dezoito)  anos  em

trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e,  de  menores  de  16  (dezesseis)  anos  em

qualquer  trabalho,  salvo  na  condição  de  aprendiz,  a  partir  dos  14  anos,  conforme

ANEXO IV;

7.7. Declaração  de  que  não  possui  em  seu  quadro  societário  servidor

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia

mista, conforme ANEXO VII.

7.8. Os documentos constantes dos itens 7.4.3 a 7.4.6, deverão ter validade para a data

de abertura do Pregão Presencial, devendo ser apresentados em original ou por cópia

autenticada por tabelião ou por funcionário do município ou publicação em órgão da

imprensa oficial, neste último caso apresentados em original ou cópia autenticada na

forma  acima  prevista.  Serão  aceitos  documentos  gerados  eletronicamente,

condicionados a verificação de sua validade.

8 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

8.1. Será declarada vencedora a licitante que atender as exigências fixadas no edital e

legislação vigente, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a

licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de

classificação e,  assim, sucessivamente,  até a apuração de uma que atenda ao edital,

sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá

negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a

vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a
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intenção de interpor recurso,  esclarecendo que a falta  dessa manifestação expressa,

imediata  e  motivada,  importará  na  decadência  do  direito  de  recorrer  por  parte  da

licitante.

8.4.  Inexistindo  manifestação  recursal,  o  (a)  Pregoeiro  (a)  adjudicará  o  objeto  da

licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo  Prefeito

Municipal, após recebimento do processo concluído pelo (a) Pregoeiro(a).

9 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório

deste  Pregão  e  no  caso  de  Licitante,  o  prazo  será  até  o  segundo  dia  útil  antes  da

abertura dos envelopes da habilitação. Decairá do direito de impugnar, nos termos do

Edital, o Licitante que não fizer dentro do prazo estipulado.

9.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e

julgada na forma e nos prazos previstos no Decreto Municipal nº 1.612 de 01.04.2015,

devendo dar entrada no  Setor de Protocolo deste Município, dirigindo-o ao (à)

Pregoeiro (a) e conter o número do Processo Interno.

9.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data

para a realização do certame.

9.1.2.1. Caso  a  decisão  não  possua  o  condão  de  modificar

substancialmente  a  formulação  das  propostas  pelas  empresas  interessadas  nesta

licitação, não representando, pois,  uma inovação e sim ESCLARECIMENTO, não se

fará necessário o adiamento da abertura da sessão.

9.1.2.2. A  decisão  encontrar-se-á  disponibilizada  às  empresas

interessadas através do site oficial deste Município.

9.2. A  entrega  da  proposta,  sem  que  tenha  sido  tempestivamente  impugnado  o

presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições

nele estabelecidas.

9.3. Dos atos praticados pelo (a) Pregoeiro (a) no presente processo licitatório cabe
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recurso, sendo a manifestação da intenção de interpô-lo expressa no final da sessão

pública, com registro em ata da síntese das suas razões e contrarrazões, podendo os

interessados juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias.

9.4. O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) terá efeito suspensivo.

9.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis

de aproveitamento.

9.6. Se  não  reconsiderar  sua  decisão  o  (a)  Pregoeiro  (a)  submeterá  o  recurso,

devidamente  informado,  à  consideração  da  autoridade  competente  superior,  a  qual

proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.

9.7. Os  memoriais  dos  recursos  e  contrarrazões  deverão  dar  entrada  no  Setor  de

Protocolo do Município, observado o disciplinamento do item 9.3.

9.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Secretaria da

Administração/ Licitações e Contratos deste Município.

9.9. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão

pública do Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

9.10. O  recurso  será  dirigido  à  autoridade  superior,  por  intermédio  daquela  que

praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar

sua  decisão  ou  fazê-lo  subir,  acompanhado  de  suas  razões,  devendo,  neste  caso,  a

decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do

recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

10 - DO PRAZO PARA ASSINATURA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

10.1.  Esgotados todos os prazos recursais,  a Administração,  no prazo de 05 (cinco)

dias, convocará os participantes classificados para assinar o contrato de fornecimento,

desde que aceite vender pelo preço do 1º classificado, sob pena de decair do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
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10.2.  O prazo de que trata  o  item anterior poderá ser prorrogado,  uma vez e pelo

mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do

respectivo prazo.

10.3. O  prazo  de  vigência  será  de  12  meses,  a  contar  da  assinatura,  podendo  ser

prorrogado, a critério da administração e com a anuência da contratada, nos termos do

art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.

11 - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão

ou na condição de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às

penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da lei 8.666/93, em especial:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

b)  manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c)  deixar  de  manter  a  proposta  (recusa injustificada  para contratar):  suspensão  do

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10%

sobre o valor estimado da contratação;

d)  inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a

Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 25% sobre o valor correspondente ao

montante não adimplido do contrato;

e) inexecução  total  do  contrato:  suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a

Administração  pelo  prazo  de  2  anos  e  multa  de  25%  sobre  o  valor  atualizado  do

contrato;

f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: suspensão

do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 anos e

multa de 25 % sobre o valor atualizado do contrato. 
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g) quando houver desacordo na prestação do serviço por culpa da contratada, a multa

será  de  0,5%  (meio  por  cento)  por  dia  de  atraso,  incidente  sobre  o  valor  total

contratado.

h) quando não corrigir deficiência solicitada pelo Contratante, será aplicada a multa de

5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado.         

11.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada

dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente. 

11.3. Quando a contratada motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e

danos decorrentes para com a Contratante. 

11.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

11.5. Nenhum pagamento  será  efetuado pela  Administração  enquanto  pendente  de

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de

penalidade ou inadimplência contratual.

12 - DAS RESPONSABILIDADES

12.1. A  CONTRATADA  responsabilizar-se-á,  integral  e  isoladamente,  cível  e  crimi-

nalmente, por todos e quaisquer danos causados a terceiros, a integrantes da Adminis-

tração Municipal, e a empregados e/ou prepostos seus, em razão de ação ou omissão

sua na execução dos serviços, razão de garantir ao MUNICÍPIO direito regressivo por

tudo o que acaso tenha que despender, em sendo o mesmo, isolada ou solidariamente,

responsabilizado, incluindo honorários periciais e advocatícios, e custas processuais.

12.2. Responsabilizar-se-á ainda a CONTRATADA, isolada e integralmente, por todos

os encargos trabalhistas, fundiários e previdenciários, acidentários, civis e criminais,

decorrentes dos contratos de trabalho e/ou cíveis que firmar para a consecução dos ser-

viços em tela, assim como pelo estrito respeito às normas de saúde, higiene e segurança

aplicáveis ao caso, de tal sorte a nada ser carreado ao MUNICÍPIO, ao qual, por cautela,

a CONTRATADA assegura direito regressivo.
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12.3. Ainda, deverá a licitante atentar paras as regras preceituadas no Enunciado 331

do TST.

12.4. A CONTRATADA responsabilizar-se-á ainda, isolada e exclusivamente, pelo se-

guinte:

a) Despesas e providências necessárias à prestação

dos serviços;

b) Seguro de incêndios e danos relativamente às dependências

hospitalares, a ser contratado pela licitante vencedora no prazo máximo de 10 (dez)

dias contados da assinatura do contrato decorrente deste certame;

c) Pagamento das multas eventualmente aplicadas por quaisquer

autoridades federais, estaduais ou municipais, em consequência de fato à CONTRA-

TADA, e/ou aos respectivos integrantes e/ou contratados, imputável;

d) Obtenção de todas as licenças necessárias aos serviços próprios

e terceirizados;

e) Observância de todo o regramento legal relativo a prestação de ser-

viços hospitalares, especialmente aqueles advindos do Ministério da Saúde e da ANVI-

SA;

f) Quaisquer acidentes no trabalho, uso de patentes registradas por

terceiros, danos resultantes de caso fortuito ou força maior, bem como as indenizações

que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos e/ou omissões oriundas dos serviços

contratados.

13 – DA FISCALIZAÇÃO

13.1. O MUNICÍPIO poderá designar servidor seu, ou, constituir comissão, para exer-

cer ampla e rotineira fiscalização dos serviços da CONTRATADA.
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13.2. A fiscalização, considerando que é com o exclusivo objetivo de averiguar o ade-

quado cumprimento das condições contratuais  e  neste  Edital  postas,  não eximirá a

CONTRATADA de qualquer responsabilidade, seja relativamente ao prédio do MUNI-

CÍPIO cujo uso lhe é permitido o uso, seja relativamente a danos sofridos por emprega-

dos e/ou prepostos seus, integrantes da Administração Municipal e/ou terceiros.

13.3. A CONTRATADA deverá planejar a prestação dos serviços juntamente com a Se-

cretaria Municipal de Saúde, devendo acatar todas e quaisquer determinações da mes-

ma.

13.4. Deverá igualmente a CONTRATADA fornecer sempre que for solicitado, ao servi-

ço de Fiscalização do MUNICÍPIO, relação completa dos empregados utilizados nos

serviços, com detalhamento acerca dos respectivos nomes, qualificação profissional e

jornada habitual, de sorte que possa o MUNICÍPIO, em entendendo inadequado o ser-

viço de qualquer deles, solicitar a respectiva substituição, além o que terá que ser acata-

do de imediato pela CONTRATADA.

14 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1.  A CONTRATADA receberá, mensalmente, do MUNICÍPIO, a importância refe-

rente a prestação de serviço de Gestão hospitalar, conforme descrito no objeto deste

edital.

14.2. Para a obtenção do pagamento que lhe é devido, a CONTRATADA apresentará

mensalmente ao MUNICÍPIO,  até  o 5º (quinto) dia  útil  do mês subsequente ao da

competência, sob pena de não receber o pagamento pretendido, a seguinte documen-

tação, sem que gere para o MUNICÍPIO qualquer encargo moratório:

i. Nota  fiscal  de  serviços  e  demais  negativas  constantes  nos  itens

7.4.3, 7.4.4 e 7.4.5, deste edital;
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ii.  Relatório de pacientes com atendimentos ambulatoriais, constan-

do nome e data dos atendimentos;

iii. Relatório de pacientes internados, constando nome, data de inter-

nação e alta do paciente (tendo como data base a data da alta);

iv. Extrato resumido da folha de pagamento;

v. Escala ou relação dos profissionais médicos, constante na presta-

ção do serviço do referido mês.

14.2.1. Para fins de prova da data de apresentação das contas pela CONTRATADA,

em  observância  aos  prazos  de  pagamento  pelo  MUNICÍPIO,  a  CONTRATADA

entregará ao MUNICÍPIO a nota fiscal/fatura de serviços mensal, e a documentação

que a instrui, mediante recibo.

   14.3. A contraprestação devida à CONTRATADA será depositada pelo MUNICÍPIO

na conta bancária indicada, até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao da

competência.

 14.3.1. Tendo sido impostas penalidades à CONTRATADA, das quais não tenha re-

corrido tempestivamente, ou que já sejam objeto de decisão administrativa transitada

em julgado, o respectivo valor será descontado do pagamento mensal devido.

14.3.2. Tendo havido cobrança de serviços do usuário do SUS, o valor indevidamen-

te cobrado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, será retido na contrapresta-

ção devida à CONTRATADA, para fins de ressarcimento do usuário do SUS, por via ad-

ministrativa.

14.3.3. Relativamente a retenção de valores para devolução ao usuário do SUS, por

eventual cobrança indevida, o limite será a totalidade do crédito mensal da CONTRA-

TADA, até que se liquide tal obrigação.
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14.4. Não haverá antecipações de pagamentos.

14.5. Todo e qualquer pagamento poderá ser sustado, se verificada qualquer das hipó-

teses a seguir elencadas, e enquanto perdurar o ato/fato/omissão que a tiver motivado,

sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros cessantes, indenização, multas, juros

e/ou correção monetária:

a) Desacatada qualquer determinação do Serviço de Fiscalização do

MUNICÍPIO;

b) Retardada injustificadamente a execução de qualquer serviço;

c) Havendo infração à condição ou obrigação estabelecida no Edital

licitatório, no contrato e/ou seus aditivos, ou na proposta apresentada.

14.6. Os pagamentos feitos pelo MUNICÍPIO não isentam a CONTRATADA de qual-

quer responsabilidade.

15- DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência

da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93,

sobre o valor inicial contratado.

16- DA CESSÃO

16.1. O contrato e/ou quaisquer direitos do procedimento licitatório decorrentes, não

pode ser cedido e/ou transferido pelos licitantes e/ou pela CONTRATADA, a terceiros,

total ou parcialmente, sem a expressa e escrita autorização do MUNICÍPIO.
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16.2. A cessão deverá observar, relativamente ao cessionário, o preenchimento de to-

das as exigências constantes deste edital.

17 – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se a manter, no curso de vigência do contrato, todas as condi-

ções de habilitação e qualificação que permitiram a sua contratação.

18 – DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 30 dias após a emissão de ordem de

início pelo Município, que deverá ser emitida em até 30 dias após a assinatura do con-

trato.

19 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste procedimento licitatório e subsequente contratação, cor-

rerão à conta, no exercício em curso e relativamente aos próximos exercícios, do ele-

mento de despesa  2.127 -  3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros –

Pessoa Jurídica, constante das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal da

Saúde, sejam recursos próprios ou vinculados a transferências do Estado e União.

20 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS

O  contrato  será  reajustado  uma  vez  por  ano,  na  data  base  de  início  dos  serviços,

conforme variação do IGPM.
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21 – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS E ADITAMENTOS

21.1.  Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços para a manutenção do

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, que será por acordo entre as partes,

na  forma do  artigo 65,  inciso  II,  alínea  “d”,  da Lei  Federal  8.666/93 e  posteriores

alterações. 

21.2.  No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá

solicitar  formalmente a Prefeitura Municipal  de São João do Polêsine,  devidamente

acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o

mesmo será encaminhado ao órgão competente para o devido parecer.

22- DA RESCISÃO CONTRATUAL

22.1. A rescisão do contrato obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80 da

Lei Federal nº. 8.666/93, e alterações posteriores.

22.2. Qualquer das partes poderá solicitar a rescisão contratual consensual, mediante

aviso premonitório, expresso e escrito, de 60 (sessenta) dias, contados da data do res-

pectivo recebimento.

22.3. Em caso de pleito rescisório pela CONTRATADA, se a interrupção das atividades

em andamento puder causar prejuízo à população, o MUNICÍPIO poderá exigir a conti-

nuidade da prestação dos serviços pelo prazo de até 120 (cento e vinte) dias, além dos

60 (sessenta) dias previstos no item 22.2. deste Edital, mantidas inalteradas as condi-

ções contratuais durante tal lapso temporal.

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1.  É facultado ao Pregoeiro oficial,  auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em

qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer,  ou a complementar a
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instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que

deveria constar originalmente da proposta.

23.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total  das

condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a

88, da Lei n.º 8.666/93.

23.3. Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Pregoeiro,  que decidirá  com base na

legislação em vigor e pelos demais regramentos pertinentes às contratações públicas.

23.4. O  Contratante  não  aceitará,  sob  nenhum  pretexto,  a  transferência  de

responsabilidade do CONTRATADO. 

23.5. Ocorrendo  decretação  de  feriado  ou  outro  fato  superveniente  que  impeça  a

realização  desta  licitação  na  data  mencionada  anteriormente,  o  evento  será

automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário,

independentemente de nova comunicação.

23.6. O (a) Pregoeiro (a) dirimirá as dúvidas que suscite este Pregão desde que arguidas

até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão do certame no

endereço indicado no preâmbulo deste Edital.

23.7.  A  Administração  poderá  revogar  a  licitação  por  razões  de  interesse  público,

devendo  anulá-la  por  ilegalidade,  em  despacho fundamentado,  sem a  obrigação  de

indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93).

23.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

23.9. Fica  eleito  o  Foro da  Comarca  de Faxinal  do Soturno -  RS para  nele  serem

dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros

ainda que privilegiados.

23.10.  O (A)  Pregoeiro  (a)  poderá,  no  interesse  do  MUNICÍPIO,  relevar  omissões

puramente  formais  nas  propostas  apresentadas  pelos  licitantes,  desde  que  não

comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.

23.11. As empresas participantes do certame devem obedecer ao constante neste Edital

e em todos os seus Anexos, que são parte integrante deste.
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         Administração 2017 – 2020

16.14.  Integram este Edital de Pregão Presencial:

ANEXO I – Termo de Referência.

ANEXO II – Credenciamento.

ANEXO III - Declaração de que cumprem os requisitos de habilitação do edital.

ANEXO IV – Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
C. F.

ANEXO V – Declaração de Idoneidade.

ANEXO VI – Modelo de Proposta de Preço.

ANEXO VII – Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

ANEXO VIII – Minuta do contrato.

ANEXO IX – Declaração de Visita Técnica e Ciência.

ANEXO X – Planta completa e detalhada das dependências que compõem o Hospital
Dr. Roberto Binatto.

ANEXO XI – Composição do preço estimado para os serviços.

ANEXO XII – Relação dos bens móveis de propriedade do MUNICÍPIO.

ANEXO XIII - Relação dos  recursos humanos mínimos a serem disponibilizados

pela contratada para a prestação dos serviços.

ANEXO  XIV  -  Declaração  De  Enquadramento  Como  Microempresa,  Empresa  De
Pequeno Porte E Cooperativa

São João do Polêsine, 19  de janeiro de 2018.

                                                                                      Matione Sonego

                                                                                      Prefeito Municipal

Este  edital  foi  devidamente  examinado  e
aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em  ___/___/_____
_______________________
                                          Assessor (a) Jurídico
(a)      
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