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EDITAL TOMADA DE PREQOS N9 TP2021/001 - CPSMQ

PREAMBULO

A Comissao Permanente de Licitagao do Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Quixada, nomeados pela
portaria n° 23/2021, de 09 de outubro de 2021, torna publico para conhecimento de todos os interessados que sera
realizada licitagao na modalidade de TOMADA DE PREQOS N° TP2021/001 - CPSMQ, na sala da Comissao de
Licitagao, situada a Av. Juscelino Kubitschek, S/N, Alto Sao Francisco Quixada - Ceara, visando a contratagao do
objeto descrito neste edital e seus anexos, sendo recebidos os envelopes contendo os documentos de habilitagao e
propostas de pregos das empresas interessadas, e em seguida, dado inicio a sessao de abertura para a licitagao
conforme abaixo:

CONTRATAQAO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS DE GESTAO DE INFORMACAO DE
PRONTUARIO DE PACIENTES DA POLICLINICA DR FRANCISCO CARLOS
CAVALCANTE ROQUE - QUIXADA E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLOGICAS DR JOSE FELICIO FILHO - QUIXERAMOBIM, ATRAVES DE
TRANSFORMAQAO DE PROCESSO FISICO EM ELETRONICOS POR MEIO DE
CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAQAO, A GUARDA
DIGITAL, 0 TRATAMENTO DAS IMAGENS, 0 RECONHECIMENTO OPTICO DOS
CARACTERES, 0 ARMAZENAMENTO DIGITAL EM NUVEM COM CATALOGAQAO E
0 ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, de acordo com as
especificagoes constantes no Projeto Basico constante do anexo I do presente edital.

Objeto:

Orgao: Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Quixada
Criterio de
Julgamento: Menor Prego Global

Modalidade: Tomada de Pregos

Data e Hora de
Abertura: 21 de dezembro de 2021, as 08h00min.

Vigencia do Contrato: 12 (doze) meses

Empreitada por Prego UnitarioRegime de Execugao:

Presidente da
Comissao Magnalia Silva Calixto da Pascoa

Secretario Executivo Jesaias Saraiva Dias

Este edital se compoe das partes A e B, como a seguir apresentadas:

PARTE A- CONDIQOES PARA COMPETIQAO, JULGAMENTO E ADJUDICAQAO

Onde estao estabelecidos os requisitos e as condigoes para competigao, julgamento e formalizagao do contrato.

PARTE B- ANEXOS

Anexo I - Projeto Basico - Especificagbes dos Servigos;
Anexo II - Minuta de Proposta de Pregos;
Anexo III -Minuta de Contrato;
Anexo IV - Declaragao de Habilitagao;
Anexo V-Declaragao de Fatos Impeditivos;
Anexo VI - Declaragao que nao emprega menor de 18 anos;
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Anexo VII -Modelo de declaragao de enquadramento em regime de tributagao;
Anexo VIII - Declaragao de Inexistencia de Vinculo empregatfcio com o CPSMQ.

GLOSSARIO:

Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste documento de licitagao
ou em quaisquer de seus anexos, eles terao o significado determinado a seguir:

CONTRATANTE-Consorcio Publico de Saude Microrregiao de Quixada;
PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para o objetivo desta licitagao;
CONTRATADA- Empresa vencedora desta licitagao em favor da qual for adjudicado o Contrato;
CPL-Comissao Permanente de Licitagao do Consorcio Publico de Saude Microrregiao de Quixada;
CRC-Certificado de Registro Cadastral expedido pelo Consorcio Publico de Saude Microrregiao de Quixada;
CPSMQ - Consorcio Publico de Saude Microrregiao de Quixada.

A)
B)
C)
D)
E)
F)

1 - DO OBJETO
1.1. A presente licitagao tern como objeto a CONTRATAQAO DE PRESTACAO DE SERVigOS DE GESTAO DE
INFORMAQAO DE PRONTUARIO DE PACIENTES DA POLICLINICA DR FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE
ROQUE - QUIXADA E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DR JOSE FELICIO FILHO -
QUIXERAMOBIM, ATRAVES DE TRANSFORMAQAO DE PROCESSO FISICO EM ELETRONICOS POR MEIO DE
CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAQAO, A GUARDA DIGITAL, 0 TRATAMENTO DAS
IMAGENS, 0 RECONHECIMENTO OPTICO DOS CARACTERES, 0 ARMAZENAMENTO DIGITAL EM NUVEM COM
CATALOGAQAO E 0 ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, conforme especificagoes no projeto basico
e no termo de referenda.
2- NORMAS DA LICITACAO

Regido pela Lei n,s 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada, pela Lei n2 8.078, de 11/09/1990-Codigo de
Defesa do Consumidor, Decreto nQ 6.204/07, Lei Complementar ns 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alteragoes
posteriores, Lei Federal n9 155/2016, de 27 de outubro de 2016, Decreto n9 9.412 de 18 de Junho de 2018, Lei Federal
12.440 de 07 de julho de 2011 que altera o titulo Vll-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, Lei N.s 12.846/2013,
demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposigoes estabelecidas no presente edital e seus anexos.

3 - DAS CONDICOES. CREDENCIAMENTO E RESTRICOES DE PARTICIPACAO

3.1- DAS CONDIQOES DE PARTICIPAgAO
3.1.1 - Podera participar do presente certame licitatorio pessoa jurfdica, devidamente habilitada a prestar os servigos
objeto desta licitagao, na forma do que dispoe o § 2° do art. 22 da Lei n° 8.666/93, alterada pelo Decreto n2 9.412 de 18
de Junho de 2018.
3.1.2 - Os participates da licitagao deverao ser representados no ato licitatorio por procurator legalmente habilitado.
Para tanto, devera o mesmo apresentar procuragao por instrumento publico (EM CARTORIO) ou particular, esta
ultima com firma reconhecida, para o certame ora exposto, acompanhada de copia do ato de investidura do
outorgante (atos constitutivos da pessoa jurfdica, ata de eleigao do outorgante, etc.), acompanhado da carteira de
identidade COM FOTO; na hipotese de socio, apresentar documento de identidade juntamente com os envelopes de
habilitagao e propostas, mas nao incluidos nestes.
3.1.3 - A participagao na presente Tomada de Pregos e facultada a toda e qualquer firma individual ou sociedade
regularmente estabelecida no pais, que esteja devidamente cadastrado no Consorcio Publico de Saude Microrregiao de
Quixada ou que atenderem a todas as condigoes para cadastramento ate o terceiro dia util anterior a data do
recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagao e, seja especializada, credenciada no objeto desta
Licitagao e que satisfaga a todas as exigences da presente Edital de Tomada de Pregos e seus anexos.

3.2- DAS RESTRigOES DE PARTICIPAgAO
3.2.1- Nao podera participar da licitagao pessoa juridica que esteja cumprindo penalidade de Suspensao Temporaria
para licitar ou contratar imposta por orgao/entidade dos municipios integrantes do Consorcio Publico de Saude
Microrregiao Quixada - CPSMQ ou declaradas inidoneas por forga da Lei de Licitagoes e suas alteragoes posteriores;
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3.2.2 - Nao sera admitida a participagao de empresa sob a forma de Consorcios ou grupo de empresas e com falencia
decretada;
3.2.3 - Nao podera participar empresas que estejam inclufdas no Cadastre de Inadimplencia da Fazenda Publica
Estadual - CADINE, nos termos do art. 3°, da Lei n° 12.411, de 02.01.95 e do seu Decreto Regulamentador n° 23.661,
de 20.04.95;
3.2.4 - Quando urn dos socios representantes ou responsaveis tecnicos da licitante participar de mais de uma empresa
especializada no objeto desta Licitagao, somente uma delas podera participar do certame licitatorio;
3.2.5- Nao podera participar do certame, a pessoa juridica que estiver sofrendo penalidades impostas por qualquer
orgao e ou entidade da Administragao Publica Municipal motivadas pelas hipoteses previstas no art. 88 da Lei n°
8.666/93 e suas alteragoes posteriores.

3.3 - DA PARTICIPAQAO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.3.1- Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei Complementar
n9. 123, de 14/12/2006, Alterada pela Lei Complementar n2147, de 07 de Agosto de 2014, para que estas possam
gozar dos beneficios previstos nas referidas Leis e necessario, a epoca do credenciamento, manifestagao de cumprir
plenamente os requisites para classificagao como tal, nos termos do Artigo 3Q do referido diploma legal, por meio da
Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que devera ser feita no proprio formulario de
credenciamento conforme modelo disposto no ANEXO VII MODELO DE DECLARAQAO - (ME ou EPP), nos termos da
Lei Complementar n9.123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n9147, de 07 de Agosto de 2014.
3.3.2 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP) que possua restrigao fiscal, quanto
aos documentos exigidos neste certame, devera apresentar a declaragao de que trata o item (3.3.1.), fazendo constar
em tal documento tambem a declaragao de que consta a restrigao fiscal e que se compromete em sanar o vicio,
conforme dispoe a Lei Complementar n9.123 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n9147, de 07 de Agosto
de 2014.
3.3.3- A participagao de empresas classificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), que
tenham declarado possuir restrigao fiscal conforme o item acima, somente sera permitido caso tais empresas tenham
manifestado, no ato de credenciamento, a condigao de enquadramento como ME ou EPP, conforme dispoe o Item
3.3.1., deste capftulo.
3.3.4- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participagao na licitagao, deverao apresentar
toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrigao:
3.3.5- Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado as mesmas o prazo de 05
(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Comissao de Licitagao, para a regularizagao da
documentagao, pagamento ou parcelamento do debito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas, estas
com efeito de negativa (art. 43, paragrafo primeiro da LC 147/14);
3.3.6- A nao regularizagao da documentagao, no prazo previsto no subitem acima, implicate a decadencia do direito a
contratagao, sem prejufzo das sangoes previstas no art. 81 da Lei n9 8.666, de 21/06/1993, sendo facultado a Comissao
de Licitagao convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitagao (art. 43, paragrafo segundo da LC 147/14);
3.3.7- As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao apresentar a Comissao de Licitagao antes de exercer
o direito de preference previsto na Lei Complementar n2.123 de 14/12/2006 os documentos:

I. Empresas OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributagao, regido pela Lei Complementar n9.123 de 14/12/2006:
a) comprovante de opgao pelo Sistema nacional obtido atraves do site da Secretaria da Receita Federal,
http://receita.fazenda.gov.br/simplesnacional;
b) declaragao, firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum impedimentos previstos do § 4s do
artigo 03 da Lei Complementar n9.123 de 14/12/2006;

II. Empresas NAO OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributagao, regido pela Lei Complementar n9. 123 de
14/12/2006;
a) Balango Patrimonial e Demonstragao do Resultado do Exercicio - DRE comprovando ter receita bruta dentro dos
limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 03 da Lei Complementar n9.123 de 14/12/2006;
b) Copia da Declaragao de Escrituragao Digital- SPED;
c) Comprovante de inscrigao e situagao cadastral no Cadastre Nacional de Pessoa Juridica- CNPJ;
d) Copia do contrato Social e suas alteragoes; I
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e) Declaragao, firmada pelo representante legal da empresa de nao haver nenhum impedimen
do § 42 do Artigo 03 da Lei Complementar ns. 123 de 14/12/2006;

Paragrafo Unico: Quern prestar declaragao falsa no documento de que trata os itens anteriores, sujeitar-se-a as
penalidades previstas na legislagao.

itos nos incisos

4 - DA HABILITACAO
4.1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) de empresas de prestagao de servigos objeto deste certame, expedido
pelo Consorcio Publico de Saude comprovagao que atendeu as condigoes exigidas para cadastramento ate o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagao para prestagao de servigos
objeto deste certame na forma do que dispoe o § 2° do art. 22 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.

4.1.1- Habilitacao Juridica:
4.1.1.1 -Cedula de identidade e CPF do(s) responsavel(is) legal(is) do(s) signatario(s) da proposta;
4.1.1.2- Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.1.1.3- Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente registrados, em se
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por agoes, acompanhado de documentos de eleigao de
seus administradores;
4.1.1.4- Inscrigao do ato constitutive, no caso de sociedade civis, acompanhado de prova da Secretaria em exercicio;
4.1.1.5- Decreto de Autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e
ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
4.2. Reqularidade Fiscal:
4.2.1- Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
4.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente na forma da Lei.
4.2.3 - Prova de situagao regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO), alterada pela portaria conjunta RFB/PGFN ne 1,751 de
02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.
4.2.4 - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagao
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.
4.2.5 - CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT), da jurisdigao da sede ou filial do licitante.

4.3 - Qualificacao Tecnica:
4.3.1 - Apresentar pelo menos 01 (urn) atestado fornecido por pessoa juridica de direito Publico ou Privado, com timbre,
comprovando aptidao pelo concorrente para desempenho de atividade compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitagao (SERVIQOS DE GESTAO DE INFORMAQAO DE PRONTUARIO), com
reconhecimento de firma da assinatura.N

__
4.4- Qualificacao Economico- Financeira:
4.4.1. Apresentar o BALANQO PATRIMONIAL e demonstragoes contabeis do ultimo exercicio social (2020), ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou balangos provisorios, o balango devera ser
acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diario - estes termos devidamente registrados na Junta
Comercial, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de tres meses da data de
apresentagao da proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alteragoes posteriores, e, ou, no caso de
empresa optante pelo simples nacional, podera apresentar: copia da Declaragao de Informagao Socioeconomicas e
Fiscais (DEFIS) de Pessoa Juridica e respectivo recibo de entrega em conformidade com o programs gerador de
documento de arrecadagao o Simples Nacional;
4.4.2. No caso de sociedade por agoes, o balango devera ser acompanhado da publicagao em jornal oficial, em jornal
de grande circulagao e do registro na Junta Comercial;
4.4.3. No caso de empresa recem-construida (ha menos de 01 ano), devera ser apresentado o balango de abertura
acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na Junta Comercial, constando no Balango o numero do
Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta comercial, devendo ser assinado por contador
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
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4.4,4. CERTIDAO NEGATIVA DE DECRETAQAO DE FALENCIA OU CONCORDATA expedida pelo distributor, ou
distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa juridica.
4.4.5 - Garantia nas mesmas modalidades e criterios previstos no caput e § 1Q do Art. 56 da Lei ne 8.666/93, limitada a
1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratacao, correspondente a R$ 1.164,00 (Mil cento e sessenta e
quatro reais). A garantia devera ser protocolada na sede do consorcio, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei ns
8.666/93, para a qual sera emitido recibo de garantia que sera o documento exigido para atendimento das exigences
editalicias.
4.4.5.1 - A licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caugao em dinheiro, tftulos da divida
publica, seguro garantia, ou por fianga bancaria;
4.4.5.1.1
Arrecadadora/Tesouraria - Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Quixada-CE ou subitem 4.4.5.3.1.
4.4.5.2 - Caso a modalidade de garantia recair em tftulos da divida publica, estes deverao vir acompanhados de laudo
de autenticidade e de laudo de valor atribufdo aos tftulos, com valores atualizados expedidos pela Comissao de Valores
Mobiliarios do Banco Central do Brasil, ha no maximo um ano, a ser contado do dia da abertura do certame;
4.4.5.3 - Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancaria, o licitante entregara o documento no original
fornecido pela instituigao que a concede, do qual devera obrigatoriamente, constar:
4.4.5.3.1 Beneficiario: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE QUIXADA-CE, Caugao em
dinheiro (C-33489-9; AG.: 0752; OP: 013, Caixa Economica Federal);
4.4.5.3.2 - Objeto: Garantia da participagao na TOMADA DE PREQOS NQ TP2021/001 - CPSMQ;
4.4.5.3.3 - Valor: 1% (um por cento) do valor estimado;
4A5.3.4 - Prazo de validade: 120 (cento e vinte) dias.
4.4.5.4 - Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante devera fazer a comprovagao da apolice ou de
documento habil expedido pela seguradora, cuja vigencia sera de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias contados a partir
da data do recebimento dos envelopes;
4.4.5.5 - A liberagao de qualquer das garantias somente sera feita, para o(s) licitante(s) inabilitado(s), apos concluida a
fase de habilitagao, e, para os demais, somente apos o encerramento de todo o processo licitatorio;
4.4.5.6 - A garantia da proposta podera ser executada:
A) se o licitante retirar sua Proposta de Pregos durante o prazo de validade da mesma;
B) se o licitante nao firmar o contrato.

4.5 - DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA A HABILITACAO:
4.5.1 - Declaragao de que o licitante concorda com todas as normas determinadas atraves deste Edital (ANEXOIV);
4.5.2 - Declaragao do licitante de que inexiste qualquer impedimenta de licitar com a Administragao Publica (ANEXO

- As informagoes sobre numero da conta e agenda bancaria, sera concedida pela Unidade

V);
4.5.3 - Declaragao formal de que a licitante nao possui menores trabalhando conforme determina o inciso XXXIII, art. 7Q

da Constituigao Federal (ANEXO VI);
4.5.4- Documento comprobatario (agua, luz, telefone e outros), e memorial fotografico (partes externas e internas), que
identifique o funcionamento da empresa participante do certame.
4.5.4.1- A comprovagao do documento tera que ser emitido com a mesma razao social da empresa, nao serao
aceitos documentos de comprovagao de enderego emitidos em hipotese alguma em nome de pessoa ffsica, mesmos
estas sendo socio(s) e ou Proprietario da empresa.
4.5.5 - Apresentar Declaragao de Inexistencia de Vinculo empregaticio com o Consorcio Publico de Saude da
Microrregiao de Quixada do(s) socio(s) e/ou proprietario da empresa (ANEXO VIII).
4.5.6 - Declaragao da licitante, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, guando for o caso,
firmada por contador e responsavel legal da licitante, para se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 ao 45 da Lei
Complementar Ne. 123/2006, constante do Anexo VII do edital.
4.5.6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, deverao apresentar toda a documentagao exigida para
efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao;
4.5.6.2 - Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
uteis, cujo termo inicial corresponded ao momenta em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Administragao Publica, para a regularizagao da documentagao, pagamento
ou parcelamento do debito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.
4.5.6.3- A nao-regularizagao da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadencia do direito a
contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas no art. 81 da Lei Ne. 8.666/93, sendo facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.
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Paragrafo Primeiro: Todos os documentos apresentados para a habilitagao deverao estar em nome do licitante, com
numero do CNPJ/MF e, preferencialmente, com o enderego respectivo;
Paragrafo Segundo: Se o licitante for matriz, todos os documentos deverao estar com o numero do CNPJ da matriz, ou
se o licitante for uma filial todos os documentos deverao estar com o numero do CNPJ da filial, exceto quanto a certidao
quanto a certidao de debitos junto a Receita Federal, por constar no proprio documento que e valido tanto para a matriz
e filiais, bem assim quanto ao certificado de regularidade fiscal do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento os
encargos centralizado, devendo desta forma apresentar documento comprobatorio da autorizagao para a centralizagao;
Paragrafo Terceiro: Se o licitante for a matriz e o fornecedor da prestagao dos servigos for a filial, os documentos
deverao ser apresentados com o numero do CNPJ/MF da matriz e da filial simultaneamente; ou serao dispensados da
apresentagao de documentos com o numero do CNPJ/MF da filial aqueles documentos que, pela propria natureza,
forem emitidos somente em nome da matriz;
Paragrafo Quarto: A falta de qualquer documento listado nesta clausula; a sua irregularidade; o seu vencimento; a
ausencia das copias xerografadas devidamente autenticadas, ou a ausencia das vias originais para a autenticagao pela
Comissao Permanente de Licitagao, ou a falta da publicagao da imprensa oficial; a apresentagao de documentos de
habilitagao fora do envelope lacrado e especifico (Envelope A) tornara a empresa respectiva sera inabilitada do
presente certame, sendo-lhe devolvido o (Envelope B).
Paragrafo Quinto: Quern prestar declaragao falsa no documento de que trata os itens anteriores, sujeitar-se-a as
penalidades previstas na legislagao.
Paragrafo Sexto: quando qualquer documento emitido estiver sem prazo de validade, sera considerado que o mesmo
tera validade de 30 (trinta) dias.

x,„

4,6 - Os documentos acima referidos deverao ser entregues em envelope lacrado, distinto ao da proposta, tendo no seu
frontispicio os seguintes dizeres:

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICRORREGIAO DE QUIXADA - CPSMQ
TOMADA DE PREQOS N° TP2021/001 - CPSMQ
ENVELOPE “A”- DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
PROPONENTE: .
5 - DA PROPOSTA DE PRECOS
5.1 - As propostas de pregos serao entregues em envelope fechado e lacrado, o qual contera as seguintes indicagoes:

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICRORREGIAO DE QUIXADA CPSMQ
TOMADA DE PREQOS N° TP2021/001 - CPSMQ
ENVELOPE “B”- PROPOSTA DE PREQOS
PROPONENTE: .

5.2, - Somente serao abertas e lidas, na presenga dos interessados, as propostas dos licitantes previamente
habilitados nos termos deste Edital, a serem apresentadas em 01 (uma) via impressa, separadas por item, com
composigao por pregos unitarios, cronograma fisico financeiro, de forma a nao conter folhas soltas, sem emendas,
rasuras ou borroes, contidas em involucres opacos fechados e lacrados de forma tal que torne detectavel qualquer
intento de violagao de seu conteudo, especificando o Objeto de forma clara e inequivoca, e ainda contendo;
5.3 - A razao social e o numero do CNPJ;
5.4. Indicagao do nome e numero do banco, agenda e conta corrente para efeito de pagamento;
5.5. Pregos mensal e global, expressos em algarismo e por extenso, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao
objeto desta licitagao, sem alternativas de pregos ou qualquer outra condigao que induza o julgamento a ter mais de urn
resultado;
5.6 - 0 prazo de execugao do objeto contratual sera para de 12 (doze) meses, e, devera ser contada da data de
assinatura do contrato;
5.7. - 0 prazo de validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega
das propostas; 4
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5.8. Declaragao expressa de que nos pregos contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser
ofertados por meio de lances verbais estao incluidos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e
outros.
5.9. Serao desclassificadas as propostas que:
a) contiver vfcios ou ilegalidades;
b) estiver em desacordo com qualquer das exigences do presente Edital;
c) contiver oferta de vantagem nao prevista em Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou
apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes;
d) taxa de encargos sociais inverossimil;
e) apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter demostrada sua
viabilidade, atraves de documentagao que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e
que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execugao do objeto do contrato;
5.10. As licitantes arcarao com todos os custos decorrentes da elaboragao e apresentagao de suas propostas.
5.11. E vedada a utilizagao de qualquer elemento, criterio ou fator sigiloso ou reservado que possa, ainda que
indiretamente, elidir os principios que regem o procedimento licitatorio, conforme estabelece o Estatuto da Licitagao
Publica.
5.12. A proposta apresentada devera conter assinaturas do represente da empresa, bem como do responsavel tecnico
da mesma, em todas as folhas, dando ciencia que os mesmos assinam em conjunto.
5.13. Apos apresentagao da proposta comercial nao cabera desistencia, sob pena de aplicagao das punigoes previstas
na Clausula - “DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS”.

6- DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO

6 . 1 - 0 recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitagao e proposta de prego sera realizada no dia,
hora e local previsto nesta Tomada de Pregos;
6.2 - Recebidos simultaneamente os envelopes “A” DOCUMENTOS DE HABILITAQAO e “B” PROPOSTA DE
PREQOS, proceder-se-a a abertura dos envelopes referentes a documentagao;
6.3 - Sera aberto o envelope (A) - Documentos de Habilitagao, para analise, e para serem rubricados pela Comissao
e pelos licitantes presentes;
6.4 - Em seguida ao exame realizado na documentagao, sera divulgado o resultado da habilitagao;
6.5 - Divulgado o resultado da habilitagao, a Comissao de Licitagao, apos obedecer ao disposto no art. 109, inciso I,
alinea “a” da Lei de Licitagoes, fara a devolugao aos inabilitados de seus envelopes propostas lacrados.
6.6 - Apos a fase de habilitagao, nao cabe desistencia de proposta, salvo motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pela Comissao de Licitagao;
6.7 - E iniciada a fase de Julgamento das Propostas, com a abertura dos envelopes propostas dos licitantes habilitados,
que serao examinados e rubricados pela Comissao e Licitantes presentes;
6.8 - Dar-se divulgagao do resultado do julgamento das propostas e observance ao prazo recursal previsto no art. 109,
inciso I, alinea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alteragoes posteriores;
6.9 - Sera lavrada Ata circunstanciada durante o transcorrer do certame;
6.10 - E facultada a Comissao de Licitagao ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagao, a promogao de
diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informagao que deveria constar originalmente da proposta;
6.11 - Caso todos os licitantes estiverem presentes no procedimento licitatorio, e, tanto na fase de habilitagao quanto
na fase de julgamento das propostas, e se os mesmos desistirem do prazo recursal, desistencia esta que devera ser
consignada em Ata, e, assinada pela Comissao e por todos os participantes do certame, podera se passar da Fase de
Habilitagao para a Fase de Julgamento das Propostas na mesma sessao;

Nao havendo possibilidade de apreciagao imediata da documentagao no dia marcado para a abertura do
certame, a Comissao suspended os trabalhos e marcara a data para a divulgagao do resultado da habilitagao.

7- DO CRITERIO DE JULGAMENTO

6.12

7.1- A presente licitagao sera julgada pelo criterio, Menor Preco Global, em consequencia, no julgamento das
propostas, a Comissao de Licitagao observara apenas o prego proposto das empresas habilitadas, sagrando-se
vencedora a que apresentar o Menor Prego Global, ressalvado o Art. 48 da Lei 8.666/93.
7.2- Serao desclassificadas as propostas:
7.2.1- Que nao atenderem as especificagoes da Tomada de Pregos; I
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7.2.2- Que apresentarem pregos irrisorios, de valor zero, ou pregos excessivos, inexequfveis, ou pregos incompatfveis
com a realidade mercadologica;
7.2.3- Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta Tomada de Pregos, nem prego ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes, ressalvadas as excegoes previstas no § 3° do art. 44, da Lei de
Licitagoes;
7.2.4- No caso de empate entre duas ou mais propostas, como criterio de desempate sera assegurado preference a
empresa nacional;
7.2.5- Permanecendo o empate, a classificagao se fara, obrigatoriamente, por sorteio, vedado qualquer outro processo.

8- DA ADJUD1CACAO

0 objeto da licitagao sera adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante Contrato a ser firmado entre
este e o Consorcio Publico de Saude Microrregiao Quixada - CPSMQ. 0 adjudicatario tern o prazo de 05 (cinco) dias
para assinatura do Contrato, contado da data de sua convocagao para esse fim.

Quando a licitante adjudicataria nao cumprir as obrigagoes constantes deste edital e nao assinar o Contrato no
prazo estabelecido no item 8.1, e facultada ao Consorcio Publico de Saude Microrregiao Quixada - CPSMQ convidar a
segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinar o contrato nas mesmas condigoes da primeira
colocada, inclusive quanto ao prego, ou revogar a licitagao.

9- DO CONTRATO E DA SUBCONTRATACAO

8.1-

8.2-

9.1- Sera celebrado instrumento de Contrato, de acordo com o Art. 10 da lei 8.666/93 e em conformidade com a minuta
anexa ao presente Edital, que devera ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da
convocagao encaminhada a licitante vencedora do certame;
9.2- A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o “Termo de Contrato” no prazo estabelecido no subitem anterior,
caracterizara o descumprimento total da obrigagao, ficando sujeito as penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e
alteragoes posteriores;
9.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora e seus anexos (se houver),
bem como os demais elementos concernentes a licitagao, que serviram de base ao processo licitatorio;
9.4- 0 prazo de convocagao, podera ter uma unica prorrogagao com o mesmo prazo e condigoes estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificagao estabelecida pela Comissao, para faze-lo
em igual prazo e nas mesmas condigoes propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitagao consoante preve a Lei
n° 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.
9.5 - E facultativo a administragao celebrar o “Termo Contratual”, podendo substitui-lo por outros instrumentos habeis
tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa.
9.6. - Nao sera aceito por parte da administragao em nenhuma hipotese, subcontratagoes para o objeto deste
processo.v

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condigoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigagoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes posteriores;
10.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega/execugao do objeto contratual;
10.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execugao do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
10.4-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais/Fatura devidamente atestada pelo Setor
Competente.

11 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1- Executar os servigos de conformidade com as condigoes estabelecidas neste Edital, no Termo Contratual e na
proposta vencedora do certame;
11.2- Manter durante toda a duragao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as
condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
11.3- Providenciar a imediata corregao das deficiencias e/ou irregularidades apontadas pela Contratante; $
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11.4- Arcar com eventuais prejufzos causados a Contratante e/ou terceiros, provocados por meflcilncia ou
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
11.5- Executar os servigos atraves de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta
que venham a cometer no desempenho de suas fungoes, podendo o Consorcio Publico de Saude Microrregiao Quixada
- CPSMQ solicitar a substituigao daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;
11.6- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestagao dos servigos;
11.7-
forem solicitados pela CONTRATANTE;
11.8-Responder perante ao Consorcio Publico de Saude Microrregiao Quixada - CPSMQ, mesmo no caso de ausencia
ou omissao da FISCALIZAQAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses,
que possam interferir na execugao do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios
seus. A responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas
preventivas contra esses danos, com fiel observance das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposigoes legais vigentes;
11.9- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA nao
devera, mesmo apos o termino do CONTRATO, sem consentimento previo por escrito da CONTRATANTE, fazer uso
de quaisquer documentos ou informagoes especificadas no paragrafo anterior, a nao ser para fins de execugao do
CONTRATO;
11.10- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambem de sua responsabilidade o pagamento de
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagao dos servigos contratados inclusive as
contribuigoes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc,
ficando excluida quaiquer solidariedade ao CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE QUIXADA
por eventuais autuagoes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia da CONTRATADA, com referenda
as suas obrigagoes, nao se transfere este ente;
11.11-Disponibilizar, a quaiquer tempo, toda documentagao referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;
11.12-Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejufzos que forem causados a Uniao, Estado, Municfpio
ou terceiros, decorrentes da prestagao dos servigos;
11.13 - Manter durante toda a execugao dos servigos, em compatibilidade com as obrigagoes por ele assumidas, todas
as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
11.14 - Seguir plena e fielmente as especificagoes contidas no Projeto Basico - ANEXO I.

12- DA DURACAO DO CONTRATO

Facilitar a agao da FISCALIZAQAO na inspegao dos servigos, prestando, prontamente, os esclarecimentos que

-

12.1- 0 Contrato tera vigencia de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ter a sua duragao
prorrogada por iguais e sucessivos perfodos, mediante Termos Aditivos, ate o limite de 60 (sessenta) meses, nos casos
previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei Federal n5. 8.666/93, e, com vantagens junto ao CPSMQ, na
continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto.
12.1.1. A Contratada nao tern direito subjetivo a prorrogagao contratual.
12.2. Toda prorrogagao de contratos sera precedida da realizagao de pesquisas de pregos de mercado ou de pregos
contratados por outros orgaos e entidades da Administragao Publica, visando a assegurar a manutengao da
contratagao mais vantajosa para a Administragao, em relagao a realizagao de uma nova licitagao.
12.3. 0 contrato nao podera ser prorrogado quando:
12.3.1. A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administragao, nos termos do artigo 87,
inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os efeitos;
12.3.2. A Contratada nao mantiver, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as condigoes de
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
12.3.3. A Contratada nao concordar com a eliminagao, do valor do contrato, dos custos fixos ou variaveis nao
renovaveis que ja tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigencia da contratagao;
12.4. A prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.

13- DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
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13.1, Sera admitido o reajuste dos pregos dos servigos continuados contratados com prazo de a iguai ou
superior a 12 (doze) meses, desde que observado o interregno mfnimo de 01 (um) ano, mediante a aplicagao do fndice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) do IGP-M divulgado pela Fundagao Getulio Vargas - FGV e/ou o
disposto na Lei n9 8.666/93, art. 65, §19.
13.2. 0 interregno mmimo de 1 (um) ano sera contado:
a. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentagao das propostas constante do Edital;
b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste
ocorrido ou precluso.
13.3. 0 prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogagao contratual subsequente a data
em que se completou o computo do interregno mmimo de 01 (um) ano, ou na data do encerramento da vigencia do
contrato, caso nao haja prorrogagao.
13.3.1. Caso a Contratada nao solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrera a preclusao
do direito ao reajuste.
13.3.1.1. Se a vigencia do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste so podera ser pleiteado apos o decurso de novo
interregno minimo de 01 (um) ano, contado na forma prevista neste Edital.
13.3.1.2. Caso, na data da prorrogagao contratual, ainda nao tenha sido divulgado o novo fndice de reajuste adotado, a
Contratada devera solicitar a insergao de clausula no termo aditivo de prorrogagao que resguarde o direito futuro ao
reajuste, a ser exercido tao logo seja divulgado o novo fndice, sob pena de preclusao.
13.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terao suas viglncias iniciadas observando-se o seguinte:
a. A partir da data em que se completou o computo do interregno mmimo de 01 (um) ano;
b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejufzo da contagem de periodicidade para concessao
dos proximos reajustes futuros;
13.5. A decisao sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data
da solicitagao da Contratada.
13.6. Os reajustes serao formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogagao
contratual, caso em que deverao ser formalizados por aditamento ao contrato.

\>«*•*

14- DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1. O prazo para pagamento sera de ate 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentagao da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.
14.2. 0 pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos servigos executados.
14.2.1. O “atesto” fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada
com os servigos efetivamente prestados.
14.3. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao da
situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
14.4. Sera efetuada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejufzo das
sangoes cabfveis, caso se constate que a Contratada:
14.4.1. Nao produziu os resultados acordados;
14.4.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exigida;
14.5. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para verificar a manutengao das condigoes de habilitagao
da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
14.6. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante deposito em conta corrente, na
agenda e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagao vigente.
14.7. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
14.8. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura nao tenha sido acordada no contrato.

15 - DAS SANCOES ADMINISTRATEAS

15.1. 0 licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execugao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal garantido o
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direito previo da citagao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragao, pelo prazo de ate
05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de
contrato e das demais cominagoes legais,

15.2 - A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecugao total ou parcial do contrato,
erro de execugao, execugao imperfeita, mora de execugao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das
informagoes prestadas, garantida a previa defesa:
I - advertencia, sangao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.9 8.666/93, podera ser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigagdes e responsabilidades assumidas na licitagao;
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da Contratante, desde que
nao caiba a aplicagao de sangao mais grave.
li - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agenda integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais,
por meio de Documento de Arrecadagao Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instrugoes fornecidas pela
Contratante);
a) de 0.3% (tres decimo por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na prestagao dos
servigos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infragao a qualquer clausula ou condigao do
contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer servigo rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a corregao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data da
comunicagao formal da rejeigao;
III - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a autoridade que aplicou a penalidade,
depois do ressarcimento a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada
com base no item 15.1.
15.3 - No processo de aplicagao de penalidades e assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa, garantida
nos prazos de 05 (cinco) dias uteis para as sangoes previstas nos incisos I e II do item 15.2 supra e 10 (dez) dias
corridos para a sangao prevista no inciso III do mesmo item.
15.4 - 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro deste Consorcio no prazo de 05 (cinco) dias a contar
da notificagao ou decisao do recurso, Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito da
Contratada, o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municfpio e cobrado
mediante processo de execugao fiscal, com os encargos correspondentes.
15.5 - As sangoes previstas no item 15.1 e inciso III do item 15.2 supra, poderao ser aplicadas as empresas que, em
razao do contrato objeto desta licitagao:
I - praticarem atos ilfcitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;
II - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao Publica, em virtude de atos ilfcitos
praticados;
III - sofrerem condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.
15.6 - As sangoes previstas nos incisos I e III do item 15.2 supra poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II
do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
15.7 - A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco)
dias uteis a contar da notificagao que Ihe sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5% (cinco por cento) do valor
total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabfveis, por caracterizar descumprimento total da obrigagao
assumida.
15.8 - As sangoes previstas no item 15.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar de nao 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.

16- DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

16.1 - A fiscalizagao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, ao qual, sera designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos servigos, anotando em registro proprio todas as ocorrencias
relacionadas a execugao e determinando o que for necessario a regularizagao de falhas ou defeitos observados.

Av. Juscelino Kubitschek, S/N, Alio Sao Francisco - Quixada - Ceara
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16.2 - A fiscalizagao nao exclui nem reduz a responsabiIidade da contratada, inclusive perante tercei
irregularidade, ainda que resulte de imperfeigoes tecnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal
n9 8.666/93 e suas alteragoes.
16.3 - 0 representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a
execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios a regularizagao eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.
17 - DA RESCISAO CONTRATUAL

qualquer

17.1. 0 Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Quixada - CPSMQ podera rescindir o contrato,
independentemente de qualquer interpelagao judicial ou extrajudicial se a contratada:
a) Deixar de iniciar os servigos por periodo superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da ordem de
inicio dos servigos;
b) Executar os servigos em desacordo com as especificagoes exigidas;
c) Nao cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a legislagao vigente;
d) Cometer reiterados erros na execugao dos servigos;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestagao de servigos sem a expressa autorizagao da Contratante;
f) Entrar em concordata, falencia ou dissolugao, ou recair no processo de insolvency sobre qualquer de seus dirigentes.
17.2. Declarada a rescisao contratual em decorrencia de qualquer urn dos fundamentos do item anterior, a contratada
recebera exclusivamente o pagamento dos servigos executados e recebido, deduzido o valor correspondente as multas
porventura existentes.
17.3. Nao cabera a contratada indenizagao de qualquer especie seja a que titulo for, se o contrato vier a ser rescindido
em decorrencia de descumprimento das normas nele estabelecidas.
17.4. Independentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser rescindido por livre decisao do Consorcio
Publico de Saude da Microrregiao de Quixada - CPSMQ, a qualquer epoca, sem que caiba a contratada o direito de
reclamagao ou indenizagao a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos servigos executados e
devidamente recebidos.
17.5. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente,
reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja convenience da Administragao;
17.6. Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei ne 8.666/93, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
17.7- Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os determinados por ato unilateral da
Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contraditorio e a ampla defesa, mediante previa e comprovada
intimagao da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados de seu
recebimento e, na hipotese de desistir da defesa, interpor recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da intimagao comprovada da decisao rescisoria.

18-DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n° 8.666/93 e suas
alteragoes.
18.2- Os recursos deverao ser interpostos mediante petigao subscrita pelo representante legal da recorrente dirigida a
Comissao de Licitagao do orgao e/ou entidade da Administragao Publica que promoveu o certame.
18.3- Os recursos deverao ser apresentados por escrito, protocolado no Setor de Protocolo do Consorcio Publico de
Saude da Microrregiao de Quixada, e dirigido a Comissao Especial de Licitagao, com sede a Av. Juscelino Kubitschek,
S/N, Alto Sao Francisco, Quixada, Ceara.

19- DA DOTACAO OBCAMENTARIA

19.1- As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrao por conta da Dotagao
Orgamentaria nQ: 0101 10 302 0403 2.002 - Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO; 0101
10 302 0403 2.003 - Gerenciamento da Policlinica; Elemento de Despesa: 3.3.90.40.00 - Servigo Tecnologia
Informagao/Comunicagao - PJ, com recursos proprios do CPSMQ, consignado no Orgamento de 2021.

Av.Juscelino Kubitschek, S/N, Alto Sao Francisco - Quixada - Ceara
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20- DA IMPUGNACAO, CONSULTAS. RESPOSTAS E AD1TAMENT0 DO EDITAL

20.1 - A impugnagao de edital se dara nos prazos e condigoes relacionadas no art. 41 da lei 8.666/93, e suas alteragoes
posteriores.
20.2 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagao perante a Administragao a pessoa que nao o fizer
dentro do prazo fixado neste subitem, hipotese em que tal comunicagao nao tera efeito de recurso.
20.3 - A impugnagao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo licitatorio ate o
transito em julgado da decisao a ela pertinente.
20.4 - Somente serao aceitas solicitagoes de esclarecimentos, providencias ou impugnagbes mediante petigao
confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletronica, em tinta nao lavavel, que preencham os seguintes
requisitos:
a) O enderegamento a Comissao Permanente de Licitagao do CPSMQ;
b) A identificagao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatorios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao, domicilio, numero do documento de
identificagao, devidamente datada, assinada e protocolada na sede do Consorcio Publico de Saude Microrregiao de
Quixada - CPSMQ, dentro do prazo editalfcio;
c) O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
d) O pedido, com suas especificagoes;
e) A resposta do CPSMQ, sera disponibilizada a todas os interessados mediante publicagao do ato em jornal Oficial
(D.O.E) ou jornal de grande circulagao regional e constituira aditamento a estas Instrugoes.
20.5 - O aditamento prevalecera sempre em relagao ao que for aditado.
20.6 - Acolhida a petigao de impugnagao contra o ato convocatorio que importe em modificagao dos termos do edital
sera designada nova data para a realizagao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a
formulagao das propostas.
20.7 - Qualquer modificagao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagao das propostas.
20.8 - Em qualquer fase do procedimento licitatorio, o Presidente da CPL ou a autoridade competente, podera promover
diligencias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informagoes ou permitir sejam sanadas falhas formais de
documentagao que complementem a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao
que deveria constar originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.
20.9 - Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao faze-lo no prazo determinado
pelo Presidente da CPL, sob pena de desclassificagao/inabilitagao.
20.10 - O CPSMQ podera revogar a licitagao por razoes de interesse publico, no todo ou em parte ou anular esta
licitagao, em qualquer etapa do processo.

21 - DOS ANEXOS

21.1. Sao partes integrantes e complementares deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo I - Termo de Referenda - Especificagoes dos Servigos;
Anexo II - Minuta de Proposta de Pregos;
Anexo III - Minuta de Contrato;
Anexo IV - Declaragao de Habilitagao;
Anexo V - Declaragao de Fatos Impeditivos;
Anexo VI - Declaragao que nao emprega menor de 18 anos;
Anexo VII -Modelo de declaragao de enquadramento em regime de tributagao;
Anexo VIII - Declaragao de Inexistencia de Vinculo empregaticio com o CPSMQ.

22 - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 - A presente licitagao podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada ilegalidade no processo
e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniencia da Administragao, por decisao fundamentada, em que fique
evidencia a notoria relevancia de interesse do Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Quixada - CPSMQ.
22.2 - E vedado ao servidor dos orgaos e/ou entidades do Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Quixada -
CPSMQ, Autarquias, Empresas Publicas ou Fundagoes, instituidas ou mantidas pelo Poder Publico Municipal de
participar como licitante, direta ou indiretamente por si, ou por interposta pessoa, dos procedimentos desta Licitagao.

Av.Juseelino Kubitschek, S/N, Alto Sao Francisco - Quixada - Ceara
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22.3 - A homologagao e adjudicagao da presente Licitagao sera feita pela autoridade administrativa competente,
conforme dispoe o artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 de Junho de 1993 e suas posteriores alteragoes.
22.4 - Os casos omissos neste Edital serao resolvidos pela Comissao Especial de Licitagao, nos termos da legislagao
pertinente.
22.5 -Os envelopes apresentados depois da hora estabelecida nao serao aceitos.
22.6 - Independentemente da sua transcrigao, farao parte do contrato todas as condigoes estabelecidas no presente
Edital e, no que couber, da proposta comercial da licitante vencedora.
22.7-0 Contrato, Adjudicagao e Homologagao, da prestagao dos servigos serao efetuados com a empresa vencedora.
22.8- Todos os documentos apresentados neste certame deverao ser apresentados em original e/ou por qualquer
processo de copia autenticada por tabeliao de notas; nao sera aceito em hipotese nenhuma, em nenhuma fase do
certame, documentos autenticados pela forma eletronica (AUTENTICAQAO ELETRONICA).
22.9 - Todas as declaragoes a serem apresentadas neste certame, deverao ter firma Reconhecida em cartorio do
responsavel que emitiu as mesmas.
22.10 - 0 edital completo e seus anexos, estarao disponfvel na sala da Comissao Especial de Licitagao do
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE QUIXADA, localizada a Rua Juscelino Kubitschek, s/n,
Alto Sao Francisco, Quixada, Ceara ou atraves do site: www.tce.ce.qov.br.
22.11 - Qualquer modificagao no Edital exige divulgagao pelo mesmo instrumento de publicagao em que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a
formulagao das propostas.
22.12 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do certame na data
marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao da Comissao em contrario.
22.13 - No julgamento da habilitagao e das propostas, a Comissao podera sanar erros ou falhas que nao alterem a
substantia das propostas, dos documentos e sua validade jurfdica, mediante despacho fundamentado, registrado em
Ata acessfvel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.
22.14 - A homologagao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagao.
22.15 - A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as contratagoes que deles poderao
advir, facultando-se a realizagao de licitagao especffica para a contratagao pretendida, sendo assegurado ao
beneficiario do registro a preferencia de prestagao dos servigos em igualdade de condigoes.
22.16 - Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a Administragao nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo
licitatorio.
22.17 - 0 licitante devera manter preposto, aceito pela Administragao, no local do servigo, se for o caso, para
representa-lo na execugao do contrato.
22.18 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

23 - DO FORO

23.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixada, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer controversia oriunda do
presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Quixada-Ceara, 03 de dezembro de 2021.

< 6 J-CL pcm5
lia Silva Calixto da Pascoa

Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICRORREGIAO QUIXADA - CPSMQ

M
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PROJETO BASICO
OBJETIVO: CONTRATAQAO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS DE GESTAO DE INFORMAQAO DE
PRONTUARIO DE PACIENTES DA POLICLINICA DR FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE -QUIXADA
E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DR JOSE FELICIO FILHO - QUIXERAMOBIM,
ATRAVES DE TRANSFORMACAO DE PROCESSO FISICO EM ELETRONICOS POR MEIO DE CAPTURA
INTELIGENTE DE IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAQAO, A GUARDA DIGITAL, 0 TRATAMENTO DAS
IMAGENS, 0 RECONHECIMENTO OPTICO DOS CARACTERES, 0 ARMAZENAMENTO DIGITAL EM NUVEM
COM CATALOGAQAO E 0 ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS.

DA RELAQAO DOS ITENS / DA ESTIMATIVA DE PREQOS
Os pregos de referenda foram estimados com base nos valores medios obtidos atraves das cotagoes de pregos
viabilizadas para verificagao no mercado dos valores atinentes a contratagao deste objeto, constando um valor
global de R$ 116.400,00 (Cento e dezesseis mil e quatrocentos reais), distribuidos conforme tabela abaixo:

LOTE UNICO
VALOR

MENSAL
VALOR

GLOBALDESCRIQAOITEM UNIDADE QUANT.
Prestagao de servigos de gestao de informagao de
prontuario de pacientes do Centro de Especialidade
Odontologicas Dr Jose Fellcio Filho - Quixeramobim,
atraves de transformagao de processo flsico em eletronicos
por meio de captura inteligente de imagens, incluindo a
preparagao, a guarda digital, o tratamento das imagens, o
reconhecimento optico dos caracteres, o armazenamento
digital em nuvem com catalogagao e o acondicionamento
dos documentos ffsicos.

R$Mes R$ 45.600,001. 12 3.800,00

Prestagao de servigos de gestao de informagao de
prontuario de pacientes da Policlinica Dr Francisco Carlos
Cavalcante Roque, atraves de transformagao de processo
fisico em eletronicos por meio de captura inteligente de
imagens, incluindo a preparagao, a guarda digital, o
tratamento das imagens, o reconhecimento optico dos
caracteres, o armazenamento digital em nuvem com
catalogagao e o acondicionamento dos documentos fisicos.

R$2 Mes R$ 70.800,0012 5.900,00

ESPECIFICAQAO DO OBJETO:

PRONTUARIO PACIENTE CEO: transformagao de processo fisico em eletronicos do prontuario completo em
imagens coloridas, com armazenamento em nuvem por conta da contratada, dos seguintes documentos:
- Capa Prontuario (SIGES)
- Boleto de agendamento
- Ficha de Referenda
- Copia dos documentos (RG, CPF, CNS, Comp. Enderego)
- Ficha Prontuario Cllnico
•Media Mensal de prontuarios: 1.000 prontuarios
•Media Mensal de paginas: 10.000 paginas

PRONTUARIO PACIENTE POLICLINICA: transformacao de processo fisico em eletronicos do prontuario completo
em imagens coloridas, com armazenamento em nuvem por conta da contratada, dos seguintes documentos
- Capa Prontuario (SIGES)
- Boleto agendamento;
- Ficha de Evolugao
- Ficha de Referenda
- Copia dos documentos (RG, CPF, CNS, Comprovante de Enderego);

Av.Juscelino Kubitschek, S/N, Alto Sao Francisco - Quixada - Ceara
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- Ficha de Prontuario Clinico.
•Media Mensal de prontuarios: 2.500 prontuarios
•Media Mensal de paginas: 25.000 paginas

REQUISITOS DA MAO DE OBRA:
Os servigos deverao ser executados na policllnica Dr. Francisco Carlos Cavalcante Roque- Quixada e no Centro
de Especialidade Odontologicas - CEO Dr. Jose Feh'cio Filho - Quixeramobim, por no mi'nimo de (02) dois
profissionais qualificados da contratada, todos presentes diariamente na unidade de saude.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAQAO:
Motiva-se a contratagao de preparagao, a guarda digital, o tratamento das imagens para uma gestao de informagoes
segura dos prontuarios de pacientes da 02 equipamentos de saude, geridos pelo Consorcio Publico de saude da
Microrregiao de Quixada - CPSMQ. Com a implantagao destes servigos a redugao de tempo e consequentemente
os custos sera contfnua, alem da seguranga e do acesso instantaneo das informagoes.
DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condigoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigagoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei ns 8.666/93 e suas alteragoes posteriores;
- Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto contratual;
- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execugao do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.

DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA
-Entregar os servigos de conformidade com as condigoes e prazos estabelecidos no Termo Contratual e na proposta
vencedora;
- Manter durante toda a duragao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as condigoes
de habilitagao e qualificagao exigidas na contratagao direta;
- Providenciar a imediata corregao das deficiencies e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
- Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiencia ou irregularidade
cometida por seus empregados e/ou prepostos envoividos na execugao do objeto contratual;

Facilitar a agao da FISCALIZAQAO na inspegao dos produtos e/ou servigos, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
-Responder perante ao CPSMQ, mesmo no caso de ausencia ou omissao da FISCALIZAQAO, indenizando-a
devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execugao do
Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se
estendera a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses
danos, com fiel observance das normas emanadas das autoridades competentes e das disposigoes legais vigentes;
- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA nao
devera, mesmo apos o termino do CONTRATO, sem consentimento previo por escrito da CONTRATANTE, fazer
uso de quaisquer documentos ou informagoes especificadas no paragrafo anterior, a nao ser para fins de execugao
do CONTRATO;
-Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagao referente ao pagamento dos tributes, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;
-Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uniao, Estado, Municlpio ou
terceiros, decorrentes da prestagao dos servigos.

DURAQAO DO CONTRATO
- O Contrato tera vigencia de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ter a sua duragao
prorrogada por iguais e sucessivos perlodos, mediante Termos Aditivos, ate o limite de 60 (sessenta) meses, nos
casos previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei Federal ne. 8.666/93, e, com vantagens junto ao CPSMQ, na
continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto.
- A Contratada nao tern direito subjetivo a prorrogagao contratual.

Av. Juscelino Kubitschek, S/N, .Vito Sao Francisco - Quixada - Ceara
CNPJ: 14.530.768/0001-81 E-mail: licitacao.cpsmq@gmail.com
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- Toda prorrogagao de eontratos sera precedida da realizagao de pesquisas de pregos de mercado ou de pregos
contratados por outros orgaos e entidades da Administragao Publica, visando a assegurar a manutengao da
contratagao mais vantajosa para a Administragao, em relagao a realizagao de uma nova licitagao.
- 0 contrato nao podera ser prorrogado quando:
A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administragao, nos termos do artigo 87,
inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os efeitos;
A Contratada nao mantiver, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e
qualificagao exigidas na licitagao;
A Contratada nao concordar com a eliminagao, do valor do contrato, dos custos fixos ou variaveis nao renovaveis
que ja tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigencia da contratagao;
A prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.

DA FORMA DE PAGAMENTO
- 0 prazo para pagamento sera de ate 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentagao da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.
- 0 pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos servigos executados.
- 0 “atesto” fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada
com os servigos efetivamente prestados.
- Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao
da situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
- Sera efetuada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejui'zo das
sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
- Nao produziu os resultados acordados;
- Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exigida;
- Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para verificar a manutengao das condigoes de habilitagao da
Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
- 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante deposito em conta corrente, na
agenda e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagao vigente.
- Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
- A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura nao tenha sido acordada no contrato.

DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO
- A fiscalizagao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, ao qual, sera designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos servigos, anotando em registro proprio todas as
ocorrencias relacionadas a execugao e determinando o que for necessario a regularizagao de falhas ou defeitos
observados.
- A fiscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resulte de imperfeigoes tecnicas ou vfcios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei
Federal nQ 8.666/93 e suas alteragoes.
- 0 representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a execugao
do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios a regularizagao eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das falhas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.

DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado, correrao por conta da Dotagao Orgamentaria n2: 0101 10
302 0403 2.002 - Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO; 0101 10 302 0403 2.003 -
Gerenciamento da Policlinica; Elemento de Despesa: 3.3.90.40.00 - Servigo Tecnologia Informagao/Comunicagao
- PJ, com recursos proprios do CPSMQ, consignado no Orgamento de 2021.

Av.Jusceliiio Kubitschek, S/N, Alto Sao Francisco - Quixada - Ceara
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0 licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execugao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal garantido o
direito previo da citagao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragao, pelo prazo de
ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no
termo de contrato e das demais cominagoes legais.

A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecugao total ou parcial do contrato,
erro de execugao, execugao imperfeita, mora de execugao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das
informagoes prestadas, garantida a previa defesa:
I - advertencia, sangao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.e 8.666/93, podera ser aplicada nos seguintes
casos:

descumprimento das obrigagoes e responsabilidades assumidas na licitagao;
outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da

Contratante, desde que nao caiba a aplicagao de sangao mais grave.
II - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agenda integrate da Rede Arrecadadora de Receitas
Federais, por meio de Documento de Arrecadagao Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instrugoes
fornecidas pela Contratante);
a) de 0.3% (tres decimo por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na prestagao dos
servigos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infragao a qualquer clausula ou condigao do
contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer servigo rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a corregao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data da
comunicagao formal da rejeigao;
III - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a autoridade que aplicou a
penalidade, depois do ressarcimento a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sangao aplicada com base no item supra.
- No processo de aplicagao de penalidades e assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa, garantida nos
prazos de 05 (cinco) dias uteis para as sangoes previstas nos incisos I e II do item supra supra e 10 (dez) dias
corridos para a sangao prevista no inciso III do mesmo item.
- O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro deste Consorcio no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
notificagao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito da
Contratada, o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado
mediante processo de execugao fiscal, com os encargos correspondentes.
- As sangoes previstas no item 1 (clausula) e inciso III do item 2 (clausula) supra, poderao ser aplicadas as
empresas que, em razao do contrato objeto desta licitagao:
I - Praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;
II - Demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao Publica, em virtude de atos ilicitos
praticados;
III - sofrerem condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.
As sangoes previstas nos incisos I e III do item 2 (clausula) supra poderao ser aplicadas juntamente com a do
inciso II do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis.
- A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da notificagao que Ihe sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5% (cinco por cento) do valor total
adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigagao
assumida.

a)
b)

s
_
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i demais licitantes que, apesar de nao vencedoras,
ato, de acordo com este edital, e no prazo de 48

- As sanqoes previstas no item 07 (clausula) naose
venham a ser convocadas para celeprqrem o Term
(quarenta e oito) horas comunicarem desinteresse.'

va Enas
Secretari

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA7MICRORREGIAO DE QUIXADA - CPSMQ
o
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TP2021/001 - CPSMQ

MINUTA DE PROPOSTA DE PRECOS

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICRORREGIAO DE QUIXADA - CPSMQ
TOMADA DE PREQOS N9 TP2021/001 - CPSMQ

(Municipio) - (UF), de de

Em atendimento a sua solicitagao, apresentamos para sua apreciagao nossa proposta de pregos para a execugao dos
servigos dispostos na Tomada de Pregos supracitada, conforme Planilha de Pregos em anexo, e segundo discriminagao
e condigoes abaixo:

PARA A ELABORAQAO DA PROPOSTA:

1. Somente serao abertas e lidas, na presenga dos interessados, as propostas dos licitantes previamente habilitados
nos termos deste Edital, a serem apresentadas em 01 (uma) via impressa, separadas por item, com composigao por
pregos unitarios, cronograma fisico financeiro, de forma a nao conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borroes,
contidas em involucros opacos fechados e lacrados de forma tal que torne detectavel qualquer intento de violagao de
seu conteudo, especificando o Objeto de forma ciara e inequfvoca, e ainda contendo;
2. A razao social e o numero do CNPJ;
3. Indicagao do nome e numero do banco, agenda e conta corrente para efeito de pagamento;
4. Pregos mensal e global, expressos em algarismo e por extenso, de forma ciara e precisa, limitado rigorosamente ao
objeto desta licitagao, sem alternativas de pregos ou qualquer outra condigao que induza o julgamento a ter mais de urn
resultado;
5. 0 prazo de execugao do objeto contratual sera para de 12 (doze) meses, e, devera ser contada da data de
assinatura do contrato;
6. - 0 prazo de validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da entrega das
propostas;
7. Declaragao expressa de que nos pregos contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser
ofertados por meio de lances verbais estao incluidos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e
outros.
8. Serao desclassificadas as propostas que:
a) contiver vfcios ou ilegalidades;
b) estiver em desacordo com qualquer das exigences do presente Edital;
c) contiver oferta de vantagem nao prevista em Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou
apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes;
d) taxa de encargos sociais inverossimil;
e) apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter demostrada sua
viabilidade, atraves de documentagao que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e
que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execugao do objeto do contrato;
9. As licitantes arcarao com todos os custos decorrentes da elaboragao e apresentagao de suas propostas.
10. E vedada a utilizagao de qualquer elemento, criterio ou fator sigiloso ou reservado que possa, ainda que
indiretamente, elidir os principios que regem o procedimento licitatorio, conforme estabelece o Estatuto da Licitagao
Publica.
11. A proposta apresentada devera conter assinaturas do represente da empresa, bem como do responsavel tecnico da
mesma, em todas as folhas, dando ciencia que os mesmos assinam em conjunto.
12. Apos apresentagao da proposta comercial nao cabera desistencia, sob pena de aplicagao das punigoes previstas na
Clausula - “DAS SANQOES ADMINISTRATES”.

x—
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MENSAL
VALOR

GLOBALDESCRIQAOITEM UNIDADE QUANT.
Prestagao de servigos de gestao de informagao de
prontuario de pacientes do Centro de Especialidade
Odontologicas Dr Jose Felicio Filho - Quixeramobim,
atraves de transformagao de processo fisico em
eletronicos por meio de captura inteligente de
imagens, incluindo a preparagao, a guarda digital, o
tratamento das imagens, o reconhecimento optico
dos caracteres, o armazenamento digital em nuvem
com catalogagao e o acondicionamento dos
documentos fisicos.

MES R$1. R$12

Prestagao de servigos de gestao de informagao de
prontuario de pacientes da Policlinica Dr Francisco
Carlos Cavalcante Roque, atraves de transformagao
de processo fisico em eletronicos por meio de
captura inteligente de imagens, incluindo a
preparagao, a guarda digital, o tratamento das
imagens, o reconhecimento optico dos caracteres, o
armazenamento digital em nuvem com catalogagao
e o acondicionamento dos documentos fisicos.

MES2 R$ R$12

Proponente:
CNPJ ne:
Valor Mensal/Global da Proposta: R$
Dados bancarios:
Prazo de Execugao: _
Validade da Proposta:

(. )

(. .) meses.
_) dias.(.

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura do Proponente

Av.Juscelino Kubitscliek, S/N, Alto Sao Francisco - Quixada - Ceara
CNPJ: 14.530.768/0001-81 Ermail: licitacao.cpsmq@gmail.com
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RUBRICS,

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N9.
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM 0 CONSORCIO
PUBLICO DE SAUDE MICRORREGIAO DE QUIXADA - CPSMQ,
E DO OUTRO LADO A EMPRESA

PARA 0 FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:

0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICRORREGIAO DE QUIXADA, pessoa jurfdica de direito publico interno, com
sede a Av. Juscelino Kubitschek, s/n, Alto Sao Francisco, Quixada, Ceara, inscrita no CNPJ/MF sob o n9

, neste ato representado pelo (a) Secretario (a) Executivo, Sr.(a)
doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro

, inscrita no CNPJ sob o ns.
portador(a) do CPF n9.

lado, a empresa com sede a
, representada por

ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de
, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal ne, 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas

alteragoes posteriores, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e condigoes a seguir ajustadas:

portador(a) CPF ns.
N9.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato no edital de TOMADA DE PREQOS n9. TP2021/001 - CPSMQ, observadas as
normas e condigoes do presente Edital e as disposipoes contidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n9

8.078, de 11/09/1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, Decreto n9 6.204/07, Lei Complementar n9123 de 14 de
dezembro de 2006, Lei Complementar n9147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n9 155/2016, de 27 de outubro de
2016, Decreto n9 9.412 de 18 de Junho de 2018, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que altera o tftulo Vll-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposipoes estabelecidas no presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA- DO OBJETO

2.1- CONTRATAQAO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS DE GESTAO DE INFORMAQAO DE PRONTUARIO DE
PACIENTES DA POLICLINICA DR FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE- QUIXADA E DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DR JOSE FELICIO FILHO QUIXERAMOBIM, ATRAVES DE
TRANSFORMAQAO DE PROCESSO FISICO EM ELETRONICOS POR MEIO DE CAPTURA INTELIGENTE DE
IMAGENS, INCLUINDO A PREPARAQAO, A GUARDA DIGITAL, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, O
RECONHECIMENTO OPTICO DOS CARACTERES, O ARMAZENAMENTO DIGITAL EM NUVEM COM
CATALOGAQAO E 0 ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, de acordo com as especiflcagoes
constantes no Projeto Basico.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREQO
3.1- A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execugao do objeto deste contrato referente, o valor Mensal

.), perfazendo o valor global de R$de R$
(. .), sujeito as incidences tributarias normais.

CLAUSULA QUARTA - DA DURAQAO DO CONTRATO

4.1- 0 Contrato tera vigencia de
duracao prorrogada por iguais e sucessivos perlodos, mediante Termos Aditivos, ate o limite de 60 (sessenta) meses
nos casos previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei Federal n9. 8.666/93, e, com vantagens junto ao CPSMQ
na continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto.
4.1.1. A Contratada nao tern direito subjetivo a prorrogagao contratual.

) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ter a sua

Av.Juscelino Kubitschek, S/N, Alto Sao Francisco - Quixada - Ceara
CNPJ: 14.530.768/0001-81 E-mail: licitacao.cpsmq@gmail.com
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4.2. Toda prorrogagao de contratos sera precedida da realizagao de pesquisas de pregos de mercado ou de pregos
contratados por outros orgaos e entidades da Administragao Publica, visando a assegurar a manutengao da
contratagao mais vantajosa para a Administragao, em relagao a realizagao de uma nova licitagao.
4.3. 0 contrato nao podera ser prorrogado quando:
4.3.1. A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administragao, nos termos do artigo 87,
inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os efeitos;
4.3.2. A Contratada nao mantiver, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao
e qualificagao exigidas na licitagao;
4.3.3. A Contratada nao concordar com a eliminagao, do valor do contrato, dos custos fixos ou variaveis nao renovaveis
que ja tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigencia da contratagao;
4.4. A prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.
CLAUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5.1- As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrao por conta da As
despesas decorrentes do contrato a ser celebrado, correrao por conta das Dotagoes Orgamentarias n5: 0101 10 302
0403 2.002 - Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO; 0101 10 302 0403 2.003 -
Gerenciamento da Policlinica; Elemento de Despesa: 3.3.90.40.00 - Servigo Tecnologia Informagao/Comunicagao -
PJ, com recursos proprios do CPSMQ, consignado no Orgamento de 2021.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREQO
6.1. Sera admitido o reajuste dos pregos dos servigos continuados contratados com prazo de vigencia igual ou superior
a 12 (doze) meses, desde que observado o interregno minimo de 01 (urn) ano, mediante a aplicagao do Indice Nacional
de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) do IGP-M divulgado pela Fundagao Getulio Vargas - FGV e/ou o disposto na
Lei nQ 8.666/93, art. 65, §1s.
6.2. 0 interregno minimo de 1 (urn) ano sera contado:
a. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentagao das propostas constante do Edital;
b. Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste
ocorrido ou precluso,

6.3. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogagao contratual subsequente a data em
que se completou o computo do interregno minimo de 01 (urn) ano, ou na data do encerramento da vigencia do
contrato, caso nao haja prorrogagao.
6.3.1. Caso a Contratada nao solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrera a preclusao
do direito ao reajuste.
6.3.1.1. Se a vigencia do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste so podera ser pleiteado apos o decurso de novo
interregno minimo de 01 (urn) ano, contado na forma prevista neste Edital.
6.3.1.2. Caso, na data da prorrogagao contratual, ainda nao tenha sido divulgado o novo indice de reajuste adotado, a
Contratada devera solicitar a insergao de clausula no termo aditivo de prorrogagao que resguarde o direito futuro ao
reajuste, a ser exercido tao logo seja divulgado o novo indice, sob pena de preclusao.
6.4. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terao suas vigencias iniciadas observando-se o seguinte:
a. A partir da data em que se completou o computo do interregno minimo de 01 (urn) ano;
b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade para concessao
dos proximos reajustes futuros;
6.5. A decisao sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data
da solicitagao da Contratada.
6.6. Os reajustes serao formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogagao
contratual, caso em que deverao ser formalizados por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERAQOES, SUBCONTRATAQAO E DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO

7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou supressoes no
quantitative do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato,
conforme o disposto no § 15, art. 65, da Lei nQ 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.
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RUBRIC*7.2 - A fiscalizagao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, ao
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos servigos, anotando em registro proprio todas as ocorrencias
relacionadas a execugao e determinando o que for necessario a regularizagao de falhas ou defeitos observados.
7.3 - A fiscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resulte de imperfeigSes tecnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal
nQ 8.666/93 e suas alteragoes.
7.4 -0 representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com a execugao
do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios a regularizagao eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabfveis.
7.5 - Nao sera aceito por parte da administragao em nenhuma hipotese, subcontratagSes para o objeto deste processo.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUQAO E DA FORMA DE PAGAMENTO

designado

8.1- Os servigos serao executados no Municfpio de Quixada e Quixeramobim em conformidade com as condigoes e
prazos estabelecidos na proposta.
8.2. 0 prazo para pagamento sera de ate 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentagao da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.
8.3. 0 pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, que contera o detalhamento dos servigos executados.
8.3.1. 0 “atesto” fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada
com os servigos efetivamente prestados.
8.4. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao da
situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
8.5. Sera efetuada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejufzo das
sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
8.5.1. Nao produziu os resultados acordados;
8.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exigida;
8.6. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para verificar a manutengao das condigSes de habilitagao da
Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
8.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante deposito em conta corrente, na
agencia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagao vigente.
8.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
8.9. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura nao tenha sido acordada no contrato.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

9.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condigoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigagoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nQ 8.666/93 e suas alteragoes posteriores;
9.2- Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto contratual;
9.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execugao do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
9.4- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

10.1-Executar os servigos de conformidade com as condigoes estabelecidas neste Termo Contratual e na proposta
vencedora do certame;
10.2- Manter durante toda a duragao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as
condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
10.3- Providenciar a imediata corregao das deficiencias e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
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10.4- Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros, provocados por
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
10.5- Executar os servigos atraves de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta
que venham a cometer no desempenho de suas fungoes, podendo o o Consorcio Publico de Saude Microrregiao
Quixada-CPSMQ solicitar a substituigao daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;
10.6- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestagao dos servigos;
10.7-

iciencia ou

Facilitar a agao da FISCALIZAQAO na inspegao dos servigos, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE;
10.8-Responder perante ao o Consorcio Publico de Saude Microrregiao Quixada - CPSMQ, mesmo no caso de
ausencia ou omissao da FISCALIZAQAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execugao do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou
mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar
medidas preventivas contra esses danos, com fiel observance das normas emanadas das autoridades competentes e
das disposigoes legais vigentes;
10.9- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA nao
devera, mesmo apos o termino do CONTRATO, sem consentimento previo por escrito da CONTRATANTE, fazer uso
de quaisquer documentos ou informagoes especificadas no paragrafo anterior, a nao ser para fins de execugao do
CONTRATO;
10.10- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambem de sua responsabilidade o pagamento de
todos os tributes que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagao dos servigos contratados inclusive as
contribuigoes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc,
ficando excluida qualquer solidariedade CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE QUIXADA por
eventuais autuagoes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia da CONTRATADA, com referenda as
suas obrigagdes, nao se transfere ao o Consorcio Publico de Saude Microrregiao Quixada - CPSMQ;
10.11-Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagao referente ao pagamento dos tributes, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;
10.12-Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uniao, Estado, Municipio
ou terceiros, decorrentes da prestagao dos servigos;
10.13 -Manter durante toda a execugao dos servigos, em compatibilidade com as obrigagoes por ele assumidas, todas
as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
10.14- Seguir plena e fielmente as especificagoes contidas no Projeto Basico - ANEXO I.

\—

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

11.1. 0 licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execugao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito previo da citagao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragao, pelo prazo de ate
05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejufzo das multas previstas no edital e no termo de
contrato e das demais cominagoes legais.
11.2 - A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecugao total ou parcial do contrato,
erro de execugao, execugao imperfeita, mora de execugao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das
informagoes prestadas, garantida a previa defesa:

I - advertencia, sangao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.9 8.666/93, podera ser aplicada nos
seguintes casos:
ajdescumprimento das obrigagdes e responsabilidades assumidas na licitagao;
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da Contratante, desde que
nao caiba a aplicagao de sangao mais grave.

II - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agenda integrante da Rede Arrecadadora de Receitas
Federais, por meio de Documento de Arrecadagao Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instrugoes
fornecidas pela Contratante);
a) de 0.3% (tres decimo por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na prestagao dos
servigos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infragao a qualquer clausula ou condigao do
contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
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c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer servigo rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a corregao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data da
comunicagao formal da rejeigao;

III - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a autoridade que aplicou a
penalidade, depois do ressarcimento a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sangao aplicada com base no item 11.1.
11.3 - No processo de aplicagao de penalidades e assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa, garantida
nos prazos de 05 (cinco) dias uteis para as sangoes previstas nos incisos I e II do item 11.2 supra e 10 (dez) dias
corridos para a sangao prevista no inciso III do mesmo item.
11.4 - 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro deste Consorcio no prazo de 05 (cinco) dias a contar
da notificagao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito da
Contratada, o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado
mediante processo de execugao fiscal, com os encargos correspondentes.
11.5 - As sangoes previstas no item 11.1 e inciso III do item 11.2 supra poderao ser aplicadas as empresas que, em
razao do contrato objeto desta licitagao:

I - praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;
II - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao Publica, em virtude de atos

ilicitos praticados;
III - sofrerem condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos.
11.6 - As sangoes previstas nos incisos I e III do item 11.2 supra poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II
do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
11.7 - A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco)
dias uteis a contar da notificagao que Ihe sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5% (cinco por cento) do valor
total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigagao
assumida.
11.8 - As sangoes previstas no item 11.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar de nao 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.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS

12.1. O Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Quixada - CPSMQ podera rescindir o contrato,
independentemente de qualquer interpelagao judicial ou extrajudicial se a contratada:
a) Deixar de iniciar os servigos por periodo superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da ordem de
infcio dos servigos;
b) Executar os servigos em desacordo com as especificagoes exigidas;
c) Nao cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a legislagao vigente;
d) Cometer reiterados erros na execugao dos servigos;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestagao de servigos sem a expressa autorizagao da Contratante;
f) Entrar em concordata, falencia ou dissolugao, ou recair no processo de insolvency sobre qualquer de seus dirigentes.
12.2. Declarada a rescisao contratual em decorrencia de qualquer urn dos fundamentos do item anterior, a contratada
recebera exclusivamente o pagamento dos servigos executados e recebido, deduzido o valor correspondents as multas
porventura existentes.
12.3. Nao cabera a contratada indenizagao de qualquer especie seja a que titulo for, se o contrato vier a ser rescindido
em decorrencia de descumprimento das normas nele estabelecidas.
12.4. Independentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser rescindido por livre decisao do Consorcio
Publico de Saude da Microrregiao de Quixada - CPSMQ, a qualquer epoca, sem que caiba a contratada o direito de
reclamagao ou indenizagao a qualquer titulo, garantindo4he apenas, o pagamento dos servigos executados e
devidamente recebidos.
12.5. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente,
reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja convenience da Administragao;
12.6. Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei ne 8.666/93, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
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12.7- Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os determinados por ato unilateral da
Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contraditorio e a ampla defesa, mediante previa e comprovada
intimagao da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados de seu
recebimento e, na hipotese de desistir da defesa, interpor recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da intimagao comprovada da decisao rescisoria.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DO FORO

13.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixada, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer controversy oriunda do
presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (tres) vias para que possa produzir
os efeitos legais.

Quixada (CE), de de 20 .

Consorcio Publico de Saude Microrregiao de Quixada
CONTRATANTE

Nome do Representante
Nome da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01.
Nome:
CPF/MF:

02.
Nome:
CPF/MF:

ft

<3Av.Jusceliiio Kubitschek, S/N, Alto Sao Francisco - Quixada - Ceara
CNPJ: 14.530.768/0001-81 E-mail: licitacao.cpsmq@gmail.com



CoMsdHOO PtjBucomSA6BE
MICRORREGIAO BE QUIXADA v O tic, .

S'

$ i •

o L :o
£5FIs.

R'JERiCAANEXO IV

DECLARACAO DE HABILITACAO

TOMADA DE PRE(?OS N.9 TP2021/001 - CPSMQ

A empresa inscrita no CNPJ n.9 com sede ___ ,
declara, sob as penas da lei, que atendera as exigences do Edital no que se refere a habilitagao jurfdica, qualificagao
tecnica e economico-financeira, e que esta regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e Certidao
Trabalhista.

de de 20

(assinatura, nome e numero da identidade do declarante)
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DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

TOMADA DE PRE£OS N.g TP2021/001 - CPSMQ

A empresa inscrita no CNPJ ns. com sede ,
declara, sob as penas da Lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no presente
Processo Licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

de de 20 .

(assinatura, nome e numero da identidade do declarante)
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ANEXO VI
R'dBSiCA

DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGOT- DA CF

D E C L A R A Q A O

A empresa CNPJ ne. sede
declara, em atendimento ao previsto no edital de Tomada de Pregos n °

TP2021/001 - CPSMQ que nao possui em seu quadra de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

com

de de 20

(assinatura e identificagao do responsavel pela empresa)

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condigao de aprendiz, desde que maior de 14
(quatorze) anos, devera declarar essa condigao.
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* ANEXO VII
RUBRICA

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTACAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

TOMADA DE PREQOS N? TP2021/001 - CPSMQ

CNPJA empresa sede
Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participagao

, que estou (amos) sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar nQ 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar ns 147, de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal nQ 155/2016, de 27 de outubro de 2016.

n.s com

de licitagao na modalidade de

de 20de

(Assinatura, nome e Numero da Carteira de Identidade do Declarante)
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO COM 0 CPSMQ

Eu portador(a) do RG n9 e CPF n9

residente e domiciliado(a) a ocupante do cargo de
da empresa inscrita com o CNPJ n9 com sede a

declaro para os devidos fins que nao tenho nenhum vinculo empreqati'cio de
nenhuma natureza. com o CPSMQ.

de de 20

ASSINATURA DO DECLARANTE

(*) A Deciarapao sera para todos os socios da empresa (Separadamente), se for o caso.
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