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PREGAO PRESENCIAL N9 PP-0124-032021 - CPSMR

0B]ETO: Contratagao de Empresa para prestar servigos de méo de obra terceirizada (SERVICOS DE
PORTARIA), cujos empregados sejam regidos pela Consolidagao das Leis Trabalhistas — CLT, para
atender as necessidades do Centro de Especialidade Odontologicas - CEO e Policlinica, de
responsabilidade do Consércio Piiblico de Safide Microrregiao Russas - CPSMR, de acordo com as
especificagoes e quantitativos previstos no Anexo I — Termo de Referéncia deste edital.
D0 TIPO: Menor Prego.
D0 REGIME DE EXECUQAO INDIRETA: Empreitada por prego global
LOCAL, DATA E HORA PARA RECEBER, ABRIR E EXAMINAR PROPOSTAS E DOCUMENTAQAO DE
EMPRESAS QUE PRETENDAM PARTICIPAR DO PREGAO PRESENCIAL N9 PP-0124032021-
CPSMR, a abertura desta licitagao ocorrera no dia 13 de abril de 2021, as 09:00 (n0ve]horas -
horéirio local, na Sede funcional do Consércio Pfiblico de Sadde da Microrregiao de RUSSAS - CPSMR,
situada a Rua Felipe Santiago, n9 191, Cidade Universitaria, RUSSAS, Ceara, CEP: 62.900-000, quando
os interessados deverao apresentar os envelopes n9 01 - Propostas de Preqos e n9 02 -
Documentos de Habilitagzio ao Pregoeiro.

PREAMBULO
Este procedimento licitatorio reger-se-a pelas disposigoes da tudo de acordo com a Lei Federal n9 10.520,
de 17/07/2002 — Lei que Regulamenta 0 Pregao e tem como subsidiaria a Lei n9 8.666, de 21/06/1993 e
alteraeoes posteriores — Lei de Licitagoes, da Lei n9 8.078, de 11/09/1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor, Decreto n9 6.204/07, Lei Complementar n9 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei
Complementar n9 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar n9 155/2016, de 27 de outubro de
2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que altera 0 titulo VII-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposiqoes estabelecidas no presente edital e seus
anexos.

0 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICRORREGIAO DE RUSSAS, torna piiblico, para
conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro, o Sr. Marcos Rogério Saraiva Chagas, nomeado pela
Portaria n9 08012021/001, de 08 de abril de 2021, e assessorado pelos servidores: Paulo Valente Maia
[Equipe de Apoio) e ldelmara Medeiros Girao (Equipe de Apoio), nomeada através desta mesma
Portaria, juntada ao processo administrativo de que trata esta licitagéio, recebera e abrira no horério,
data e local acima indicados, as PROPOSTAS DE PREQOS e os DOCUMENTOS DE I-IABILITACAO,
referentes a licitagao objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa,
observadas as normas e condi<;6es do presente Edital.

As propostas deverao obedecer as especificagoes estabelecidas por este instrumento convocatério
e seus anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo as proposta eos documentos de habilitagao serao recebidos no enderego
acima mencionado, na sessao pfiblica de processamento do Preg€1o,apos 0 credenciamento
dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

1. D0 OBIETO
1.1. Contratagao de Empresa para prestar servigos de mao de obra terceirizada [SERVICOS DE
PORTARIA), cujos empregados sejam regidos pela Consolidagéo das Leis Trabalhistas — CLT, para
atender as necessidades do Centro de Especialidade Odontologicas - CEO e Policlinica, de
responsabilidade do Consorcio Pfiblico de Saiide Microrregiao Russas - CPSMR, de acordo com as
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especificagoes e quantitativos previstos no Anexo I — Termo de Referéncia deste edital.

1.2 (IONSTITUEM ANEXOS D0 EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE

ANEXO l — Termo de Referéncia
ANEXO ll — Minuta do Contrato
ANEXO lll — Ficha de Credenciamento
AN EXO lV — Declaragao de Habilitagao
AN EXO V — Declaragao de Fatos Supervenientes
ANEXO VI - Declaragao que nao emprega menor de 18 anos
ANEXO VII — Modelo de declaragao de enquadramento em regime de tributagao
ANEXO Vlll - Modelo de Proposta
AN EXO IX - Declaragfio de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com 0 CPSMR.

1.3. DAS FASES DO PROCESSO LICITATDRIO

1.3.1. O presente procedimento de licitagao seguira 0 seguinte trémite em fases distintas:
1.3.2. Credenciamento dos licitantes, conforme subitem deste edital;
1.3.3. Recebimento de envelopes contendo as "Propostas de Pregos“ e os “Documentos de
Habilita<;ao";
1.3.4. Abertura das Propostas de Pregos apresentadas, verificagao e classificagao inicial;
1.3.5. Lances Verbais entre os classificados;
1.3.6. Habilitaeao do licitante melhor classificado;
1.3.7. Recursos;
1.3.8. Adjudicagao;
1.3.9. Homologagao;
1.3.10. Contratayfio.

~ ~ ~2. ms CONDICOES E RESTRICOES on PARTICIPACAO
2.1 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1.1 — Poderao participar do presente Pregao, toda e qualquer firma individual ou sociedade
regularmente estabelecida no Pais, que seja especializada e credenciada nos referidos servigos objeto
deste certame e que satisfaga a todas as exigéncias do presente Edital, especificaeoes e normas, de
acordo com os anexos relacionados.
2.1.2-Nao poderao se beneficiar do tratamento juridico diferenciado, as microempresas ou empresas
de pequeno porte, que se encontrem nas condigées previstas no § 49 do artigo 3°, da Lei
Complementar n° 123/2006.
2.1.3-Sera garantido aos licitantes enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte,
como critério de desempate, preferéncia de contratagfio, o previsto na Lei Complementar n°
123/2006, em seu Capitulo V — DO ACESSO AOS MERCADOS / DAS AQUISICDES PUBLICAS.
2.1.4 -As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte que n50 apresentarem a declaragéio constante do Anexo V1, poderao participar,
normalmente, do certame, porém em igualdade de condigoes com as empresas nao enquadradas
neste regime.
2.1.5-A participagao implica a aceitagao integral dos termos deste edital.

2.2. DAS RESTRIQDES on PARTICIPACAO

2.2.1-Sob a forma de consorcio, qualquer que seja sua constituigfio.
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2.2.2-Que tenham em comum um ou mais socios cotistas e/ou prepostos com procuracao.
2.2.3-Que estejam sob processo de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, dissolucao, fusao,
cise"1o,incorpora<;€io e liquidacao.
2.2.4-impedidas de licitar e contratar com a Administracao.
2.2.5-Suspensas temporariamente de participar de licitacao e impedidas de contratar com a
Administracéo.
2.2.6-Declaradas inidoneas pela Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes desta condicao.
2.2.7-Empresas cujos dirigentes, gerentes, socios ou componentes de seu quadro técnico sejam
funcionarios ou empregados publicos da Administracao Publica Estadual Direta ou lndireta.
2.2.8-Estrangeiras nao autorizadas a comercializar no pais.
2.2.9-Cujo estatuto ou contrato social, nao inclua no objetivo social da empresa, atividade compativel
com o objeto do certame.
2.2.10-Vedada, ainda, a participacéo de cooperativas nos termos do art. 59, da Lei Federal n9 12.690,
de 19 de julho de 2012, publicada no D.O.U de 20/07/2012.
2.2.11 — N510 podera participar empresas que estejam incluidas no Cadastro de lnadimpléncia 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;
2.2.12- Nao podera participar do certame pessoa juridica que estiver sofrendo penalidades impostas
por qualquer orgao/entidade da Administracao Publica Municipal motivadas pelas hipoteses
previstas no art. 88 da Lei n° 8.666/93 e suas altera<;6es posteriores.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para o CREDENCIAMENTO, deverao ser apresentados os seguintes documentos:
3.1.1. Ficha de Credenciamento, devidamente preenchida conforme modelo do Anexo lll deste edital,
condicionando toda e qualquer comunicacao entre o pregoeiro e licitantes através do endereco
eletronico informado no respectivo anexo, onde devera ser indicado, expressamente, 0 nome da
pessoa credenciada, com os respectivos RG e CPF;
3.1.2. Caso 0 contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a Ficha
de Credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida 0 documento
para os fins deste procedimento licitatorio.
3.1.3. Tratando-se de representante legal, 0 estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato
constitutivo registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas luridicas, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura;
3.1.3.1. Documento de eleicao de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de
sociedade por acoes;
3.1.3.2. lnscrigao de ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercicio, no caso de
sociedade civil;
3.1.3.3. Decreto de autorizacao, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura e para prética de todos os demais atos
inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais;
3.2. Tratando-se de pessoa fisica, cédula de identidade ou outro documento equivalente, com
fotografia.
3.2.1. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuracfio especifica publica ou particular
especifica (COM NUMERAQAO D0 CERTAME), esta ultima com firma reconhecida do qual constem
poderes especificos para formular lances, negociar prego, interpor recursos e desistir de sua
interposicao e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento que comprove os poderes do mandante para a outorga (contrato social
ou documento equivalente);
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3.2.2. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intencao de recorrer, é obrigatorio a
licitante fazer-se representar pelo credenciado em todas as sessoes piiblicas referentes a licitagao.
3.2.3. Cada licitante somente poderé credenciar 01 (um) representante legal na licitacao e,
consequentemente, cada credenciado representara somente 01 (um) licitante.
3.2.4. No caso de substituicao do representante credenciado, a licitante deveré apresentar pedido
formal nesse sentido, o qual, em sendo o caso, devera se fazer acompanhar dos documentos previstos
nas clausulas acima.
3.3. Nao poderé um representante legal ou um procurador representar mais de uma empresa.
3.4. No caso de licitante este devera comprovar a condicao de representante legal, através de copia
autenticada de seu contrato social ou procuracao com poderes especificos para referido ato.
3.5. Apresentar Declaracéio de Habilitacao, constante do Anexo IV do Edital.
3.5.1. Apresenta Declaragao de enquadramento em regime de tributacao, Anexo VII do Edital, se for
o caso.

Paragrafo Primeiro: Estes documentos [originals ou copias) deverao ser entregues fora dos
envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes
"Propostas de Precos“. No caso de copias, deverao ser autenticadas por tabeliao, pelo Pregoeiro ou
por servidor integrante da Equipe de Apoio, a vista do original.

Paragrafo Segundo: Quem prestar declaragao falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislacao.

3.6. DA PARTICIPAQAO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.6.1.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 n9 147, de 07 de Agosto
de 2014, para que estas possam gozar dos beneficios previstos nas referidas Leis é necessario, a
época do credenciamento, manifestagao de cumprir plenamente os requisitos para classificacao
como tal, nos termos do Artigo 39 do referido diploma legal, por meio da Declaracao de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que deveré ser feita no proprio formulario de
credenciamento conforme modelo disposto no ANEXO VII MODELO DE DECLARACAO - (ME ou EPP),
nos termos da Lei Complementar n9. 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n9 147,
de 07 de Agosto de 2014.
3.6.2.Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP) que possua
restricéio fiscal, quanto aos documentos exigidos neste certame, devera apresentar a declaracéio de
que trata o item supra, fazendo constar em tal documento também a declaracao de que consta a
restricao fiscal e que se compromete em sanar o vicio, conforme dispoe a Lei Complementar n‘-’. 123
de14/12/2006,alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto de 2014.
3.6.3. A participacao de empresas classificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte
(ME ou EPP), que tenham declarado possuir restricao fiscal conforme o item acima, somente sera
permitido caso tais empresas tenham manifestado, no ato de credenciamento, a condicao de
enquadramento como ME ou EPP, conforme disp6e o Item 3.6.1. deste capitulo.
3.6.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participacao na licitacao,
deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricao.
3.6.5.Havend0 alguma restrigao na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado as mesmas
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Pregoeiro, para a
regularizagao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de eventuais
certidoes negativas ou positivas, estas com efeito de negativa (art. 43, paragrafo primeiro da LC
147/14];

Travessa Boanerges. s/n — Planalto da Catumbela — CEP 62.900-000 - Russas — Ceara

I. : ~ . . f . ~- _~> L; ma Gestao com Pessoas, por Resuliados e Jt.\St1Q€l Social. 3/

I, M



0&0. _...-_, _

I >_ C<>\1s<>iu in Pi'imi< u l)I- S41,’ l)l-‘ |>.-\ l\/Iirimaiei-"<;i.I\u or Ru ss.~\s _;.¢:"_" _ _
.5‘

vi
U ma Gestéo com Pessoas. por Resuliaclos e .1 usti-;_:a Social. “(A

CPSMR I .
"\.,.'.\

Q '1-‘~.- _

3.6.6.A nao regularizacao da documentacao, no prazo previsto no subitem supra, implicara a
decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas no art. 81 da Lei n9 8.666,
de 21/06/1993, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao (art. 43, paragrafo segundo da LC
147/14);
3.6.7. As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao apresentar ao Pregoeiro antes de
exercer o direito de preferéncia previsto na Lei Complementar n9. 123 de 14/12/2006 os
documentos:

I. Empresas OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributacao, regido pela Lei Complementar n9. 123
de 14/12/2006:
a) comprovante de opcao pelo Sistema nacional obtido através do site da Secretaria da Receita
Federal, http_://receita.fazenda.gov.br/simplesnacional;
b) declaracao, firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum impedimentos
previstos do § 49 do artigo 03 da Lei Complementar n9.123 de 14/12/2006;
II. Empresas NAO OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributacao, regido pela Lei Complementar
n9. 123 de 14/12/2006;
a) Balango Patrimonial e Demonstracao 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 Escrituracao Digital- SPED;
c) Comprovante de inscricéo e situagao cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa luridica — CNP];
d) Copia do contrato Social e suas alteracoes;
e) Declaracao, firmada pelo representante legal da empresa de nao haver nenhum impedimento
previstos nos incisos do § 49 do Artigo 03 da Lei Complementar n9.123 de 14/12/2006;

3.7. Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata os itens anteriores, sujeitar-se-a as
penalidades previstas na legislacao.

Paragrafo Unico: S6 serao aceitas a documentacéio entregue das empresas participantes no ato do
certame.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DA DOCUMENTACAO DE HABILITAQAO

4.1- A Proposta de Precos e a Documentacéo de Habilitacao deverao ser apresentadas no local, dia e
hora determinados no edital, em envelopes separados, devidamente fechados e rubricados no fecho,
assim denominados:

a) Envelope n.9 1: Proposta de Precos; e
b) Envelope n.9 2: Documentos de Habilitacao.

4.2. Os envelopes deverao conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres:

ENVELOPE rm 1 - PROPOSTA DE PRECO_S
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE RUSSAS - CPSMR
PREGAO PRESENCIAL N.9 0124032021 - DIVERSAS
RAZAO SOCIAL no PROPONENTE:
CNP]N%
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ENVELOPE 9.2 2 - DOCUMENTOS ma HABILITACAO
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE RUSSAS - CPSMR
PREGAO PRESENCIAL N.9 0124032021 - DIVERSAS
RAZAO SOCIAL 00 PROPONENTE:
cup] N9:

4.3. A Proposta de Precos devera ser apresentada em 01 (uma) via original, na lingua
portuguesa, salvo quanto as expressoes técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante
legal do licitante proponente, contendo:
4.3.1. lndicacao do nome e niimero do banco, agéncia e conta corrente para efeito de pagamento;
4.3.2. Precos unitario e total, expressos em algarismo e por extenso, de forma clara e precisa, limitado
rigorosamente ao objeto desta Iicitacao, sem alternativas de pregos ou qualquer outra condicao que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;
4.3.3. Em caso de divergéncia entre os precos unitario e total, seré considerado o primeiro e entre os
expressos em algarismo e por extenso, prevalecera o ultimo;
4.3.4. Declaracao expressa de que nos precos 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.
4.4. Serao desclassificadas as propostas que:
a) contiver vicios ou ilegalidades;
b) estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;
c) contiver oferta de vantagem nao prevista em Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes;
d) apresentar proposta comercial com percentual de desconto de valor igual a zero;
e) taxa de encargos sociais inverossimil;
I] apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a
ter demonstrada sua viabilidade, através de documentacao que comprove que os custos dos insumos
sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a
execucao do objeto do contrato;
4.5. As licitantes arcarao com todos os custos decorrentes da elaboracao e apresentacao de suas
propostas.
4.6.0 prazo de validade das propostas sera de no minimo 60 (sessenta) dias.
4.7. Apos apresentacao da proposta comercial nao cabera desisténcia, sob pena de aplicacao das
punicoes previstas na Clausula — “DAS SANCOES ADMlNISTRATlVAS"

5.DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1. A reuniao para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Precos e
Documentos de Habilitacao, sera pL'iblica, dirigida pelo Pregoeiro e realizada na data, horario e local
determinados neste Edital.
5.2. Nos termos do item 2. deste Edital e com base no inciso IV do art. 11 do Decreto 3.555/2000, 0
interessado, ou seu representante legal, devera comprovar possuir poderes para formulacao de
ofertas e lances verbais, bem como praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
5.3. Declarada a abertura da sessao pelo Pregoeiro, nao mais serao admitidos novos proponentes,
dando-se inicio ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaracao dos interessados ou de
seus representantes, dando ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos de habilitacao, em
conformidade com o inciso VII, art. 49 da Lei n.9 10.520, de 17/07/2002.
5.4. Serao abertos os envelopes contendo as Propostas de Precos, cujos documentos serao lidos,
conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem.

Travessa Boanerges, s/n — Planalto da Catumbela — CEP 62.900-000 - Russas — Ceara

11.v



1"" .. .O‘ 1' C<>\1s(>R<i<>Pi_iiu nu l)l- S-xlf nr DA l\/li<*R0RR|~‘<.a|.i\<> l)I- Rl.iSS.AS ,_..-1-"""“""
Uma C-estéio com Pessoas. por Resuliados e Justiqa Social. l‘

CPSMR "M I 59 ~
-

6. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS DA SESSAO PUBLICA DO CERTAME

6.1 — O Pregao sera do tipo presencial, com a abertura da licitacao em sessao pL'1blica,dirigida por um
Pregoeiro, e realizar—se—a no endereco constante do Preambulo deste Edital, seguindo o tramite
indicado abaixo e obedecendo a legislacao em vigor.
6.2 -CREDENCIAMENTO: Antes do inicio da sessao os representantes dos interessados em
participar do certame deverao se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, identificar—se
e comprovarem a existéncia dos necessarios poderes para formulacao de propostas e para a pratica
de todos os demais atos inerentes ao certame, assinando entao lista de presenca.
6.3 —RECEBlMENTO DE ENVELOPES: A partir do horario estabelecido no preambulo deste Edital
tera inicio a sessao publica do Pregao Presencial, na presenca dos representantes dos licitantes
devidamente credenciados e demais pessoas que queiram assistir ao ato, onde o Pregoeiro recebera
de cada licitante ou seu representante, em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados
nos fechos, as propostas de precos e a documentacao exigida para a habilitacao dos licitantes, fazendo
registrar o nome dos licitantes que assim procederam.
6.3.1 — Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento
sera aceito pelo Pregoeiro.
6.3.2 — Apos a entrega dos envelopes nao cabera desistencia por parte de qualquer licitante, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.4 — ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRECOS: Abertos os envelopes
contendo a "Proposta de Precos" de todos os licitantes, o Pregoeiro ou membro da equipe de apoio
fara a verificacao da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital. A seguir,
o Pregoeiro informara aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de precos
para o fornecimento do (s) objeto(s) da presente licitacao e os respectivos valores ofertados.
6.5 — CLASSIFICACAO INICIAL: O Pregoeiro fara a ordenacao das propostas de todos os licitantes,
em ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de menor preco e aqueles que
tenham apresentado propostas com precos sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento]
relativamente a de menor, para que seus representantes participem dos lances verbais.
6.5.1 — Caso nao sejam verificadas no minimo 03 (tré-s] propostas de precos nas condi<;6es definidas
no subitem 6.5, o Pregoeiro classificara as melhores propostas, até o maximo de 03 (trés), para que
seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidas nas
propostas escritas iniciais.
6.6 - LANCES VERBAIS: Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentacao de lances verbais, que
deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes,
obedecendo as seguintes disposicéesz
6.6.1 - O Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de MENOR PRECO POR LOTE e
os demais, em ordem decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas sera
realizado imediatamente sorteio visando definir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
6.6.2 - So serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido
anteriormente registrado.
6.6.3 - O Pregoeiro no inicio ou no decorrer da etapa de lances verbais tera a prerrogativa de:
a) Determinar um intervalo minimo entre os lances verbais a serem realizados;
b) Determinar um periodo maximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
6.6.4 - Nao sera aceito o lance realizado em desacordo com as determinacfies emanadas do Pregoeiro
na forma da alinea "a" do subitem anterior.
6.6.5 - Preclui direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente 0 licitante que deixar
de apresentar lance no prazo determinado pelo Pregoeiro na forma da alinea "b" do subitem 6.6.3.
6.6.6 - A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara
exclusao do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua Liltima proposta
registrada para efeito de classificacao ao final da etapa competitiva.
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6.6.7 - Quando nao mais se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes sera declarada
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente, exclusivamente pelo
critério de menor preco.
6.6.8 - O Pregoeiro podera negociar diretamente com 0 proponente para que seja obtida melhor
oferta para a Administracao nas situacfies em que nao se realizem lances verbais, ou realizando—se,
depois de declarado o encerramento da etapa competitiva se a oferta nao for aceitavel, ou se o
licitante classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subsequente.
6.6.9 - Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato piiblico, na propria sessao do Pregao.
6.6.10 — Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a
classificacao final das propostas, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classificado,
especialmente quanto a conformidade entre a proposta/oferta de menor preco e o valor estimado
para a contratacao constante da planilha anexa ao Termo de Referéncia, decidindo motivadamente a
respeito.
6.6.11 — Tratando—se de preco inexequivel o Pregoeiro podera determinar ao licitante que comprove
a exequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificacao.
6.6.12 - Ocorrendo a hipotese tratada no subitem anterior o Pregoeiro abrira 0 envelope de
habilitacao do licitante primeiro classificado “sob condicao“, considerando 0 disposto neste subitem.
6.6.13 — Diante da hipotese tratada no subitem 6.6.11 o Pregoeiro podera, também "sob condicao“,
negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua
proposta anteriormente oferecida a fim de conseguir melhor proposta, caso nao comprovada a
exequibilidade do licitante anteriormente classificado.
6.6.14 — O lance verbal depois de proferido sera irretratavel, nao podendo haver desisténcia dos
lances ofertados, sujeitando—se o licitante desistente as penalidades constantes deste edital.
6.6.15 — Os licitantes que apresentarem pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis, serao
considerados desclassificados, nao se admitindo complementacao posterior.
6.6.16 - Considerar—se—ao precos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos,
irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos.
6.6.17 — Nao serao adjudicadas propostas com precos superiores aos valores estimados para a
contratacao, constantes da planilha anexa ao Termo de Referéncia.
6.6.17.1— Serao considerados compativeis com os de mercado os precos registrados que forem iguais
ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de Compras do CPSMR, responsavel pela
elaboracao e emissao da referida Planilha, assim também, dirimidas as eventuais duvidas que possam
surgir.
6.7 — HABILITACAO D0 LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada aceitavel, o
Pregoeiro anunciara a abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitacao" do(s)
licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para confirmacao das suas condicfies
habilitatorias, determinadas no item 7.
6.7.1 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope N9.
02 (Documentos de Habilitacao), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital,
ou com irregularidades no seu conteudo e forma, serao considerados inabilitados, nao se admitindo
complementacao posterior.
6.7.2 — Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, o licitante sera declarado
vencedor, sendo—lhe adjudicado o objeto da licitacao, pelo Pregoeiro, caso nao haja intengao de
interposicao de recurso por qualquer dos demais licitantes.
6.7.3 - Se o licitante desatender as exigéncias habilitatérias, o Pregoeiro examinara a oferta
subsequente, permitida negociacao — subitem 6.6.8 do edital, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a verificacao da habilitacao do licitante, na ordem de classificacao, e assim
sucessivamente, até a apuracao de uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
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6.7.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administracao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito] dias uteis para a apresentacao de nova
documentacao ou de nova proposta escoimadas das causas referidas neste artigo.
6.7.5 - O Pregoeiro teré a prerrogativa de decidir se o exame dos “documentos de habilitacao“ se dara
ao final da etapa competitiva de cada item ou ao final do julgamento de todos os itens.
6.8 — RECURSOS: Somente no final da sessao, depois de declarado o(s) licitante(s] vencedor(es) do
certame, qualquer licitante podera manifestar, imediata e motivadamente, a intencao de interpor
recurso, com registro em ata da sintese das suas raz6es, facultando—lhe juntar memorials no prazo
de 03 (trés) dias corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razoes em prazo sucessivo também de 03 (trés] dias corridos (que comecara a correr do término do
prazo da recorrente], sendo—lhes assegurada vista imediata dos autos.
6.8.1 - O recurso sera dirigido a Autoridade Superior Competente, por intermédio do Pregoeiro, o
qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 05 (cinco) dias Liteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso pela Autoridade Competente.
6.8.2 — Nao serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo
Licitante.
6.8.3 — Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando
nao justificada a intencao de interpor o recurso pelo Licitante.
6.8.4 -0 recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo, conforme disposto no § 29 do
art. 109 da Lei N9. 8.666/93.
6.8.5 — A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do
Pregao, importara a preclusao do direito de recurso e a adjudicacao do objeto da licitacao pelo
Pregoeiro ao licitante vencedor.
6.8.6 — A peticao podera ser feita na propria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado
ao Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
6.8.7 — O acolhimento de recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
6.8.8 -Decidido(s] o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade
Competente homologara e procedera a adjudicacao da(s) proposta(s) vencedora(s), para determinar
a contratacao;
6.8.9 — A intimacao dos atos decisorios da administragao — Pregoeiro ou Autoridade Competente —
em sede recursal sera feita mediante publicacao do ato em Diario Oficial ou jornal de grande
circulacao regional.
6.8.10 — Os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados
no CPSMR.
6.9 — ENCERRAMENTO DA SESSAO: Da sessao do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que
mencionara os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificacao, a analise da documentacao exigida para habilitacao e os recursos interpostos, devendo
ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e
facultativamente, pelos licitantes ainda presentes quando do encerramento dos trabalhos.
6.9.1 - A0 final da sessao, caso nao haja intencao de interposicao de recurso e o preco final seja igual
ou inferior ao previsto para a execucao do servico, sera feita pelo Pregoeiro a adjudicacao ao licitante
declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao, apos o que, o processo, devidamente instruido,
sera encaminhado:
a) a Procuradoria Geral do CPSMR, para fins de analise e parecer;
b) e depois a Autoridade Competente para fins de homologacao.
6.10 — SUSPENSAO DA SESSAO: Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessao mediante
motivo devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasiao, fazendo constar esta
decisao na ata dos trabalhos.
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6.10.1 — O Pregoeiro podera, para analisar as propostas de precos, os documentos de habilitacao e
outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessao para realizar diligéncia a fim
de obter melhores subsidios para as suas decis6es.
6.11 - INDICACAO D0 VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas sera declarado vencedor
o Licitante que, tendo atendido a todas as exigéncias deste Edital, apresentar a MENOR PRECO POR
LOTE, cujo objeto do certame a ela sera adjudicado.
6.1 1.1 - Nao serao consideradas ofertas ou vantagens nao previstas neste Edital.

Paragrafo Primeiro: Encerrada a etapa de lances na hipotese de participacao de licitante
microempresa (M E) ou empresa de pequeno porte (EPP), sera observado o disposto nos art. 44 e 45
da Lei complementar n9 123 de 2006, regulamentada pelo Decreto n9 6.204 de 2007 e alterada pela
Lei Complementar n9 147 de 07 de Agosto de 2014.

Paragrafo Segundo: Nessas condigfnes, as propostas que se encontrarem na faixa de 5% (cinco por
cento) acima da proposta ou lance de menor preco serao consideradas empatadas com a primeira
colocada e o licitante ME ou EPP melhor classificado tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

Paragrafo Terceiro: O licitante declarado vencedor devera apresentar ao Pregoeiro, no prazo
maximo de 48 (quarenta e oito] horas apos o encerramento deste pregao, a proposta escrita de
precos contemplando o lance final ofertado - PROPOSTA CONSOLIDADA.

Paragrafo Quarto: A empresa vencedora do lote, que nao apresentar a Proposta Consolidada
dentro do prazo acima citado, ficara automaticamente INADIMPLENTE pelo periodo de 02 (anos)
com a administracao.

Paragrafo Quintoz a empresa que nao obedecer a clausula 6.13 do edital sofrera as penalidades
constantes do art. 87, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alteracées.

7.DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1. Os PROPONENTES deverao apresentar no Envelope n.92 - "Documentos de Habilitacao“, que
demonstrem atendimento as exigéncias que sao indicadas a seguir:
7.2. Declaracao expressa, sob as penalidades cabiveis, afirmando a inexisténcia de fatos impeditivos
para sua habilitacao neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar
acerca de ocorréncias posteriores, conforme modelo de declaracao constante do Anexo V deste
Edital.
7.3. Declaracao de que a empresa nao mantém em seus quadros funcionais menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, e menores de 14 (quatorze) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 79 da
Constituicao Federal, Anexo VI deste Edital.
7.4. Apresentar Declaracao de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com 0 CPSMR assinada pelo(s)
socio(s] e/ou proprietario da empresa.
7.5-Caso na autenticacao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do
documento, a exigéncia referente a autenticacao de todas as faces do documento fica sem validade.
7.6-Caso o documento apresentado seja expedido por instituicao que legalmente e com regularidade
permita a sua emissao e consulta pela Internet, o Pregoeiro podera verificar a autenticidade deste
através de consulta junto ao respectivo site.
7.7-Para a habilitacao juridica, o licitante devera, nos documentos exigidos neste instrumento
convocatorio, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitacao,

Travessa Boancrges. s/n — Planalto da Catumbela — CEP 62.900-000 - Russas — Ceara



. I ‘ V _ _»,>""“'--»'
' _ C n\1suiu in Pi=nu<_n in S-\l l)I- in MI(‘|€()Rli|1(iI.»\(! l)I~ R1. $5.45 .»»*“”;~ . A

, 1 ~ ma Gestéo com Pessoas, por Resultaclos e .lusti§:a Social. A 4 git

CPSMR . 9 "
1“

,v~. 5‘-. I
.,~h_ ‘ _ _

podendo ser através do CRC — Certificado de Registro Cadastral, emitido pelo Consorcio Publico de
Saude da Microrregiao de RUSSAS -CPSMR.
7.8. O Certificado de Registro Cadastral podera ser apresentado por licitante inscrito no Cadastro de
Fornecedores do CPSMR, que substituira os documentos referentes as habilitacfies juridica e fiscal,
exceto os documentos enumerados nos incisos Ill e IV do Art. 29 da Lei n° 8.666/93, desde que,
quando da verificacao pelo pregoeiro, seja constatado que a documentacao exigida esteja
devidamente regular, dentro do prazo de validade previsto para este certame e disponivel no arquivo
e controles do competente cadastro.

A) HABILITACAO IURIDICA

a.1) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa, no registro publico de empresa mercantil da ]unta
Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar 0 registro da lunta
onde opera com averbacao no registro da Iunta onde tem sede a matriz, acompanhado da(s) copia(s)
do(s) CPF e RG do(s) socio(s) da empresa.
a.2] ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor,
devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por a<;6es, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro da ]unta onde opera com averbacao no registro da ]unta onde tem sede a matriz,
acompanhado da(s) copia(s) do(s) CPF e RC do(s) socio(s) da empresa.
a.3) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto cooperativas - no
Cartorio de Registro das Pessoas luridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio;
devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar 0 registro no Cartorio de
Registro das Pessoas Iuridicas do Estado onde opera com averbacao no Cartorio onde tem sede a
matriz.
a.4) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
a.5) REGISTRO NA ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperativa,
acompanhado dos seguintes documentos:

I) Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.764/71;
ll) Comprovacao da composicao dos orgaos de administracao da cooperativa (diretoria e
conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71;
III) Ata de fundacao da cooperativa;
IV) Ata da assembléia que aprovou o estatuto social;
V) Regimento interno com a Ata da assembléia que o aprovou;
VI) Regimento dos fundos constituidos pelos cooperados com a Ata da assembléia que os aprovou;
VII) Editais das 03 ultimas assembléias gerais extraordinarias.

a.6) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita no Cadastro de
Fornecedores do CPSMR, no seu prazo de validade, de acordo com o disposto no item 7.6.

I) O Certificado exigido acima é obrigatorio somente para 0 licitante que queira substituir documento
conforme o estabelecido no item 7.6.

B) QUALIFICACAO ECONDMICO-FINANCEIRA

b.1) Apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e demonstracées contabeis do ultimo exercicio social
(2019), ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Iunta Comercial, que
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comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou
balancos provisorios, o balanco devera ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do
Livro Diario — estes termos devidamente registrados na lunta Comercial — constando ainda, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacao
da proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alteracées posteriores, e, ou, no caso
de empresa optante pelo simples nacional, declarada em credenciamento, podera apresentar: copia
da Declaracao de lnformacao Socioeconomicas e Fiscais - (DEFIS) de Pessoa Iuridica e respectivo
recibo de entrega em conformidade com 0 programa gerador de documento de arrecadacao o
Simples Nacional;
b.2) No caso de sociedade por ac6es, o balanco devera ser acompanhado da publicacao em jornal
oficial, em jornal de grande circulagao e do registro na Iunta Comercial;
b.3) No caso de empresa recém-construida (ha menos de 01 ano), devera ser apresentado o balanco
de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na ]unta Comercial,
constando no Balanco 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.
b.4) CERTIDAO NEGATIVA DE DECRETACAO DE FALENCIA OU CONCORDATA expedida pelo
distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa juridica.
b.5) CERTIDAO SIMPLIFICADA, emitida pela Iunta Comercial da sede da empresa licitante, com data
de emissao nao anterior a 30 (trinta) dias da data da licitacao.
b.6) CERTIDAO ESPECIFICA (com todas as alteracées e movimentacoes da empresa), emitida pela
lunta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissao nao anterior a 30 (trinta) dias da
data da licitacao.

C) REGULARIDADE FISCAL

cl) PROVA DE INSCRICAO ]UNTO AO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA IURIDICA — CARTAO CNP];
c.2) PROVA DE INSCRICAO junto a Fazenda Estadual ou Municipal ou documento de isencao;
c.3) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da
sede ou filial do licitante, expedidos pelos érgaos abaixo relacionados e dentro dos seus periodos de
validade, devendo os mesmos apresentarem igualdade de CNP|.
1) CERTIDAO CONIUNTA NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO.
II) CERTIDAO QUANTO A DIVIDA ATIVA DO ESTADO, OU EQUIVALENTE, REFERENTE AO ICMS,
EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO;
III) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS, OU EQUIVALENE, EXPEDIDA PELO SETOR
COMPETENTE DO MUNICIPIO DA SEDE DO DOMICILIO DO LICITANTE.
c.4) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO (CRF) OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), da jurisdicao da sede ou filial do licitante, devendo
0 mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na comprovacao da
regularidade fiscal.
c.5) Prova de situacao 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 n9 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.
c.6) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT), da jurisdicao da sede ou filial do
licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na
comprovacao da regularidade fiscal.
c.7) Os documentos referentes a regularidade fiscal deverao apresentar igualdade Qg QNPI
ressalvando-se aquele que o proprio orgao emissor declara expressamente no referido documento
que ele é valido para todos os estabelecimentos - sede e filiais da licitante.
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c.8) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serao considerados
se forem acompanhados da versao em portugués firmada por tradutor juramentado.
c.9) As certidées de comprovacao de regularidade, exigidas neste edital, que nao apresentarem
expressamente o seu periodo de validade, deverao ter sido emitidas nos 3(L[trinta] dias anteriores
a data de abertura do certame. ‘

0) on QUALIFICACAO TECNICA
d.1)Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando aptidao pelo concorrente para desempenho de atividade compativel com o
objeto da licitacao.
d.2) Prova de Inscricao junto ao Conselho Regional de Administracao — CRA, seccao da sede da
empresa, de acordo na Lei Federal n9. 4.769/65, Decreto Regulamentador n9. 61.934/67.

E) DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA I-IABILITACAO

e.1] apresentar memorial fotografico Sede da empresa (fachada e partes internas) e algum
documento de agua, luz, telefone, que comprove o funcionamento da empresa a participante do
certame.
e.1.1) A comprovacao do documento tera que ser emitido com a mesma razao social da empresa, nao
serao aceitos documentos de comprovacao de endereco emitidos em hipotese alguma em nome de
pessoa fisica, mesmos estas sendo socio (s) e ou Proprietario da empresa.
e.2) Alvara de Funcionamento emitido pelo orgao competente de cada Municipio da empresa
proponente.

Paragrafo Primeiro: Estes documentos deverao ser apresentados em (originals ou copias), no caso
de copias, deverao ser autenticadas por tabeliao, pelo pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe
de Apoio, a vista do original.

Paragrafo Segundo: Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislacao.

8. CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO

8.1 - Até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
fisica ou juridica podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio
deste Pregao.
8.1.1 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacao perante a Administracao a
pessoa que nao o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipotese em que tal comunicacao nao
tera efeito de recurso.
8.1.2 - A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
8.2 — Somente serao aceitas solicitacfies de esclarecimentos, providéncias ou impugnacfies mediante
peticao confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletrfmica, em tinta nao lavavel, que
preencham os seguintes requisitos:
8.2.1.0 enderecamento a CEL — Comissao Especial de Licitacao do CPSMR;
8.2.2 A identificacao 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 identificacao, devidamente datada, assinada e protocolada no
Setor de Protocolo do CPSMR no horario das 08:00 as 12:00 horas, dentro do prazo editalicio;
8.2.3 —O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou sub itens discutidos;
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8.2.4 — O pedido, com suas especificacées;
8.3 - A resposta do CPSMR, sera disponibilizada a todas os interessados mediante publicacao do ato
em jornal oficial ou jornal de grande circulacao regional e constituira aditamento a estas Instrucées.
8.4 - 0 aditamento prevalecera sempre em relacao ao que for aditado.
8.5 — Acolhida a peticao de impugnacao contra 0 ato convocatorio que importe em modificacao dos
termos do edital sera designada nova data para a realizacao do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.
8.5.1 — Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.

R -1 ~
9 DILIGENCIAS, REVOGACAO E ANULACAO.

9.1- Em qualquer fase do procedimento licitatorio, o Pregoeiro ou a autoridade superior, podera
promover diligéncias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informacoes ou permitir sejam
sanadas falhas formais de documentacao que complementem a instrucao do processo, vedada a
inclusao posterior de documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta,
fixando 0 prazo para a resposta.
9.2 — Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificacao/inabilitacao.
9.3 — O CPSMR podera revogar a licitacao por raz6es de interesse publico, no todo ou em parte ou
anular esta licitacao, em qualquer etapa do processo.

10- DA HOMOLOGACAO, ADIUDICACAO E DA GARANTIA oo CONTRATO
1 0.1- A adjudicacao desta licitacao em favor do licitante, cuja proposta de precos ou lance, se houver,
seja classificado em primeiro lugar, caso nao haja interposicao de recurso, é da competéncia do
Pregoeiro, e, caso haja interposicao de recurso, sera so de responsabilidade da autoridade superior
competente do orgao de origem desta licitacao, que também promovera a homologacao.
10.2- No caso de interposicao de recurso, sendo a adjudicacao da competéncia da autoridade
superior, competente do orgao de origem desta licitacao, decidido o recurso, este homologara o
julgamento do Pregoeiro e adjudicara o objeto ao vencedor.
10.3- A autoridade superior competente do orgao de origem desta licitagao se reserva ao direito de
nao homologar ou revogar o presente processo, por raz6es de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentacao por escrito.
10.4- Apos a adjudicacao do objeto do certame e até a data da contratacao, o licitante vencedor
devera prestar garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato,
em conformidade com 0 disposto no art. 56, da Lei Federal n9 8.666/1993, vedada a prestacao de
garantia através de Titulos da Divida Agraria.
10.4.1- Na garantia devera estar expresso prazo de validade superior a 90 (noventa) dias do prazo
contratual.
10.4.2- A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apos o cumprimento integral de todas as
obrigacées contratuais e quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme disp6e o §
49, do art. 56, da Lei Federal n9 8.666/1993.
10.4.3- A nao prestacao de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacao, caracterizando
descumprimento total da obrigacao assumida, ficando a adjudicataria sujeita as penalidades
legalmente estabelecidas, inclusive multa.
10.4.S- Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional
ao valor acrescido, nas mesmas condigfies estabelecidas no subitem 10.4.
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11.1- Constatada a necessidade de ajustes na planilha de precos, com relacao a divergéncia nos
valores salariais correspondentes a categoria, definidos na Convencao Coletiva de Trabalho,
percentuais dos encargos sociais e tributos, valores referentes aos vales alimentacao e refeicao, erros
de soma ou multiplicacao, estes poderao ser corrigidos no momento da celebracao do contrato.
11.2- E vedada alteracfies nos quantitativos das categorias definidas na planilha de preco, até o
momento da celebracao do contrato.
11.3- A adjudicataria teré o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocacao, para a
assinatura do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde que
solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.
11.4- Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacao das condicfies de habilitacao exigidas
neste edital, as quais deverao ser mantidas pela contratada durante todo o periodo da contratacao.
1 1.5- Quando a adjudicataria nao comprovar as condicfies habilitatorias consignadas neste edital, ou
recusar-se a assinar o contrato, podera ser convidado outro licitante pelo pregoeiro, desde que,
respeitada a ordem de classificacao, para, depois de comprovados os requisitos habilitatorios e feita
a negociacao, assinar o contrato.
11.6- Para fins de contratacao, o licitante vencedor que recolha encargos sociais ou tributos
diferenciados, devera informar a contratante quando da assinatura do instrumento contratual.
11.7- A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condicoes aplicaveis
a contratacao estao definidas na clausula 169 deste edital.

12 - DA DURACAO no CONTRATO

12.1- O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ter a
sua duracao prorrogada por iguais e sucessivos periodos, mediante Termos Aditivos, até 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 para o CPSMR, na continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no
tocante ao seu objeto.
12.1.1. A Contratada nao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
12.2. Toda prorrogacao de contratos sera precedida da realizacao de pesquisas de precos de mercado
ou de precos contratados por outros orgaos e entidades da Administragao Publica, visando a
assegurar a manutencao da contratacao mais vantajosa para a Administracao, em relacao a realizagao
de uma nova licitacao.
12.3. O contrato nao podera ser prorrogado quando:
12.3.1. A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administracao, nos
termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidénea para licitar
ou contratar com a Administracao Publica, enquanto perdurarem os efeitos;
12.3.2. A Contratada nao mantiver, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as
condic;6es de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;
12.3.3. A Contratada nao concordar com a eliminacao, do valor do contrato, dos custos fixos ou
variaveis nao renovaveis que ja tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigéncia da
contratacao;
12.4. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracao de termo aditivo.

13- DA FONTE DE RECURSOS

13.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrao por
conta da dotacao orcamentaria, sob a rubrica n9: 0101 10 302 0403 2.002- Gerenciamento do Centro
de Especialidades Odontologicas -CEO; 0101 10 302 0403 2.003- Gerenciamento da Policlinica;
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Elemento despesa: 3.3.90.39.00 — Outros Servicos de Terceiro Pessoa juridica, com recursos
diretamente arrecadados ou transferidos do CPSM R, consignados no Orcamento de 2021.

14- DO REAIUSTAMENTO DE PRECO

14.1- Quando da repactuacao salarial das categorias através de convencao coletiva de trabalho, sera
feito o reequilibrio econémico-financeiro do contrato.
14.2- Nao poderao ser repassados aos custos do contrato os reajustes salariais espontaneos ou
aqueles decorrentes de acordos coletivos de trabalho ou convencfies coletivas realizadas fora da data
base da categoria.

15 DAS ALTERACOES, FISCALIZACAO E DA SUBCONTRATACAO DO CONTRATO

15.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi<;6es contratuais, acréscimos ou
supressées no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme 0 disposto no § 19, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas
alteracées posteriores.
15.2 — A fiscalizacao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, ao qual,
seré designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos servicos, anotando em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao e determinando o que for necessario
a regularizacao de falhas ou defeitos observados.
15.3 — A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeicées técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da Administracao ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracoes.
15.4 — O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios a regularizacao eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.
15.5- A subcontratacao nao altera a responsabilidade da Contratada, a qual continuara integra e
solidaria perante a Contratante.
15.6 - As subcontratacfies porventura realizadas serao integralmente custeadas pela Contratada.
15.7- A Proponente vencedora da licitacao, podera subcontratar os servicos, objeto deste certame,
até o limite admitido pela administracao, com a anuéncia prévia da Gestora do Contrato, e em pleno
cumprimento do art. 72 da Lei 8.666/93 e suas alteracoes;
15.8 - Nao podera ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatorio e que
tenha sido considerada inabilitada.
15.9 - A Contratada devera solicitar formalmente a Gestora do Contrato os pedidos de
subcontratacao, com os quais a mesma podera anuir mediante a apresentacao de todos os
documentos exigidos no item 7. e subitens.
15.10 - Qualquer subcontratacao somente sera possivel com a anuéncia prévia do CPSMR, através do
responsavel por cada contrato, que exigira contrato firmado entre a empresa vencedora e o seu
subcontratado, mediante a apresentacao de todos os documentos exigidos neste Edital e autorizacao
expressa do Consorcio.
15.10.1-Da solicitacao prevista no item acima, constara expressamente que a empresa contratada é
a unica responsavel por todos os servicos executados pela Subcontratada, pelo faturamento em seu
exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitacao.
15.11- O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada sera apresentado ao CPSMR, que
podera objetar relativamente as clausulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar
responsabilidades e encargos de qualquer natureza.
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15.12- Neste contrato devera estar expresso que a empresa CONTRATADA é a unica responsavel por
todos os servicos executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por
todos os demais eventos que envolvam 0 objeto proposto desta licitacao.
15.13 - Em hipotese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os
subcontratados.
15.14- A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizacao de subcontratadas por raz6es
técnicas ou administrativas.

16- DA FORMA DE PAGAMENTO DO CONTRATO

16.1-O pagamento sera efetuado apos o recebimento dos servicos, devidamente atestados pelo Setor
de Almoxarifado e/ou pela Comissao Recebedora, devendo ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta)
dias da data do fornecimento, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de Empenho.
16.2- O pagamento somente sera efetuado apés o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos servigos executados.
16.2.1. O "atesto” fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada com os servicos efetivamente prestados.
16.3- Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer
0nus para a Contratante.
16.4. Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
16.4.1. Nao produziu os resultados acordados;
16.4.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima
exigida;
16.5. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para verificar a manutencao das
condicées de habilitacao da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao
processo de pagamento.
16.6. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislacao vigente.
16.7. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
16.8. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
16.9 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma
forma, para o atraso, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios apurados com base
na variacao do lndice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundacao
Getulio Vargas, no periodo compreendido entre a data prevista e a do efetivo pagamento, adotando-
se 0 critério "pro-rata temporis" para as atualizacoes nos subperiodos inferiores a 30(trinta) dias.
16.10 - Deverao ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vinculos deste Contrato por
esgotamento do objeto, por final do prazo ou rescisao contratual.
16.11- Serao descontados de (forma integral ou parcelada) sobre 0 valor da fatura, os valores
decorrentes de indenizacées ou de multas eventualmente registradas.

17- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

17.1. Solicitar a execucao do objeto a CONTRATADA através da emissao de Ordem de Servico.
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17.2. Proporcionar a CONTRATADA todas as condicées necessarias ao pleno cumprimento das
obrigacfies decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o forneclmento de equipamentos e
materials, consoante estabelece a Lei Federal n9 8.666/1993 e suas alteracoes.
17.3. Fiscallzar o objeto deste contrato através de sua unldade competente, podendo, em decorréncia,
solicitar providéncias da CONTRATADA, que atenderé ou justificara de imediato.
17.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execucao do objeto
contratual.
17.5. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicées estabelecidas neste contrato.
17.6. Determinar 0 horario da realizacao dos servlcos podendo ser variavel em cada local e passive]
de alteracao, conforme convenléncla da CONTRATANTE com observancia das leis trabalhistas.
17.7. Solicitar que a CONTRATADA realize treinamento especificoa fim de atender interesse
exclusivo da Administracao, permanecendo a responsabilidade primaria da CONTRATADA em
manter a especializacao e qualidade dos servicos licitados. Os custos decorrentes dessa hipotese
serao ressarcidos pela Admlnistracao, observando-se o disposto no art. 65, da Lei Federal n9
8.666/ 1993.
17.8. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
17.9. Reembolsar a contratada os valores decorrentes de pagamentos de giarlas, devidamente
comprovados, em caso de indispensavel deslocamento de funcionario da contratada a servico em
outra localidade diferente da sua lotacao, na forma e condicoes estabelecidas na legislagao pertinente
e no valor estabelecido na Convencao/Dlssidios coletivos de trabalho da categoria profissional
respectlva. Nos deslocamentos para fora do Estado sera paga, além das diarias, a passagem aérea
classe econémica, observando-se o disposto no art. 65, da Lei Federal n9 8.666/1993.
17.10. Reembolsar a contratada os valores de despesas, devidamente comprovadas, decorrentes de
pagamentos de horas extras, quando for 0 caso.
17.1 1. Indicar os locals onde serao prestados os servlcos.
17.12. Exlgir 0 cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.
17.13. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfelcfies, falhas ou irregularidades constatadas
nos servicos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.
17.14. Determinar o horario da realizacao dos servicos, que podera ser variavel em cada local e
passivel de alteracfies, conforme conveniéncia da Contratante.
17.15. Promover, por seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos sob os
aspectos quantitativos e qualitatlvos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e
comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.
17.16. Exlgir da Contratada, a qualquer tempo, documentacao que comprove o correto e tempestlvo
pagamento de todos encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execucao deste Contrato.

18- DAS OBRIGACDES DA CONTRATADA

18.1. Executar o objeto em conformidade com as condicoes contratuais.
18.2. Manter durante toda a execucao contratual, em compatibilidade com as obrlgacfies assumidas,
todas as condicées de habilitacao e quallficacao exigidas na licitacao.
18.3. Aceitar, nas mesmas condicées contratuais, os percentuais de acrésclmos ou supressoes
limitados ao estabelecido no §19, do art. 65, da Lei Federal n9 8.666/1993, tomando-se por base o
valor contratual.
18.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execucao do objeto, nao podendo ser arguido para efeito
de exclusao ou reducao de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder a fiscalizacao ou
acompanhar a execucao contratual.
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18.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucao contratual, inclusive as obrigacfies relativas a salarios, previdéncia social, impostos,
encargos sociais e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das
leis trabalhistas e especlficas de acidentes do trabalho e legislacao correlata, aplicavels ao pessoal
empregado para execucao contratual.
18.6. Prestar imedlatamente as informacées e os esclarecimentos que venham a ser solicltados pela
CONTRATANTE, salvo quando implicarem em lndagacoes de carater técnico, hipétese em que serao
respondldas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
18.7. Providenciar a substituicao de qualquer profissional envolvido na execucao do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizacao da CONTRATANTE.
18.8. Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no titulo II, capitulo V, da
CLT, e na Portaria n.9 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relatlvos a seguranca e hlgiene do
trabalho, bem como a Legislacao correlata em vigor a ser exigida.
18.9. Apresentar mensalmente junto a CONTRATANTE no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis
subsequente ao término dos servicos prestados, as folhas de pagamentos e as guias de recolhlmentos
dos encargos sociais exigidos em leglslacao vlgente, em que se comprove a inclusao de empregados
utilizados nos servicos contratados, os quais nao terao, em tempo algum, durante o periodo
contratual, nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE ou com o CPSMR, sendo também de
responsabilidade da CONTRATADA, 0 pagamento de todos os tributos que, dlreta ou indiretamente,
incidam sobre a prestacao dos servicos contratados, inclusive as contribuigées previdenciarlas
fiscais e parafiscais, (FGTS, PIS, EMOLUMENTOS, SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO e outros
previstos em lei), ficando excluida qualquer solidariedade da CONTRATANTE por eventuais
autuacoes administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimpléncla da CONTRATADA com
referéncia as suas obrigacées nao se transfere a CONTRATANTE. Em nenhuma hipotese, e sob
gualguer pretexto, podera a CONTRATADA vincular pagamentos de sua responsabilidade, inclusive
os devidos a seus empregados, aos pagamentos a ela devidos pela CONTRATANTE.
18.10. Apresentar a CONTRATANTE, previamente, a escala de férias dos empregados que estiverem
a disposicao da CONTRATANTE, bem como fazer suas reposlgoes com as mesmas caracteristicas
profissionais daqueles beneficiados por férias ou llcencas.
18.10. Apresentar a CONTRATANTE, previamente, a escala de férias dos empregados que estiverem
a disposicao da CONTRATANTE, bem como fazer suas reposi<;6es com as mesmas caracteristlcas
profissionais daqueles beneficiados por férias ou licencas.
18.11. Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal do pessoal envolvido nos postos de
servico.
18.12. lmplantar, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, da assinatura do contrato, a mao de obra nos
respectivos postos de trabalho, informando, em tempo habll, qualquer motivo impeditivo que a
impossibilite de assumir os postos conforme o estabelecido.
18.13. Manter seu pessoal unlformizado, devidamente identificado por meio de cracha contendo
fotografia recente.
18.14. Manter sob sua responsabilidade todo pessoal necessario a execucao dos trabalhos,
observando rigorosamente as prescricoes relativas as leis trabalhistas e da Previdéncia Social.
18.15. Assumir a responsabilidade por qualquer acidente de que possam ser vitimas seus
empregados nos desempenhos dos servicos objeto do contrato ou conexos com este.
18.16. Comunicar imedlatamente a Contratante, por escrito, em caso de substituicao de pessoal,
apresentando-lhe fotocopia da Carteira de trabalho do substituto, devidamente anotada e copia do
registro de empregado.
18.17. Instalar em prazo maximo de 60 (sessenta) dias e manter escritorio de apoio com um
preposto com autonomia para responder integralmente pelo contrato, na cidade de RUSSAS, por
tempo integral
18.18. Fornecer uniformes e seus complementos a mao de obra envolvida.
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18.19. Designar empregados de seu quadro, especializados e devidamente credenciados, assumindo
total responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e pelo cumprimento de todas as
obrigagées trabalhistas, fiscais e providenciarias, inclusive as decorrentes de acidentes,
indenizacfies, multas assim como, o cumprimento de todas as demais obrigacées atinentes ao
contrato;
18.20. Podera a Contratante, de acordo com o seu interesse e conveniéncia alterar o local de execugao
dos servicos, mediante previa informacao a Contratada.
18.21. Substituir, mediante solicitacao formal e a critério da Contratante, qualquer de seus
empregados designados para executar as tarefas correspondentes ao contrato, que nao esteja
correspondendo aos padr6es estabelecidos pela contratante. A Contratada tera um prazo de 24
(vinte e quatro) horas, a contar da data da solicitacao, para proceder a troca, sob pena de multa.
18.22. Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por acao ou omissao, em decorréncia do fornecimento dos servicos,
nao sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipotese, responsavel por danos indlretos ou lucros
cessantes.

19- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1- Pela inexecucao total ou parcial das obrigacées assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administracao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes san<;6es:
a) Adverténcla.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA
em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da notificacao feita
pela CONTRATANTE.
b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre 0 valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia de
atraso na entrega do objeto contratual, até 0 limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumu‘lativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao
do pacto, a critério do CPSMR, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos
materials/servicos.
b.4) 0 valor da multa referida nestas clausulas sera descontado "ex-officio" da CONTRATADA,
mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto
ao CPSMR, independente de notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial;
c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punicao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.
19.2- As sancées previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatario, o contraditorio e ampla defesa, nos seguintes prazos
e condicfiesz
a) de 05 (cinco) dias uteis nos casos de adverténcia e de suspensao, e de 10 (dez) dias uteis da
abertura de vista do processo, no caso de declaracao de inidoneidade para licitar com o CPSMR.

20- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei Federal
n9 8.666/93 e suas alteracoes.
20.2- Das decisées proferidas pelo Pregoeiro relativas a classificacao e desclassificacao de propostas
de precos escritas e lances e a habilitacao e inabilitacao, cabera recurso administrativo dirigido a
autoridade superior competente do érgao de origem desta llcitacao, que devera ser registrada em
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Ata pelo titular ou representante legal do licitante, no final da sessao, constando o motivo e a sintese
das suas raziies, podendo o interessado juntar memorials no prazo de 03 (trés) dias, contados a partir
do 19 (primeiro) dia util seguinte ao da interposicao, no endereco constante no CPSMR, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazoes em igual numero de dias, que
comecarao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
20.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for ou estiver explicitamente
disposto em contrario. So se lniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente normal no
CPSMR.

21- DAS RESCISOES CONTRATUAIS

21.1.0 CPSMR, podera rescindlr o contrato, independentemente de qualquer interpelacao judicial ou
extrajudicial se a contratada:

a) Deixar de iniciar os servicos por periodo superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do
iecebimento da ordem de inicio dos servicos;
b) Executar os servicos em desacordo com as especificacées exigidas;
1) Nao cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a legislacao vigente;
d) Cometer relterados erros na execucao dos servicos;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestacao de servicos sem a expressa autorizacao da
Contratante;
I) Entrar em concordata, faléncia ou dissolucao, ou recair no processo de insolvéncia sobre qualquer
de seus dirigentes.
21.2. Declarada a rescisao contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item
anterior, a contratada recebera exclusivamente o pagamento dos servicos executados e recebido,
deduzido o valor correspondente as multas porventura exlstentes.
21.3. Nao caberé a contratada indenizacao de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier
a ser rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nele estabelecidas.
21.4. lndependentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser rescindido por livre
decisao do Consorcio, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamacao ou
mdenizacao a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos servicos executados e
devidamente recebidos.
21.5. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorlo, desde que haja conveniéncla da
Administracao;
21.6. Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrldo.
21.7- 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 prévia e comprovada intimacao da interessada para que, se 0 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 intimacao comprovada
da decisao rescisoria.

22- DAS DISPOSIQOES GERAIS

22.1. Fica assegurado a Entidade de Licitacao o direito de:
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22.1.1. Adiar a data de abertura da presente Licitacao, dando conheclmento aos interessados,
notificando-se, por escrito, as Licitantes que ja tenham retirado o Edital, com a antecedéncia de pelo
menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada;
22.1.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregao, a qualquer tempo, desde que
ocorrentes as hipoteses de ilegalidade ou interesse publico, dando ciéncia aos interessados;
22.1.3. Alterar as condic6es deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregao, fixando
novo prazo, nao inferior a 08 (oito) dias uteis, para a abertura das propostas, a contar da publlcacao
das alteracées.
22.2. A participacao neste Pregao lmplicara aceitacao integral e irretratavel das normas do Edital e
seus anexos, bem como na observancia dos preceitos legals e regulamentares, ressalvados o direito
de impugnacao e recurso.
22.3. E facultada ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da llcitacao, a promocao
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informacao que deveria constar no ato da sessao publica.
22.4 A Contratada flcara responsavel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao
patriménio da Entidade de Licitacao, reparando as suas custas os mesmos, durante a entrega dos
produtos/servicos contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizacao por parte da Entidade de
Licitacao.
22.5. Qualquer modificagao no Edital exige divulgagao pelo mesmo instrumento de publicacao em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.
22.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferlda para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao
do Pregoeiro em contrario.
22.7. No julgamento da habllitagao e das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata acessivel a todos, atribulndo-Ihes validade e eficacla para fins de
habilitacao e classificacao.
22.8. A homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratacao.
22.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a
Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.
22.10. O licitante devera manter preposto, aceito pela Administracao, no local, se for o caso, para
representa-lo na entrega dos produtos/servicos.
22.11. 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 lniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Consorcio.
22.12. As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, atendidos o interesse publico, sem comprometimento da seguranca e
do regular funcionamento do Consorcio.
22.13.0 nao atendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no afastamento do
licitante, desde que sejam possivels a afericao da sua qualidade e a exata compreensao da sua
proposta de precos durante a realizacao da sessao publica deste pregao.
22.14.A homologacao do presente procedimento sera de competéncia da Autoridade Competente.
22.15. Todas as normas inerentes a contratacao do objeto deste certame, discrimlnadas no Anexo I —
Termo de Referéncia deste Edital deverao ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando
da elaboracao de suas propostas.
22.16. As licitantes deverao observar os mais altos padrfies éticos durante o processo licitatorio e na
execucao do contrato, estando sujeltas as sangfies previstas na legislacao brasileira.
22.17. Quaisquer informacées e copias do edital e anexos poderao ser obtidas junto ao site:
www.tce.ce.gov.br.
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23. DO FORO

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

RUSSAS-CE, 24 de marco de 2021.

Marcos oger aiv aga
’ retgoeiro da C E L A

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICRORREGIAO DE RUSSAS -CPSMR
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