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EDITAL Nº 007/2021 

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por seu (sua) 

Pregoeiro(a) designado(a) pelo Ato Normativo nº 386 de 01 de fevereiro de 2021, no uso de suas atribuições, torna público, 

para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS, sob o regime de execução Indireta, do tipo menor preço GLOBAL por LOTE, conforme 

descrito neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 

2013, da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de 

abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto 

n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014,  Decreto Municipal nº 030  de 22  de 

Abril de 2020,  aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 bem como à legislação correlata, e 

demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.  

 

Data de abertura: 28 de maio de 2021. 

Credenciamento: ás 08 h 00min (horário de Mato Grosso) 

Recebimento dos Envelopes: às 08 h 00min (horário de Mato Grosso) 

Local: Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na Rua 

Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Gerenciamento Técnico, administrativo, 

fornecimento de recursos humanos, recursos materiais, medicamentos, insumos farmacêuticos, incluindo o 

fornecimento de equipamentos de UTI e prestação de Serviços Médicos de Intensivista com fornecimento de 

equipamentos e insumos  para essa demanda e outros necessários para o funcionamento de 10 (dez) leitos tipo Adulto 

de (UTI) Unidade de Terapia Intensiva, no âmbito do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo sob gestão do 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, constantes no termo de 

referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os 

efeitos jurídicos legais. 

1.2. Os itens do objeto encontram-se elencados no termo de referência do presente edital (anexo I). 

1.3. A minuta de contrato (Anexo XIII) contém as condições de FORNECIMENTO dos produtos/serviços que serão 

adquiridos/prestados e que deverão ser obedecidos tanto na fase de proposta como na fase contratual. 

1.4. Na minuta de contrato estão fixadas as condições de vigência, preço, valor do contrato, faturamento, pagamento, reajustes, 

condições para o FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO, transferência das obrigações, penalidades, rescisão, disposições finais e 

foro. 

1.5. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL por LOTE, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

  

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

2.1. O órgão gerenciador será o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 

PEIXOTO.  

2.2. São participantes os seguintes órgãos:  

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO.  

2.3. Poderá utilizar-se do presente contrato, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do 

certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que 

couber, as condições e as regras e na Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações.  
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2.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de 

penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.  

  

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que 

sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas 

contidas neste Edital e seus Anexos.  

3.2. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão deverão trazer a documentação original ou 

fotocópias das mesmas autenticadas por cartório. 

3.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis; 

3.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas; 

3.2.3. O(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e 

julgar necessário; 

3.2.4. Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pelo (a) Pregoeiro (a) ou Membros da Equipe de 

Apoio até 30 minutos antes do horário previsto para credenciamento, desde que acompanhados dos originais. 

3.3. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes em cada documento ou estabelecidos em lei; 

3.3.1. Nos casos omissos, o (a) Pregoeiro(a) considerará como prazo de validade 90 (noventa) dias contados da data 

de sua  emissão. 

3.4. As licitantes participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 

3.5. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:  

3.5.1. Que estejam sob falência, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, dissolução ou liquidação;  

3.5.2. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso 

III, da Lei n° 8.666, de1993;  

3.5.3. As microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no § 

4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº123/2006;  

3.5.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 7° da Lei n° 

10.520, de 2002;  

3.5.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito 

decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;  

3.5.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;  

3.5.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  

3.5.8. Estrangeiras que não funcionem no País e/ou que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

3.5.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de1993;  

3.5.10. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).  

3.6. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº746/2014-TCU-Plenário).  

3.7. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.  

3.8. Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente que não emprega menor, salvo na condição de aprendiz, 

nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.  

3.9. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da licitante, de que inexistem fatos que 

impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o(a) Pregoeiro(a) do disposto no Art. 97 da Lei 8.666/93; 

3.9.1. Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame. 

3.10. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante: 

3.10.1. Estar ciente das condições da licitação; 

3.10.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 

3.10.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a). 
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3.11. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições para habilitação exigidas na licitação. 

 

4. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

4.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 02 (dois) dias 

úteis antes da data designada para a abertura dos envelopes, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades 

que entende viciarem o mesmo. As petições deverão ser protocoladas devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão 

social, e-mail e telefone para contato), junto a Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale 

do Peixoto, localizada na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo-MT, 

direcionado ao(a) Pregoeiro(a), que tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis para respondê-las. 

4.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, caso a formulação da 

proposta seja afetada, nova data será designada para a realização do certame. 

4.3. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a 

autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no Art. 7° da Lei 

10.520/02 e legislação vigente. 

4.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do 

procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa nos termos do Art. 93 da Lei 

8.666/93. 

  

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. No horário previsto no início deste Edital, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante (Anexo XV), 

o qual deverá identificar-se junto ao(a) Pregoeiro(a), quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou 

documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para a formulação de propostas (lances 

verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. 

5.2. Se a empresa for representada por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de outorga por instrumento 

público ou particular (Anexo XIX), neste último caso, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para 

formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como 

os demais atos pertinentes ao certame. 

5.2.1. Deverá acompanhar a Procuração cópia do Ato Constitutivo (contrato social, registro e outros documentos 

legalmente aceitos) em vigor e acompanhado de todas as alterações ou da consolidação respectiva, e cédula de 

identidade do outorgante e outorgado a fim de demonstrar que o outorgante possui poderes para tal. 

5.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá comprovar ser o responsável 

legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devendo acompanhar também, cópia do Ato 

Constitutivo (contrato social, registro e outros documentos legalmente aceitos) e cédula de identidade do(s) sócio(s) 

proprietário(s). 

5.4. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir documentos probatórios de sua atual 

condição, para que a licitante possa participar das demais fases do procedimento licitatório. 

5.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 

5.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 6.2. e 6.3., não implicará a exclusão da empresa em 

participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do 

procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção. 

5.7. O documento de credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de identidade ou documento equivalente com 

foto, e a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (Anexo X), deverá vir FORA DOS ENVELOPES de 

PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, sendo apresentados ao(a) Pregoeiro(a) quando 

solicitados. 

5.7.1. Os documentos de credenciamento serão retidos pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio e juntados ao processo 

licitatório. 
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5.8. As empresas que enviarem envelope sem representante presente na abertura do certame deverão encaminhar a 

declaração do Anexo X, dentro do envelope de habilitação. 

 

6. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

6.1. Declarada aberta a sessão pelo(a) Pregoeiro(a), o representante da licitante entregará os dois envelopes não transparentes e 

lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os documentos de habilitação, independentemente de credenciamento, não 

sendo aceita, a partir desse momento, a participação de novos licitantes. 

6.2. O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ter expresso, em seu exterior, as seguintes informações:  

PROPOSTA DE PREÇOS 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

CNPJ DA EMPRESA: 

ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL. 

6.3. O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes informações:  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

CNPJ DA EMPRESA: 

ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL. 

6.4. Inicialmente, será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o Envelope dos Documentos de Habilitação. 

  

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A proposta deverá ser emitida em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, 

admitindo-se o emprego de idioma estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde que acompanhadas de sua 

tradução entre parênteses, suas folhas devem ser numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada por pessoa com 

poderes para assumir obrigações em nome da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário), redigida com 

clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza a 

classificação a ter mais de um resultado e, ainda, contendo:  

7.1.1. Uma única cotação, contendo preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos 

fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais após a vírgula) e por extenso. Em caso de divergência 

entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismos e por 

extenso, será considerado este último. 

7.1.1.1. Descrição do MATERIAL/SERVIÇO conforme especificação contida no Termo de Referência; 

7.1.1.2. Prazo de entrega do MATERIAL/SERVIÇO de acordo com o estabelecido no Termo de Referência 

deste Edital a contar da emissão da Autorização de Fornecimento; 

7.1.1.2.1. A não indicação dos prazos de entrega exigidos na proposta não desclassificará a licitante, 

mas indicará que a mesma se compromete com os prazos estabelecidos neste Edital. 

7.1.2. Folha de identificação da licitante, contendo: 

7.1.2.1. Razão ou denominação social; 

7.1.2.2. Endereço completo; 

7.1.2.3. Telefone/fax e e-mail; 

7.1.2.4. Número do CNPJ/MF; 

7.1.2.5. Se possível, número da conta corrente, agência, e respectivo banco (preferencialmente Banco do 

Brasil), praça de pagamento. 

7.1.3. O prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de 

sua apresentação. 

7.1.3.1. A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período de (60) 

sessenta dias a contar da data de sua apresentação. 
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7.1.4. Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos os custos operacionais da atividade, 

incluídos frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, 

porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 

Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais. 

7.2. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados que não 

tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão 

considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o 

objeto deste pregão ser fornecido, executado, sem ônus adicionais. 

7.3. A não identificação na proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui motivo de desclassificação da 

licitante, contudo está informação deverá ser fornecida na fase de julgamento. 

7.4. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob pena de desclassificação da 

proposta. 

7.5. Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos/serviços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais renuncie à 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.6. O(a) Pregoeiro(a) poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a composição dos preços 

propostos. 

7.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pelo(a) Pregoeiro(a). 

7.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, tanto no que se refere às 

condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos originais, ressalvadas 

àquelas quanto ao preço declarado por lance verbal ou às destinadas a sanar evidentes erros materiais devidamente avaliadas e 

justificadas ao(a) Pregoeiro(a). 

7.9. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

7.9.1. Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus Anexos ou da Legislação aplicável; 

7.9.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento; 

7.9.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital; e  

7.9.4. A não indicação da marca dos produtos (ANEXO VI), conforme inciso VII, do Art. 40, da Lei n° 8.666/93. 

7.10. A simples participação neste certame implica em: 

7.10.1. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como no 

dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas interessadas todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos; 

7.10.2. Que a empresa vencedora deverá apresentar proposta atualizada em até 48 (quarenta e oito) horas, exceto no 

caso de justificativa aceita pelo Consórcio, que estabelecerá novo prazo; 

7.10.3. Comprometimento da empresa vencedora em fornecer os produtos/serviços objeto desta licitação em total 

conformidade com as especificações do Edital e seus anexos. 

7.11. Apresentar Registro dos Produtos junto ao Ministério da Saúde. 

7.11.1. Fica estabelecido que as empresas declaradas vencedoras do certame deverão OBRIGATORIAMENTE 

apresentar em ORDEM NÚMERICA Certificado de Registro dos produtos/equipamentos emitidos pelo órgão 

competente, e/ou publicação da resolução e/ou anexo no D.O.U., em vigor, referente aos itens que a licitante tenha 

GANHADO, ao final da sessão. 

7.11.2. Serão aceitos os produtos/equipamentos com o Registro a ANVISA, em vigor ou no caso de registro vencido, 

com protocolo de renovação, desde que acompanhado de consulta, do site do órgão competente, referente à situação 

do processo devidamente atualizada, facultada a avaliação do técnico responsável. 
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7.11.3. Feita a avaliação dos registros e o produto sendo aceito será dado prosseguimento ao processo de licitação, 

caso não seja aceito será chamado o segundo colocado para que apresente os certificados, conforme item 7.11.1. do 

edital, nos mesmos prazos concedidos para o primeiro colocado na fase de lances. 

7.12. Para oferecer maior agilidade ao processo na abertura e julgamento do certame, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

Região do Vale Peixoto, utiliza em suas licitações o Guardião AGILI MEDIADOR. 

7.12.1. O sistema AGILI MEDIADOR juntamente com o arquivo para preparação da proposta de preços e manual de 

instalação e uso poderá ser solicitado junto ao Setor de Licitações e Contratos pelo e-mail: 

cisvaledopeixoto@gmail.com, ou baixado no site: http://www.cisvaledopeixoto.com.br na aba licitações, pregão, ano 

2019, DOWNLOAD. 

7.12.2. É obrigatório trazer no dia da abertura do certame, a proposta impressa e também gravada em PEN-DRIVE, ou 

outras mídias equivalentes, exceto CD, o arquivo do Sistema AGILI MEDIADOR contendo a proposta. 

7.12.3. O PEN-DRIVE, ou outras mídias equivalentes, será entregue ao(a) Pregoeiro(a) quando solicitado no decorrer 

do certame. 

7.12.4. A não apresentação do PEN-DRIVE, ou outras mídias equivalentes, não será motivo para desclassificação da 

proposta de preços, ou participação na fase de lances verbais durante o certame. 

7.13. Prazo da execução do serviço, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência. 

 

8. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DISPUTA DE LANCES VERBAIS 

8.1. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço GLOBAL. 

8.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, a equipe de apoio ordená-las-á em ordem decrescente de preços e 

em seguida identificará a proposta de menor preço, classificando o seu autor, cujo conteúdo atenda as especificações do Edital 

e em seguida as propostas com valores sucessivos e superiores até 10 (dez) pontos percentuais relativamente à de menor preço. 

8.3. O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo objeto não atenda às 

especificações, prazos e condições fixados no Edital. 

8.4. Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos do subitem 9.2. serão selecionadas até três melhores 

propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

escritas. 

8.5. Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, observadas as especificações técnicas e 

parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital, todos os proponentes com o MESMO PREÇO serão 

convidados a participar dos lances verbais e caso as licitantes classificadas se recusarem a dar lances e consequentemente 

persistindo a igualdade de preços será adotado o critério de desempate por sorteio na forma do Art. 45, parágrafo 2º, da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores, na própria sessão. 

8.6. O(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, 

que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e crescentes para o desconto sobre o valor de referência. 

8.6.1. Será vedado, portanto a oferta de lance com vista ao empate; 

8.6.2. O primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta escrita de menor preço e os demais 

lances deverão cobrir o lance de menor valor; 

8.6.3. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 

valor estimado para a contratação. 

8.7. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a alterar outros elementos da 

proposta escrita. 

8.8. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo, para analisar seus custos ou para 

consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de telefone celular e outros. 

8.9. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) 

Pregoeiro(a), implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do preço apresentado por ele, para 

efeito de ordenação das propostas. 

8.10. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a) Pregoeiro(a), as licitantes manifestarem seu 

desinteresse em apresentar novos lances. 

mailto:cisvaledopeixoto@gmail.com
http://www.cisvaledopeixoto.com.br/
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8.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor 

estimado para a contratação. 

8.11.1. Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a classificação será efetuada por sorteio, na 

mesma sessão.  

8.12. Declarada encerrada a etapa de lances serão classificadas as ofertas na ordem decrescente de valor, consubstanciado nos 

descontos oferecidos. 

8.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 

8.14. O(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado pela primeira classificada, 

decidindo motivadamente a respeito, podendo, para tanto, requerer a análise da área demandante para dar mais segurança no 

processo de aprovação de proposta. 

8.15. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições de habilitação da licitante que a tiver formulado. 

8.16. Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda todas as exigências. 

8.17. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a licitante 

será declarada desclassificada pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com 

os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento.  

9.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata, com assinatura da Equipe do(a) 

Pregoeiro(a) e todos os representantes. 

9.3. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final dos licitantes, será cabível a 

negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar.  

9.3.1. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços:  

9.3.1.1. Produzidos no País;  

9.3.1.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

9.3.1.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País.  

9.3.1.4. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes 

serão convocados.  

9.4. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o licitante para que seja 

obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 

neste Edital.  

9.5. Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.  

 

10. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019, em caso de Pregão 

Eletrônico e art. 4º XI da Lei 10.520/2002 quando tratar-se de Pregão Presencial. 

10.2. O licitante deverá apresentar a planilha de preços, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.  

10.3. O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento contendo as características do 

MATERIAL/SERVIÇO ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, sob pena de não aceitação da proposta.  
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10.3.1. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser 

manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise.  

10.4. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da 

mesma.  

10.5. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 

proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

Edital.  

10.6. Nessa situação, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.  

10.7. No julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante 

despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.  

10.8. Será desclassificada a proposta com valor superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, 

assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 

custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução 

do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação, nos termos do artigo 48, 

II, da Lei 8.666/93.  

 

11. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.  

11.2. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a)  reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação.  

11.3. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro 

lugar será verificada.  

11.4. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados, observando que: 

11.4.1. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitada e sujeita às 

penalidades legais. 

11.4.2. Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de saneamento da documentação, 

prevista no subitem 11.4.2.4.: 

11.4.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

11.4.2.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento; 

11.4.2.3. A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositivo contido em Lei 

vigente e deste Edital ou um de seus Anexos; 

11.4.2.4. Os documentos necessários à habilitação que puderem ser extraídos via internet comprovando sua 

validade, serão impressos, excepcionalmente, pelo(a) Pregoeiro(a) ou um dos membros da equipe de apoio, 

apenas para efeitos de comprovação de autenticidade daqueles apresentados; 

11.4.2.5. O envelope referente aos documentos de habilitação DEVERÁ conter os documentos ORIGINAIS 

atualizados, ou cópia de cada documento individualmente AUTENTICADA, ou ainda, cópias simples que 

poderão ser autenticadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura da documentação de 

habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais, não se aplicando aos documentos que 

puderem ser extraídos via internet; 

11.4.2.6. Somente será autenticada por servidor deste Consórcio, cópia fiel de documento original, se 

apresentado o documento ORIGINAL; 

11.4.2.7. Todos os documentos da licitante deverão estar com número do CNPJ e com o endereço respectivo 

da mesma, salvo os casos onde a licitante é filial e que pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

11.4.3. As certidões e/ou documentos que pela própria natureza exigem prazos e que não consta data de validade, 

considerar-se-á 90 (noventa) dias, anterior a data da abertura do certame. 
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11.5. Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, de forma numerada, sequencial e 

inseridos no Envelope nº 02, são os seguintes: 

11.5.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, §2º, da Lei nº 

8.666/93 (Anexo XVIII). 

a) A microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas 

alterações, possuírem alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser 

mencionada, como ressalva, na supracitada declaração; 

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei 

Complementar nº 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de 

habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do §4º do art. 3º da mesma Lei 

Complementar. (Anexo VIII).  

11.5.2. Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação (Anexo XV); 

11.5.3. Declaração de sujeição e concordância com as condições estabelecidas no Edital (Anexo XV); 

11.5.4. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da República, 

inciso V, artigo 27 da Lei nº 8.666/93 (Anexo XV); 

11.5.5. Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a 

vencer o certame, do MATERIAL/SERVIÇO licitado para realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas 

(Anexo XV); 

11.5.6. Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos 

exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (Anexo XV); 

11.5.7. A Não apresentação pelo concorrente das declarações constantes dos anexos III, XV, XVII, XVIII e XIX não 

acarretará na desclassificação do certame, podendo a Administração requisitá-las no ato da contratação 

(especificamente da Vencedora). 

11.6. Relativos à Habilitação Jurídica:  

As empresas interessadas deverão apresentar a seguinte documentação: 

11.6.1. Cédula de Identidade, do representante da empresa proponente ou do proprietário, ou responsável pela 

empresa e assinante da proposta; 

11.6.1.1. Fica dispensado no caso de Sociedade Anônima. 

11.6.2. Registro Comercial (inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede), no caso de empresa individual; 

11.6.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

11.6.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

11.6.4. Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, no caso de 

sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício da indicação do (s) seu (s) administrador (es); 

11.6.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

11.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 

como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.  

OBS.: Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do licitante, já tenham sido todos devidamente 

apresentados e juntados no credenciamento, não se fará necessária nova apresentação. 

11.7. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
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11.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

11.7.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva 

com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive a regularidade 

das contribuições previdenciárias e de terceiros;  

11.7.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (sede da licitante), pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; (Certidão de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado e Certidão Negativa 

de Débitos não inscritos);  

11.7.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (sede da Licitante), pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

11.7.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa 

Econômica Federal; 

11.7.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa; 

11.7.7. Certidão Administração Pública Federal – TCU – emitida no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/. 

OBS.: Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter sido expedidas a menos de 60 

(sessenta) dias contados da data da sua apresentação, quando estas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo 

órgão competente expedidor.  

11.8. Relativos ao Funcionamento do Estabelecimento: 

11.8.1. Apresentar Alvará de Localização e Funcionamento, válido no ato do certame; 

11.8.2. Cópia da Licença de funcionamento (Alvara Sanitário), emitidos por órgão da Vigilância Sanitária. Local / 

Municipal ou Estadual da (sede do Licitante). 

11.9. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

11.9.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da 

data de apresentação da proposta.  

11.9.1.1. Ficam as empresas MEI (Microempreendedor Individual) dispensadas de apresentar o constante no 

ITEM 11.9.1., no que tange ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis.    

11.9.2. A empresa constituída a menos de um ano, deve apresentar o balanço de abertura da empresa.   

11.9.3. Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame.  

11.9.4. Balanço e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, que demostrem resultados superiores 

a 1 (um) para os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG). (Acordão TCU n.° 

1214/2013-Plenário e IN SLTI n.° 02/2008 e alterações posteriores):  

LG =    Ativo Circulante + realizável a Longo Prazo  

            Passivo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

  

SG =    ____           Ativo Total________________________  

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

  

LC = ______Ativo Circulante_______  

                  Passivo Circulante  

  

11.9.5. A licitante que apresentar em seu balanço resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos índices 

acima fica obrigada a comprovar, na data de apresentação da documentação, Patrimônio Líquido mínimo 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para contratação.  

11.9.6. Na hipótese de se tratar de empresas em consórcio, admitir-se-á, para fins de comprovação do Patrimônio 

Líquido, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação no consórcio.  

11.10. Relativos à Qualificação Técnica:  

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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11.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis 

com o objeto desta licitação, no percentual de 50% (cinquenta por cento) ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  

11.10.2. Registro ou inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional de Medicina (CRM), em plena validade, com 

indicação do objeto social compatível com o objeto desta contratação.  

11.10.3. Caso a licitante já tenha prestado ou esteja prestando serviço no âmbito de qualquer unidade de saúde da 

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, deverá apresentar declaração sobre a qualidade técnica do serviço 

prestado, assinada pelo gestor da(s) unidade(s).  

11.10.4. DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS PELA EMPRESA QUANDO 

DA CONTRATAÇÃO (na assinatura do contrato):  

11.10.4.1. Responsável técnico com título de especialista em medicina intensiva para UTI ADULTO, 

conforme descrição no lote/item correspondente, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação 

(MEC), e inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), preferencialmente 

com experiência comprovada na área de no mínimo 05(cinco) anos;  

11.10.4.2. Todos os profissionais devem estar registrados no respectivo conselho de classe e profissão do 

Estado de Mato Grosso;  

11.10.4.3. O(s) profissional(ais) médico(s), enfermeiros, fisioterapeutas deverão estar devidamente registrados 

no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Mato Grosso ou outro Estado que a legislação 

permitir no início dos serviços até o prazo de regularidade da legislação; 

11.10.4.4. Certificado de Regularidade de Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Medicina da 

sede da empresa participante do certame no ato da habilitação e do profissional Certidão de Regularidade de 

inscrição do CRM de Mato Grosso (CRM-MT), no ato da assinatura do contrato, a Certidão deve estar em 

plena validade, com indicação do objeto social compatível com o objeto desta contratação; 

11.10.4.5. A comprovação de vínculo do profissional será mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), ou contrato de trabalho; 

11.10.4.5.1. Caso o profissional seja sócio ou proprietário da empresa licitante, o mesmo deverá 

comprovar através do Estatuto ou Contrato Social registrado na Junta Comercial; 

11.10.3.1.2. Certidão Negativa de Infração Ética expedida pelo Conselho Regional de Medicina do 

Estado de Mato Grosso para todos os profissionais médicos que vierem a desenvolver atividade no 

âmbito do hospital onde prestará o serviço, no ato da publicação da Escala de Plantão.  

11.10.4.6. DOCUMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA, conforme segue:   

11.10.4.6.1. Carteira de Identidade;   

11.10.4.6.2. Comprovante de inscrição no CPF;   

11.10.4.6.3. Certificado de registro junto ao Conselho Profissional competente (CRM);  

11.10.4.6.4. Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) em/na especialidade emitido pelo 

CRM;    

11.10.4.6.5. Cópia do Curriculum Vitae dos profissionais médicos que vierem a desenvolver atividade 

no âmbito do Hospital com a finalidade de cumprir com o objeto desse Termo de Referência, podendo 

a CONTRATANTE avaliar previamente a qualificação do profissional e, a seu critério, recusar ou 

ressalvar, por motivo de ordem técnica, a utilização de profissional que não comprove qualificação 

para a atividade através de Certificado de Especialização, Estágio ou Residência Médica, ou de 

experiência profissional comprovada;  

11.10.4.6.6. Declaração de que a Licitante reúne condições de apresentação de Alvará Sanitário 

Estadual ou Municipal  após a assinatura do contrato. 

11.10.4.6.6.1. O Alvará Sanitário deverá também ser entregue ao fiscal do Contrato para ser 

afixado no mural.  

 

12. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 

Peixoto de Azevedo - MT 

12.1. Deverão apresentar as seguintes declarações:  

12.1.1. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 

1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital;  

12.1.2. Declaração de inexistência de fato superveniente que possa impedir sua habilitação no certame, inclusive na 

vigência contratual caso venha a ser contratado pelo ÓRGÃO, na forma do artigo 32, § 2° da lei 8.666/93;  

12.1.3. Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação;  

12.1.4. Declaração de não se encontrar apenada com suspensão ou impedimento de contratar com a Administração, 

nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93, nem declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, 

nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo legal, bem como que irá comunicar qualquer fato ou evento 

superveniente que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 

econômico-financeira;  

12.1.5. Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações previstas no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006 (esta alínea aplica-se APENAS A ME/EPP que quiser usufruir dos benefícios da 

LC 123/2006);  

12.1.6. Declaração de responsabilidade técnica e indicação da equipe técnica.  

12.1.6.1. A entidade deverá comprovar que os responsáveis técnicos relacionados na declaração de 

responsabilidade técnica pertencem ao seu quadro de funcionários.  

12.2. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 

para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à 

comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 

da Lei nº 11.488, de 2007.  

12.3. No caso de inabilitação, o(a)  Pregoeiro(a) retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta, 

examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  

12.4. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.  

12.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, 

informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.  

12.6. No julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de habilitação.  

12.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.  

12.8. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa.  

12.8.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração 

quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho 

devidamente justificados.  

12.8.2. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.  

12.9. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, ou revogar a licitação.  

12.10. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todos os licitantes presentes, os lances finais oferecidos, 

bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e por todos 

os licitantes presentes.  
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13. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

13.1. Encerrada a fase de lances para o objeto licitado, o(a) Pregoeiro(a) procederá à abertura do envelope contendo os 

documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando sua regularidade. 

13.2. Constatado o atendimento das exigências deste Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto 

do certame, caso não haja interposição de recursos. 

13.3. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o(a) Pregoeiro(a) examinará a habilitação das licitantes 

com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos 

requisitos do Edital. 

13.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão e fixar as licitantes o prazo de 

08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação, escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme 

determina o Art. 48, §3° da Lei nº 8.666/93, mantendo-se a classificação das propostas e lance verbais. 

13.5. Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata circunstanciada com todos os vícios apontados 

de todas as licitantes, assinada pelos representantes presentes, pelo(a) Pregoeiro(a) e pela Equipe de Apoio. 

 

14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

14.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada; deverá ser digitalizada e 

encaminhada para o endereço de e-mail cisvaledopeixoto@gmail.com, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 

devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.  

14.2. Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se apresentem superiores àqueles inicialmente ofertados 

em sua proposta contada no registro do pregão.  

14.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento.  

14.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e 

no momento de aplicação de eventual sanção à Contratada, se for ocaso.  

14.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

vinculam a Contratada.  

  

15. DOS RECURSOS  

15.1. Os recursos deverão ser manifestados, verbalmente, no final da sessão, após a declaração do vencedor pelo(a) 

Pregoeiro(a), devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese das suas razões (motivação), que serão 

registrados em ata. 

15.2. O(a) Pregoeiro(a) indeferirá recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem não tem poderes, negando-lhes, 

desse modo, processamento, devendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata. 

15.3. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá juntar, no prazo de 03 (três) dias, 

contados do dia subsequente à realização do pregão, memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não 

será permitida a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão. 

15.4. As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão apresentar suas contrarrazões no mesmo 

local e no mesmo lapso do subitem anterior, contado do encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das razões, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

15.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão deste Pregão, 

implicará decadência desse direito da licitante, podendo o(a) Pregoeiro(a) prosseguir com o certame. 

15.6. Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma: 

15.6.1. O(a) Pregoeiro(a) aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e contrarrazões; 

15.6.2. Encerrados os prazos acima, o(a) Pregoeiro(a) irá analisar o recurso impetrado por escrito, suas razões e 

contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 03 (três) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir 

à autoridade superior devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 03 

(três) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 

15.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

mailto:cisvaledopeixoto@gmail.com
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15.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, este declarará o 

licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

15.9. O resultado do recurso será intimado diretamente a empresa interessada, ficando a decisão retida nos autos. 

15.10. O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo quanto à disputa. 

15.11. Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento 

da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena 

estabelecida no Art. 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 

15.12. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Região do Vale do Peixoto, sito à Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo/MT, CEP 

78.530-000. 

 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a), caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.  

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento 

licitatório.  

 

17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1. As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão em Ata de Registro de Preços, cuja minuta consta do 

Anexo XII. 

17.2. Ata de Registro terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, satisfeitos os demais 

requisitos desta norma, conforme o inciso III do § 3º do Art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.3. A assinatura da Ata de Registro de Preços não implica na obrigatoriedade da aquisição da totalidade dos itens registrados, 

tendo em vista que o registro de preços serve para assegurar preferência à futura aquisição, dentro do prazo de vigência. 

17.4. A Ata de Registro deverá ser assinada pelo representante legal da empresa vencedora, mediante apresentação do ato 

constitutivo, contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de identidade do 

representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo licitatório. 

17.4.1. O prazo para assinatura da Ata de Registro será de 05 (cinco) dias, contados da convocação formal da licitante 

vencedora. 

17.5. Constituem motivos para o cancelamento da ata de registro de preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas no item 20 deste Edital. 

 

18. DO CONTROLE DE PREÇOS  

18.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de 

fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

18.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão 

gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

18.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

18.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

18.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o 

órgão gerenciador poderá: 

18.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, 

e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

18.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação; 
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18.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de 

preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

19. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 

19.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

19.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

19.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

19.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

ou 

19.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no Art. 7º da Lei 

nº 10.520, de 2002. 

19.2. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

19.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, 

que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

19.3.1. Por razão de interesse público; ou 

19.3.2. A pedido do fornecedor. 

 

20. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência e na minuta do instrumento de 

Contrato, quando for o caso.  

 

21. DA ENTREGA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS 

21.1. O fornecimento do objeto será de acordo com as necessidades da contratante mediante autorização de fornecimento 

emitida pelo Consórcio de Saúde, até o esgotamento total, se necessário, do objeto deste Edital, pelo período da vigência da 

Ata de Registro de Preços. 

21.2. O objeto constante deste Edital poderá ser adquirido no todo ou em parte, de acordo com a conveniência administrativa. 

21.3. Os itens licitados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem como qualidade e quantidade, de 

acordo com o Edital, após, a nota fiscal será atestada e encaminhada para pagamento. 

21.4. O recebimento não excluirá a Fornecedora da responsabilidade civil, nem ético-profissional, pelo perfeito fornecimento 

do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93. 

21.5. A Fornecedora ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se 

verificarem vícios ou incorreções resultantes do MATERIAL/SERVIÇO fornecido. 

21.6. O Consórcio rejeitará, no todo ou em parte, o MATERIAL/SERVIÇO fornecido em desacordo com a autorização de 

fornecimento e com as normas deste Edital. 

21.7. Para os casos de rejeição do MATERIAL/SERVIÇO será prorrogado automaticamente o atestado de recebimento 

proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, consequentemente, provocará a prorrogação do pagamento da respectiva nota 

fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para o Consórcio de Saúde. 

21.8. Para o MATERIAL/SERVIÇO rejeitado será dado o prazo de 02 (dois) dias para reposição do mesmo e a devolução dos 

materiais rejeitados, será sem ônus para a contratante. 

21.9. Nos termos do Art. 3˚ combinado com o Art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do 

Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer MATERIAL/SERVIÇO em desacordo com as normas expedidas pelos 

órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou 

outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 

 

22. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  
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22.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de 

fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, 

proceder à assinatura do contrato, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 

fornecimento, nas condições estabelecidas.  

22.2. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar o Contrato, sem prejuízo das 

cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, 

assinar o Contrato.  

22.3. O órgão gerenciador encaminhará cópia do Contrato aos órgãos participantes, se houver.  

 

23. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES  

23.1. A contratação com fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por intermédio de 

instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, 

conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666.  

23.2. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital, e poderão ser detalhadas, em cada 

contratação específica, no respectivo pedido de contratação.  

23.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado no sistema para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.  

23.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela 

Administração.  

23.5. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, na forma da Lei.  

23.6. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento). 

23.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.  

23.8. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.  

23.9. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

23.10. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá 

registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação 

dos serviços, de tudo dando ciência à Administração.  

 

24. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO   

24.1. O Contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, ou, enquanto perdurar a Pandemia do COVID-19, a contar da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos legais.  

24.2. Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas na minuta de contrato 

ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de até 31 de dezembro, a partir da data da assinatura ou retirada 

do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

25. DO PREÇO  

25.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.  

 

26. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO  

26.1. A alteração do contrato e o cancelamento do registro do fornecedor deverão ser feitas junto ao Departamento de 

Licitações e Contratos. 

 

27. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA   
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27.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, no Edital, e na minuta do 

instrumento de Contrato.  

  

28. DO PAGAMENTO 

28.1. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, o Consórcio pagará o preço correspondente à quantia solicitada 

em REAIS (R$), mediante a entrega da nota fiscal, devidamente atestada pela contratante, que corresponderá ao valor do 

MATERIAL/SERVIÇO fornecido. 

28.2. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, 

trabalhistas e comerciais, serviços, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste Pregão. 

28.3. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 dias, contados da apresentação da Nota fiscal devidamente 

atestada pelo responsável. 

28.3.1. A nota fiscal deverá conter no verso atestado firmado pelo servidor encarregado de fiscalizar o recebimento, 

comprovando a entrega do objeto contratado. 

28.3.2. A Nota Fiscal referente aos Produtos deverá ser emitida nominal a: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, CNPJ sob o nº 02.997.711/0001-08, Rua Teotônio Vilela, nº 645, 

Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP 78.530-000, Peixoto de Azevedo-MT.  

28.3.3. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada 

e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

28.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante.  

28.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação da 

Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.  

28.6. A Fornecedora deverá indicar no corpo da nota fiscal o número e nome do banco, agência e número da conta, na qual 

deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

28.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, tomada junto ao Banco do Brasil S.A., mediante 

depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na 

legislação vigente. 

28.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.  

28.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não 

tenha sido acordada no contrato.  

28.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, 

o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 

prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte 

fórmula:  

 

EM = I x N x VP  
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido  

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:  

I =  (6 / 100)  

365  

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento  

VP = Valor da Parcela em atraso  

28.11. Para os casos de rejeição do MATERIAL/SERVIÇO, será prorrogado automaticamente o atestado de recebimento 

proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, consequentemente, provocará a prorrogação do pagamento da respectiva nota 

fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a contratante. 

28.12. Para o MATERIAL de rejeição será dado o prazo de 02 (dois) dias para o contratado repor o MATERIAL. 

28.12.1. A devolução do MATERIAL/SERVIÇO rejeitado será sem ônus para a contratante. 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 

Peixoto de Azevedo - MT 

29. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

29.1. Os recursos para a aquisição do objeto do presente processo, de acordo com os quantitativos efetivamente contratados, 

possuem dotação orçamentária própria e serão certificados por ocasião de cada contratação.  

29.2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

(65) 01.001.10.302.0038.2009.3390.39 – Manut. Despesas com COVID-19 

3390.39 – Outros Serviços de Terceiros P.Jurídica 

Fonte: 142.074 – COVID-19 – Licitação Pregão Presencial 

   

30. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

30.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 840 de 2017, se a Contratada:  

a) Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta;  

b) Apresentar documentação falsa;  

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

d) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  

e) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

f) Fraudar na execução do contrato;  

g) Comportar-se de modo inidôneo;  

h) Cometer fraude fiscal;  

i) Não mantiver a proposta.  

30.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

30.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

Administração/Contratante. 

30.2.2. Multa:  

30.2.2.1. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;  

30.2.2.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor 

cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

30.2.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Consórcio de Saúde pelo prazo de até dois 

anos;  

30.2.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos;  

30.2.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração 

pelos prejuízos causados.  

30.2.3. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:  

30.2.3.1. Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato ou nota de 

empenho.   

30.2.3.2. A partir do 3° (terceiro) dia útil até o limite do 5° (quinto) dia útil, multa de 4% (quatro por cento) 

sobre o valor do contrato ou nota de empenho, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 

6° (sexto) dia útil de atraso. 

30.2.3.3. A partir do 6° (sexto) até o limite do 10° (décimo) dia, multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor 

da Proposta Vencedora, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11° (décimo primeiro) 

dia de atraso. 

30.2.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DE PEIXOTO, por prazo não 
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superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração 

do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DE PEIXOTO, será aplicado o 

limite máximo temporal previsto para a penalidade (02) dois anos; e 

30.2.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por até 05 (cinco) 

anos. 

30.2.4. Em caso de inexecução parcial ou total, a multa compensatória, será de até 10% (dez por cento) e será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

30.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

30.2.6. As sanções aplicadas serão comunicadas ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso para 

registro no cadastro da respectiva sancionada e ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS/MT. 

30.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Adjudicatária/Contratada ressarcir a Administração/Contratante pelos 

prejuízos causados.  

30.2.8. Se a Licitante não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

notificação por parte do Consórcio de Saúde, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com o 

Consórcio de Saúde, e, se estes forem inexistentes ou insuficientes, o valor será encaminhado para inscrição em 

Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral dos Municípios consorciados.  

30.3. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da notificação, 

podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e 

decisão superior, dentro do mesmo prazo.  

30.4. A Contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso à qualidade/quantidades dos bens 

e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder à expectativa. 

30.5. O descumprimento das obrigações legais, a falta ou ausência de quaisquer profissionais, ainda que por pequeno lapso de 

tempo, ou quaisquer atrasos, falta/ausência de objetos, suprimentos, insumos, uniformes, EPI’s, equipamentos exigidos neste 

termo e nas normas pertinentes ensejará à contratada multa de 10% (dez por cento) a ser aplicada sobre o valor da diária 

relativa aos leitos ocupados, cuja multa aplicar-se-á a cada obrigação não cumprida, ou seja, de forma cumulativa.   

30.5.1. No caso em que o descumprimento acima citado impossibilitar a execução ou o retardamento dos serviços ou 

originar insegurança, estará configurada a inexecução do serviço, ficando sujeitas a eventual rescisão do contrato e 

penalização na forma deste e da legislação.  

30.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  

30.7. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de 

declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente 

desta licitação:  

30.7.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

tributos;  

30.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

30.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  

30.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de1993.  

30.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

30.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em 

favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados 

judicialmente.  

30.10.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da 

data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.  
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30.11. Os equipamentos utilizados pela CONTRATADA e não devolvidos à CONTRATANTE nas mesmas condições em 

que forem cedidas ensejará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.  

30.12. A CONTRATADA poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso à qualidade/quantidades dos 

bens e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder à expectativa, bem como nas hipóteses prevista em lei.  

30.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

30.14. A Fornecedora que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar durante o fornecimento, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará suspensa de licitar com este Consórcio pelo prazo de até 02 

(dois) anos ou ser declarada inidônea pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo da ação penal 

correspondente na forma da lei. 

30.15. A multa, eventualmente imposta à Fornecedora, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Fornecedora não tenha nenhum valor a receber deste Consórcio, ser-

lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse 

prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida 

ativa do Município sede do consórcio, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa. 

30.16. As multas previstas nesta seção não eximem a Fornecedora da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 

seu ato punível venha causar à Administração ou a terceiros. 

30.17. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, 

podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e 

decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

30.18. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os itens adquiridos: 

a) Atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da Proposta Vencedora; 

b) A partir do 3° (terceiro) até o limite do 5° (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), sobre o valor da Proposta 

Vencedora, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6° (sexto) dia de atraso. 

30.19. Serão publicadas na imprensa oficial as sanções administrativas previstas neste item e subitens anteriores, deste 

edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

30.20. As multas previstas neste item deverão ser recolhidas, em guia própria, ou deposito em conta bancária indicada pelo 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DE PEIXOTO. 

  

31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

31.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer licitante poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.  

31.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, observando-se 

as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital.  

31.3. Não serão admitidos recursos e impugnações enviados através de e-mail, devendo os mesmos serem apresentados por 

escrito, instruídos com os documentos necessários ao seu conhecimento devidamente anexados, e protocolados na Sede do 

Consórcio.  

31.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelos mesmos instrumentos de publicação em que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas.  

31.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, 

a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.  

31.6. É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar no ato da sessão pública.  
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31.7. No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

31.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

31.9. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

31.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse 

público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.  

31.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  

31.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento.  

31.12.1. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Consórcio.  

31.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.  

31.14. A ausência de apresentação de qualquer das declarações constantes deste Edital e seus anexos, poderá ser sanada na 

própria sessão, na fase correspondente, mediante a emissão da(s) mesma(s) pelo representante da licitante devidamente 

credenciado, de próprio punho ou reduzida a termo na ata da sessão pública.  

31.15. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

31.16. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos 

no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou caso fortuito, aceitável a juízo do(a) Pregoeiro(a).  

31.17. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão do 

Edital.  

31.18. Da sessão, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao 

final, ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e os licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de 

apoio, sendo-lhes facultado esse direito. 

31.19. Deverão os licitantes participantes permanecerem no recinto da sessão até o término da mesma para a assinatura da ata. 

31.20. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias 

úteis, no horário das 07:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas as 17:00 horas.  

31.21. O Edital também poderá ser disponibilizado por meio eletrônico, através de solicitação enviada ao e-mail 

cisvaledopeixoto@gmail.com, que será atendida em até 24 (vinte e quatro) horas úteis (caso não haja nenhum problema 

relacionado a internet), devendo a referida solicitação conter todos os dados necessários para identificação da licitante 

interessada.  

31.22. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, situado no endereço 

constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 07:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas as 17:00 horas.  

31.23. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo 

efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002.  

31.24. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 

2006, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.  

31.25. O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Peixoto de Azevedo - MT, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

31.26. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

Anexo I: Termo de Referência;  

Anexo II: Equipamentos UTI adulto  

mailto:cisvaledopeixoto@gmail.com
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Anexo III: Equipamentos para Hemodiálise  

Anexo IV: Análise da Execução Contratual  

Anexo V: Fatores de Avaliação  

Anexo VI: Proposta de Preço;  

Anexo VII: Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação;  

Anexo VIII: Declaração ME e EPP;  

Anexo IX: Declaração;  

Anexo X: Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais;  

Anexo XI: Declaração;  

Anexo XII: Minuta da Ata de Registro de Preços  

Anexo XIII: Minuta do Contrato.  

Anexo XIV: Carta de Credenciamento  

Anexo XV: Declarações Diversas  

Anexo XVI: Modelo de Declaração de Idoneidade 

Anexo XVII: Modelo de Folha de Contrato 

Anexo XVIII: Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes 

Anexo XIX: Modelo de Procuração: Minuta do Contrato.  

  

  

PEIXOTO DE AZEVEDO -MT, 14 de MAIO de 2021. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

GENIFER KAISER 

PREGOEIRA OFICIAL DO CISVP 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente termo de referência dispõe sobre a Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de 

Gerenciamento Técnico, administrativo, fornecimento de recursos humanos, recursos materiais, medicamentos, 

insumos farmacêuticos, incluindo o fornecimento de equipamentos de UTI e prestação de Serviços Médicos de 

Intensivista com fornecimento de equipamentos e insumos para essa demanda e outros necessários para o 

funcionamento de 10 (dez) leitos tipo Adulto de (UTI) Unidade de Terapia Intensiva, no âmbito do Hospital Regional de 

Peixoto de Azevedo sob gestão do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 

PEIXOTO, constantes no termo de referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o 

integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto (CISVP), como gestor do Hospital Regional de 

Peixoto de Azevedo (HRPA) tem entre as suas principais funções, garantir o direito à saúde enquanto direito fundamental do 

ser humano e prover as condições indispensáveis ao pleno exercício, através de ações individuais e coletivas de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde no âmbito dos Municípios de Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do 

Norte. 

A implantação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) exclusiva para atendimento a casos de COVID-19, junto ao Hospital 

Regional de Peixoto de Azevedo, possui como objetivo ampliar as possibilidades de manutenção da vida, potencializar os 

atendimentos intensivos e proporcionar aos pacientes maior segurança no que tange aos procedimentos e até mesmo ampliar o 

quantitativo de serviços ofertados por esta unidade.  

Por se tratar de UTI-COVID os leitos estarão à disposição do Estado de Mato Grosso, para regulação de vagas através da 

Central Estadual de Regulação de Urgência e Emergência, independente da procedência (neste caso podendo não compor o 

CISVP).  

O município de PEIXOTO DE AZEVEDO-MT está localizado na Região de Saúde do extremo norte do Estado de Mato 

Grosso, Regional de Saúde do Vale do Peixoto, e possui uma estimativa populacional de 35.338 habitantes segundo dados do 

IBGE de 2020, sendo o município sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto e do Hospital 

Regional de Peixoto de Azevedo, o qual atende as demandas dos quatro municípios que compõem o consórcio de saúde, sendo 

estes: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e  Terra Nova do Norte-MT, abrangendo assim um total de 70.967 

habitantes, segundo dados apresentados pelo IBGE (2020). Ressalta-se que este município também promove o atendimento de 

pacientes advindos de outras regionais de saúde e estado vizinho do Sul do Pará, e de 47 (quarenta e sete) aldeias indígenas, 

resultando em um volume expressivo de atendimentos e internações, principalmente dado o aumento no número de 

atendimentos prestados à população que necessitam de cuidados intensivos em decorrência das contaminações pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19).  Também no caso do COVID-19 atende à demanda do município de Guarantã do Norte (36.130 

habitantes/IBGE/2020), que não compõe o CISVP, porém compõe a regional Vale do Peixoto. 

Atualmente o HRPA promove aproximadamente 1.265 atendimentos de urgência e emergência por mês, em consultas médicas 

de urgência e emergência e observações clinicas, média de 280 internações, 1.260 consultas médicas e procedimentos 

especializados, 1.550 exames complementares (RX, ECG, USG).  

Fica evidente a imprescindibilidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva de modo a propiciar aos usuários serviços de 

saúde adequados, recursos humanos e técnicos segundo o grau de complexidade de cada caso, pois o cenário atual é o de 

superlotação dos hospitais em decorrência do aumento de internações de pacientes acometidos pela COVID-19.   

O Hospital Regional de Peixoto de Azevedo realiza inúmeros encaminhamentos mensais através da regulação hospitalar às 

unidades de referência, que na sua maioria se encontram na capital.  
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No mês 07/2020 ocorreram 20 transferências para UTI COVID, mês 08/2020 foram 27 e no mês 03/2021 foram 13 

transferências, pois esta região iniciou as atividades da UTI COVID-19 em 28/10/2020, com 10 leitos no HRPA.   

Considerando a distância existente entre o município de Peixoto de Azevedo-MT, localizado a aproximadamente 670 km de 

distância de Cuiabá,  e os demais municípios pertencentes à Região de Saúde Vale do Peixoto da capital do Estado, local de 

referência para atenção hospitalar especializada e de alta complexidade, e que o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo 

promove atendimento aos municípios consorciados  desta regional, faz-se necessária a oferta de serviços que promovam 

resolutividade nas mais diversas problemáticas apresentadas, necessitando assim de equipamentos e materiais para uso nesta 

finalidade, de modo a reduzir os encaminhamentos para a referência em saúde (Unidades de Saúde de Cuiabá-MT), uma vez 

que o deslocamento desses pacientes a distâncias significativas poderá resultar em agravamento no quadro clínico durante o 

translado.   

A implantação de Unidades de Terapia Intensiva COVID (UTI) junto ao Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, promoverá 

a população da Região do Vale do Peixoto assistência completa, integral, qualificada, humanizada e resolutiva, ampliando as 

possibilidades de manutenção da vida de todos que destes leitos necessitarem, para o tratamento da COVID-19.  

Diante do exposto, solicitamos que a demanda apresentada seja analisada com afabilidade, posto que a implementação de 

Unidades de Terapia Intensiva COVID-19 (UTI) junto ao Hospital Regional de Peixoto de Azevedo viabilizará a promoção de 

melhorias no acesso e na qualidade destes serviços ofertados a população.  

2.2. Hospital Regional de Peixoto de Azevedo 

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 2020/2021  

            Fonte: Baseado no Histórico das Planilhas de registro de atendimentos dos meses de janeiro e fevereiro/2021. 

 

 

Descrição  Leitos existentes  

COMPLEMENTAR     

TOTAL DE LEITOS POR ESPECIALIDADE    

CIRURGIA GERAL  6 

GINECOLOGIA  1 

ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA  7 

 CLÍNICA GERAL  16 

OBSTETRÍCIA CLÍNICA  3 

OBSTETRÍCIA CIRÚRGICA   4 

 PEDIATRIA CLÍNICA  3 

PSIQUIATRIA   1 

PNEUMOLOGIA SANITÁRIA (TISIOLOGIA) 1 

Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atendimento  1.265 

Consulta Médica e procedimentos em Atenção Especializada   1.260 

Atendimento de Urgência C/ Observação Até 24h em Atenção Especializada   200 

Tratamento conservador de Fratura com Gessagem, e, ou Retirada da Tala Gessada  110 

Exames de Imagens com Irradiação Ionizante (RX)   1.425 

Eletrocardiograma  100 

 Exames de Imagens sem Irradiação Ionizante (Ultrassonografias) de pacientes internados e em 

observação clinica  

50 

TOTAL   4.410 
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LEITOS CLINICOS EXCLUSIVOS PARA COVID-19 20 

LEITOS UTI EXCLUSIVOS COVID-19 10 

LEITOS DE OBSERVAÇÃO CLINICA INDIFERENCIADOS  6 

LEITOS COMPLEMENTARES /UNIDADE DE ISOLAMENTO  1 

TOTAL GERAL DE LEITOS  79 

Fonte: CNES  

 

2.3. Considerando o crescente número de casos confirmados de COVID-19 na regional do Vale do Peixoto, faz-se necessária a 

permanência dos 10 (dez) leitos de UTI-COVID adulto no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, uma vez que a “segunda 

onda” resultou no aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado de Mato Grosso e considerando que os especialistas 

estão prevendo uma “terceira onda”. 

2.4. O Decreto n° 836, de 01 de março de 2021, estabeleceu medidas restritivas no âmbito do Estado de Mato Grosso para 

conter a disseminação do COVID-19, tendo em vista o crescimento da taxa de contaminação. Nesse mesmo sentido, os 

municípios publicaram  Decretos, fixando normas mais rígidas ante a necessidade de uma atuação sólida das administrações 

públicas municipais, mediante o emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 

pública, de forma urgente, a fim de evitar um colapso das unidades de saúde que integram as estruturas das Secretarias 

Municipais de Saúde dos Municípios da Regional do Vale do Peixoto, a fim de que não haja descontinuidade na prestação da 

assistência à saúde usuários do Sistema Único de Saúde que dele necessitam.  

2.5. A questão encontra também respaldo em nossa carta Magna, nos termos dos artigos 196 e 197 ao instituir como 

responsabilidade do Estado a prestação de serviços de saúde ao cidadão, vejamos:  

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 

termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. ” 

2.6. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto tem o dever legal de promover a manutenção dos 

serviços de assistência à saúde aos usuários do SUS. Os serviços a serem contratados visam assegurar assistência as 

especialidades médicas já ofertadas por esta Instituição Hospitalar, com base no perfil dos atendimentos realizados, uma vez 

que é referência para diversas especialidades, e disponibilização de profissionais de medicina intensiva, com atuação no setor 

de UTI-COVID-19, de forma a contribuir para a manutenção dos serviços ofertados aos usuários do SUS. Além disso, para a 

realização destes serviços é imprescindível que a equipe técnica de enfermagem atue em conjunto com a equipe médica, a fim 

de promover o adequado tratamento dos pacientes internados na UTI, sem distinção de métodos e técnicas.   

2.7. Ademais, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, ao adotar todas as medidas administrativas 

necessárias à continuidade dos serviços prestados pelo Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, contratará de forma racional 

e responsável os referidos serviços, objetivando melhor emprego dos recursos para maior eficiência de suas atividades.  

2.8. LOTE ÚNICO: Considera-se imprescindível que a contratação deste serviço seja realizada em Lote único, tendo em vista 

a natureza indivisível do objeto, a sua complexidade e especificidade dos procedimentos, visando melhor atendimento aos 

pacientes necessitados, regulados com COVID-19. Tal escolha baseia-se no fato de que os serviços não podem ser parcelados, 

pois, poderia prejudicar e comprometer o bom andamento e execução dos mesmos. Assim, considerando que as referidas 

atividades serão prestadas no Hospital Regional, o agrupamento em lotes, mostrou-se a forma mais adequada e viável para o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, analisadas a conveniência e a economicidade, bem como, 

proporciona melhoria na gestão dos serviços e ainda, maior facilidade no gerenciamento do contrato. Ademais, caso a 

Administração optasse pelo julgamento por item, possivelmente resultaria em grande número de empresas para o atendimento 

do objeto, implicaria na descontinuidade da padronização, comprometendo a qualidade dos serviços médicos prestados aos 

pacientes, e resultaria em dificuldades gerenciais, podendo inclusive gerar o aumento dos custos, e dificultaria a coordenação 

dos serviços, posto que a Administração não dispõe de servidores suficientes para fiscalizar e acompanhar caso o referido 
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objeto do processo licitatório obtivesse várias empresas vencedoras, não atendendo com eficiência as reais necessidades da 

Administração.  

 

3. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

3.2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

(65) 01.001.10.302.0038.2009.3390.39 – Manut. Despesas com COVID-19 

3390.39 – Outros Serviços de Terceiros P.Jurídica 

Fonte: 142.074 – COVID-19 – Licitação Pregão Presencial 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços serão realizados conforme as especificações e quantitativos constantes a seguir, e os Lotes de forma separadas: 

LOTE 1 – HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO  

ITEM  

COD. 

TCE  ESPECIFICAÇÃO  

QTDE     

DE 

LEITOS  

UNID. DE 

MEDIDA  

QTD    DE 

DIÁRIAS  

01  428004-0  

Diária de serviço de gerenciamento técnico, 

administrativo, fornecimento de recursos humanos, 

materiais, medicamentos e insumos farmacêuticos, 

equipamentos, exames de patologia clínica e 

imagem, nutrição enteral e parenteral com 

acompanhamento de profissional na área de 

nutrição, manutenção preventiva e corretiva nos 

equipamentos,  alimentação do sistema de 

informação, incluindo prestação de Serviços 

Médicos de Intensivista com fornecimento de 

equipamentos e insumos para o funcionamento de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tipo 

ADULTO 24 horas por dia, todos os dias da 

semana (inclusos sábados, domingos e feriados) 

por leito, deverá atender a legislação vigente, bem 

como a normatização dos requisitos para o 

funcionamento  da UTI previstos no RDC 7 de 

24.02.2010 e dá outras providências.  

10  Diária  3.600  

4.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.2.1.  Os serviços objeto do Termo de Referência consistem na prestação de serviços de gerenciamento técnico e 

administrativo de 10 (dez) leitos para UTI-COVID-19 Adulto no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo. 

4.2.1.1. As exigências e obrigações da CONTRATADA são descritas com base nas solicitações da unidade 

demandante e, ainda, norteadas pela RDC ANVISA nº 07/2010, Portaria de Consolidação do Ministério da 

Saúde nº 03/2017, Resolução CFM nº 2.271/2020, com as adaptações necessárias para garantir o 

atendimento integral ao paciente.  

4.3. A CONTRATADA deverá manter durante as vinte e quatro horas do dia, sete dias por semana, médicos, equipe 

multidisciplinar, equipamentos, exames, nutrição enteral e parenteral, materiais e medicamentos na quantidade adequada para 

o melhor atendimento aos pacientes.  

4.4. A CONTRATADA deverá manter na UTI os seguintes profissionais, disponíveis diariamente para assistência aos 

pacientes internados na UTI, durante o horário em que estão escalados para atuação na unidade. 

Quantidade  Descrição  

01  

 Responsável Técnico com título de especialista em medicina intensiva para UTI ADULTO, com 

diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e inscrição ativa no Conselho Regional de 

Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), todos os dias da semana.  
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Quantidade  Descrição  

01  

 Enfermeiro coordenador da equipe de enfermagem, com título de especialista em terapia intensiva, 

cadastro no COREN, como responsável técnico, todos os dias da semana, com carga horária mínima 

presencial de 04 horas/dia.  

01 

 Fisioterapeuta coordenador da equipe de fisioterapia, com título de especialista em terapia intensiva 

cadastro no CREFITO, como responsável técnico, todos os dias da semana, conforme legislação 

vigente.  

01 para cada 

10 leitos 

 Médico plantonista presencial, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e 

inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), 12 horas dia, de 

segunda-feira a domingo.  

01 para cada 

10 leitos 

 Médico plantonista presencial, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e 

inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), 12 horas noite, de 

segunda-feira a domingo.  

01 para cada 

10 leitos 

 Enfermeiro assistencial plantonista presencial, 12 horas/dia, de segunda-feira a domingo.  

01 para cada 

10 leitos 

 Enfermeiro assistencial plantonista presencial, 12 horas/noite, de segunda-feira a domingo.  

01 para cada 10 

leitos 

 Fisioterapeuta plantonista presencial, de segunda-feira a domingo, de acordo com legislação especifica. 

05 para cada 10 

leitos 

Técnicos de Enfermagem plantonista presencial, 12 horas/dia, de segunda-feira a domingo.  

05 para cada 10 

leitos 

Técnicos de Enfermagem plantonista presencial, 12 horas/noite, de segunda-feira a domingo.  

01 Auxiliar administrativo exclusivo da unidade. 

01 Nutricionista Clínica, plantão presencial, de segunda-feira a domingo, de acordo com legislação 

especifica. 

01 Farmacêutico Clínico, plantão presencial, de segunda-feira a domingo, de acordo com legislação 

especifica. 

4.4.1. O responsável técnico da UTI, assume a função de coordenação-geral e chefia da equipe da unidade, deve ter título 

de especialista em medicina intensiva para responder por UTI adulto, com o devido Registro de Qualificação de 

Especialista (RQE) no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM MT), cabendo-lhe responder aos CRMs e 

à Vigilância Sanitária.  

4.4.2. O médico diarista/rotina na UTI deve ter registro no CRM.  

4.4.3. O médico plantonista de UTI ADULTO deve ter experiência comprovada em atendimento a pacientes graves, se 

possível nos abaixo descritos:  

4.4.3.1. suporte avançado de vida em cardiologia;   

4.4.3.2. fundamentos em medicina intensiva;   

4.4.3.3. via aérea difícil;   

4.4.3.4. ventilação mecânica;   

4.4.3.5. suporte do doente neurológico grave.  

4.5. A CONTRATADA deverá manter, profissionais médicos, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e 

inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), com título de especialistas nas respectivas 

áreas de atuação, em escala sobreaviso de segunda-feira a domingo, 12 horas/dia e 12 horas/noite, para assistência aos 

pacientes internados na UTI: 

Quantidade  Descrição  

01  Médico para assistência clínica vascular ou cardiovascular (podendo ser por vídeo chamada, com 

emissão de laudo) 
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Quantidade  Descrição  

01  Médico para assistência clínica neurológica (podendo ser por vídeo chamada, com emissão de 

laudo) 

01  Médico para assistência clínica nefrológica, incluindo hemodiálise (podendo ser por vídeo 

chamada, com emissão de laudo) 

4.6. Todo paciente internado na UTI deve receber assistência integral e interdisciplinar.  

4.7. É de responsabilidade da CONTRATRADA a realização de todos os procedimentos invasivos que não necessitem de 

encaminhamento ao centro cirúrgico da unidade, devendo a CONTRATADA atender os pacientes, no mínimo, nas 

necessidades de traqueostomia, dissecção venosa, acesso venoso central, PICC (cateter venoso central de inserção periférica 

de longa permanência), punções (lombar, occipital e supra púbica), drenagem torácica, drenagem pericárdica, redução de 

luxação de ombro, passagem de swan-ganz, monitorização invasiva, incluindo o fornecimento de todos os materiais 

necessários para esses procedimentos.  

4.8. A primeira escala mensal dos profissionais da CONTRATADA, elencados nos itens 4.4 e 4.5., deverá ser apresentada a 

Direção Clinica da unidade antes do início do serviço, para análise aprovação, nas condições estabelecidas neste termo de 

referência. 

4.9. A CONTRATADA deverá prestar os serviços em UTI, de acordo com os perfis descritos nos itens 4.4. e 4.5., e de acordo 

com a RDC nº 07/2010, contando com profissionais com os perfis requeridos para a prestação de serviço, e os profissionais 

devem estar registrados no respectivo conselho de classe do Estado CONTRATANTE. 

4.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos e ficará responsável pelas manutenções destes (preventiva e 

corretiva), seguindo de acordo com as Normas da ABNT e da ANS.  

4.11. A CONTRATADA deverá ser prestadora dos serviços de acordo com a resolução RDC nº. 07, de 24 de fevereiro de 2010 

e, ainda, conforme as exigências deste Termo de Referência.  

4.12. A CONTRATADA deverá seguir o processamento de materiais de saúde utilizados na unidade, conforme a RDC nº. 15, 

de 15 de março de 2012.  

4.13. A CONTRATADA deverá disponibilizar e utilizar, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE, serviço de tele 

saúde por meio de tecnologias de informação e comunicação para apoiar a consultoria e o diagnóstico no atendimento 

necessário ao paciente, conforme especialidade autorizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso.   

4.14. Todos os profissionais deverão estar no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde-CNES e ao final de cada mês 

informar ao Hospital Regional as alterações e escalas dos serviços para atualização do referido sistema.  

4.15. As escalas de trabalho apresentadas pela CONTRATADA deverão estar de acordo com o cadastro do CNES, para evitar 

glosas no faturamento hospitalar.  

4.16. Nos casos de prestação de serviços com fornecimento de equipamentos a empresa/equipamento deverá ser cadastrada no 

CNES.  

4.17. A CONTRATADA fica responsável por conversar com os familiares sempre que for necessário, informando-os das 

condições e evolução dos pacientes.  

4.18. A CONTRATADA fica responsável por emissão dos boletins médicos todos os dias da semana, inclusive sábados, 

domingos, feriados e pontos facultativos, devendo a empresa CONTRATADA encaminhar os boletins médicos com cópia 

para o fiscal de contrato.  

4.19. Para o serviço contratado por meio deste Termo de Referência serão aplicados pelo fiscal do contrato fatores de avaliação 

para análise da execução contratual (Anexos IV e V).  

4.20.1. Os apontamentos serão realizados mensalmente pelo fiscal do contrato e poderão ensejar em ajustes no 

faturamento e pagamento do serviço prestado.  

4.20.2. Os ajustes realizados no faturamento dos serviços não excluem as glosas financeiras e as sanções 

administrativas previstas neste Termo de Referência.  

4.20.3. Quando houver registro acima de 10 ocorrências em um mês, ou acima de 10 ocorrências acumuladas durante 

a execução do contrato, será considerado inexecução do serviço contratado, ensejando, inclusive, em solicitação de 

rescisão unilateral do contrato.  
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4.20.4. No conjunto de fatores de avaliação estão incluídos indicadores de qualidade da assistência, que deverão ser 

monitorados pela CONTRATADA. 

 INDICADORES DE QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA   

INDICADOR  DESCRIÇÃO  FÓRMULA  PARÂME-TROS  

1  Densidade da incidência (DI) 

de Infecção Relacionada à 

Assistência à  

Saúde (IRAS) - Infecção 

hospitalar   

Esse conjunto de 

indicadores revela a 

magnitude das infecções 

associadas ao uso de 

dispositivos 

frequentemente 

utilizados em nosso 

meio: cateteres venosos 

(CVC), 

vesicais/urinários 

(SVD) e ventiladores 

mecânicos (VM) 

(aparelhos para suporte  

respiratório)  

-  -  

1.1  

Densidade de incidência (DI) 

pneumonia (PNM) associada 

à ventilação mecânica (VM)  

1.1. N° PNM em paciente 

sob VM / n° pacientes 

em VM-dia x 1000  

Menor ou igual a 6,2  

1.2  

Densidade de incidência (DI) 

de Infecção de Corrente 

Sanguínea associada a cateter 

venoso central (IPCSL). DI 

IPCSL associado a CVC  

1.2. N° novos casos IPCSI 

/ n° pacientes em 

CVC-dia x  

1000  

Menor ou igual a 4,2  

1.3  

Densidade  de 

incidência  (DI)  de  

Infecção do Trato Urinário 

(ITU). DI ITU associado a 

cateter vesical (CV)  

1.3. N° de ITU associado a 

CV / n° de CV-dia x 

1000  

Menor ou igual a 3,5  

2  
Taxa de adesão ao protocolo 

de sepse  

Esse indicador 

demonstra a proporção 

de pacientes que 

recebem todas as 

medidas indicadas para 

o tratamento dessa 

condição. O objetivo é 

que esse valor seja o 

mais alto possível 

(máximo = 100%), 

indicando que uma 

grande proporção de 

pacientes que recebem 

todos os elementos 

indicados para seu 

tratamento 

Número de saídas de 

pacientes com 

suspeita de sepse e 

que receberam todos 

os itens do conjunto 

de medidas indicadas 

(coleta de exames, uso 

de antibiótico precoce 

e correção de 

hipotensão (pressão 

baixa) quando 

indicado / número de 

saídas de pacientes 

com  

suspeita de sepse x 10 

Maior ou igual a 70%  

 

3  
Incidência de Lesão por 

Pressão (LPP)  

Lesão localizada da pele 

e/ou tecido subjacente, 

geralmente sobre uma 

proeminência óssea, 

resultante da pressão ou 

da combinação entre 

pressão e  

cisalhamento, causado 

pela fricção  

N° de casos novos de 

pacientes com LPP após 

admissão na UTI em um 

período de tempo / n° de 

pessoas expostas ao 

risco de LPP no mesmo 

período x 100.  

Menor ou igual a 30%  
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4  

 

 

Taxa de utilização do sistema 

de escore de prognóstico e 

mortalidade ajustada ao risco 

(SOFA/APACHE II)  

Sistema de  Classificação  de  

Gravidade. Para essa 

avaliação, são utilizados 

dados fisiológicos, 

condições mórbidas 

prévias e informações 

relativas à natureza da 

doença atual para prever a 

evolução clínica e 

probabilidade de óbito  

N° de prontuários com 

classificação/escore 

SOFA e APACHE II na 

admissão por período de 

tempo / n° de 

prontuários de pacientes 

admitidos no período x 

100  

100% dos prontuários 

com escore de 

prognóstico descrito 

5  

Tempo Médio de resposta do 

Parecer do Especialista (em 

horas)  

Compreende o cálculo do 

tempo médio, em horas, 

em que um paciente 

aguarda pelo parecer de 

especialista a partir da 

solicitação formal do 

médico responsável pelo 

atendimento  

[somatório em horas dos 

tempos decorridos entre 

a solicitação do parecer 

de especialista e o 

atendimento 

médico]/[somatório dos 

pacientes atendidos que 

não demandaram 

espacialidades no 

período]  

≤ 02 horas 

6  
Tempo Médio de atendimento 

ao chamado (em minutos)  

Compreende o cálculo do 

tempo médio, em 

minutos, em que o médico 

em sobreaviso se 

apresenta na unidade 

hospitalar, desde o 

registro da sua chamada  

[somatório em minutos 

do tempo de 

atendimento aos 

chamados]/[somatório 

dos chamados 

realizados]  

≤ 60 minutos 

Fonte: Indicador 1 - ANVISA. Nota técnica GVIMS/GGTES Nº 03/2019 - Critérios Diagnósticos das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. Indicador 

2 - Instituto Latino Americano de Sepse. 5ª EDIÇÃO ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO ASSISTENCIAL GERENCIADO DE SEPSE. 
https://ilas.org.br/. Indicador 3 - ANVISA. Nota Técnica GVIMS/GGTES Nº 03/2017 - Práticas seguras para prevenção de Lesão por Pressão em serviços de 

saúde. Indicador 4 - Ministério da Saúde. Portaria Nº 3.432, DE 12 DE AGOSTO DE 1998. Estabelece critérios de classificação para as Unidades de 

Tratamento Intensivo - UTI. (3.2. Avaliação através do APACHE II se for UTI Adulto, o PRISM II se UTI Pediátrica e o PSI modificado se UTI Neonatal).  
 

4.20.4.1. A qualidade da assistência ao paciente deverá estar dentro dos parâmetros descritos, ficando a 

CONTRATADA sujeita à rescisão unilateral do contrato caso esses parâmetros não estejam dentro dos 

valores estabelecidos.  

4.20.4.2. Os parâmetros estabelecidos no item 4.20.4. poderão ser ajustados trimestralmente pela 

CONTRATANTE, tendo como base os parâmetros nacionais e estadual estabelecidos para cada indicador.  

4.21. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato dentro do Hospital, para atender e sanar qualquer 

irregularidade.  

4.22. Manter sediado junto à Administração durante o turno de trabalho, pessoas capazes de tomar decisões compatíveis com 

os compromissos assumidos. 

 

5. DOS LOCAIS E DOS PRAZOS 

5.1. A empresa vencedora ficará obrigada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da data de sua 

convocação formal pelo órgão/entidade Contratante, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência. 

5.1.1. O prazo do subitem acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 

vencedora e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.  

5.2. No Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, os 10 (dez) leitos da UTI COVID-19 Adulto deverão ser implementados 

em até 05 (cinco) dias corridos, após a assinatura do contrato.  
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5.2.1. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa 

por escrito indicando o prazo necessário ao fiscal do contrato, que por sua vez analisará e tomará as necessárias 

providências para a aceitação ou não das justificativas apresentadas.  

5.3. Os serviços serão realizados no Município de Peixoto de Azevedo, nas dependências do Hospital Regional de 

Peixoto de Azevedo, localizado na Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, assumindo como exclusivamente 

seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto:  

6.1.1. Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de gerenciamento técnico, administrativo, 

fornecimento de recursos humanos, recursos materiais, medicamentos, insumos farmacêuticos, incluindo 

fornecimento de equipamentos de UTI e prestação de Serviços Médicos de Intensivista com fornecimento de 

equipamentos e insumos para essa demanda e outros necessários para o funcionamento de 10 (dez) leitos de 

tipo Adulto de (UTI-COVID-19) Unidade de Terapia Intensiva.  

6.2. Todo o serviço deverá ser prestado diariamente 07 (sete) dias da semana, incluindo feriados, sendo 24 horas por dia.  

6.3. A CONTRATADA deverá manter o cadastro atualizado no CNES e dos profissionais que disponibilizar para a execução 

dos serviços na unidade hospitalar.  

6.4. A CONTRATADA assumirá a integral responsabilidade pela execução do serviço, estando sempre de acordo com o 

estabelecido nas normas deste termo e demais documentos técnicos fornecidos.  

6.5. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira.  

6.6. Executar os serviços conforme preceitua o objeto e especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 

alocação dos profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, devendo responsabilizar-se por 

eventuais danos decorrentes de faltas de quaisquer profissionais.  

6.7. Entregar todo o serviço e equipamentos, primando pela qualidade dos mesmos, de acordo com as especificações e 

quantitativos, constantes deste Termo.  

6.8. Cumprir os postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, que se referem às normas internas de 

segurança e medicina do trabalho.  

6.9. Observar durante a execução dos serviços, objeto deste contrato, o fiel cumprimento de todas as Leis Federais, Estaduais e 

Municipais, vigentes ou que venham a vigorar, preenchendo toda a documentação necessária conforme prescrito na legislação, 

sendo a CONTRATADA a única responsável pelas infrações.  

6.10. Respeitar e fazer cumprir rigorosamente, por parte dos profissionais disponibilizados na execução do presente contrato, 

as Leis, Portarias e determinações das Autoridades Públicas competentes com relação aos assuntos pertinentes ao objeto deste 

contrato, como também, quanto ao cumprimento da Legislação Trabalhista aplicável entre a CONTRATADA e seus 

empregados.  

6.11. Notificar a CONTRATANTE sobre quaisquer alterações decorrentes de sua razão social, contrato social mudança de 

endereço, diretoria, telefone, entre outras, providenciando a documentação preferencialmente autenticada para envio a 

Contratante no prazo de 30 (trinta) dias da alteração verificada.  

6.12. Facilitar os trabalhos de acompanhamento e fiscalização exercidos pela CONTRATANTE e pela equipe técnica do 

Escritório Regional de Saúde de Peixoto de Peixoto de Azevedo e do município sede e prestar todos os esclarecimentos que 

lhe foram solicitados pelos servidores designados para tal fim.  

6.13. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização/monitoramento e do Consórcio de Saúde/HRPA, por escrito, em 

duas vias e entregues mediante recibo.  

6.14. A CONTRATADA responderá única e integralmente pela execução dos serviços, e a presença da 

Fiscalização/monitoramento da CONTRATANTE durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os atos praticados no 

desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA.  
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6.14.1. A CONTRATADA responderá pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, durante a execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização/monitoramento ou o acompanhamento pelo Contratante.  

6.15. Deverá proceder às correções que se tornarem necessárias à perfeita realização do objeto contratado, executando-o em 

perfeitas condições e de acordo com a fiscalização/monitoramento da CONTRATANTE.  

6.16. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à CONTRATANTE 

e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, quanto à prestação dos serviços objeto desta contratação.  

6.17. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 

indiretamente, sobre os serviços prestados.  

6.18. A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto deste contrato, responsabilizando-se integralmente pelo 

cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual ou municipal.  

6.19. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE, em até 72 horas, todas as informações e esclarecimentos 

necessários à plena execução dos serviços contratados sempre que solicitado, de forma clara, concisa e lógica incluindo 

comprovantes e documentos referentes às contratações de equipe médica e equipe multidisciplinar e outros profissionais que 

estejam prestando serviços na unidade hospitalar, ou ainda aquisições equipamentos, materiais e insumos ou serviços, 

atendendo de imediato às reclamações.  

6.20. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos 

à execução dos serviços ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver 

fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante, inclusive sobre o comportamento e eficiência dos mesmos.  

6.21. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto correrão por conta exclusivos da 

CONTRATADA.  

6.22. Manter, em rigorosa pontualidade, o pagamento de seus empregados e demais encargos decorrentes do contrato de 

trabalho, inclusive quanto às anotações nas respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social. 

6.23. A CONTRATADA deverá assumir, toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao Estado de Mato 

Grosso, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução 

do Contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas pela mesma ao Órgão/Entidade, que ficará, de pleno 

direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.  

6.24. Autorizar o Consórcio de Saúde a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das 

faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 

extrajudicial, assegurada a prévia defesa.  

6.25. Cumprir os prazos da prestação dos serviços, sob pena de aplicação de sanções administrativas.  

6.26. Em hipótese alguma, o prestador do serviço poderá realizar qualquer cobrança relativa ao tratamento, diretamente ao 

usuário, familiar ou seu responsável, por serviços cobertos pelo Contrato ou quaisquer serviços prestados no âmbito do 

hospital, sob pena de arcar com as penalidades criminais e administrativas.  

6.27. É de responsabilidade da CONTRATADA a apresentação à Coordenação de Tecnologia da Informação TI, bem como 

setor de Contratos, para inicialização da prestação de serviços, objeto deste contrato, o certificado Digital TIPO A3 smartcard 

em plena validade, e respectiva Licença de Módulo de Assinatura Digital e Certificação em Saúde (MADICS), de toda a 

equipe médica. 

6.28. A CONTRATADA fica obrigada a utilizar o software que realiza a gestão hospitalar da unidade hospitalar em que 

prestará o serviço, para comunicação, conferência, agendamentos e avisos, devendo alimentar o sistema de informação de uso 

do Hospital para que este possa acompanhar todos os procedimentos executados.  

6.29. A CONTRATADA deverá prover a integração/interfaceamento pleno dos dados clínicos, assistenciais, administrativos, 

etc., contidos em sistema de informação próprio com o adotado pela unidade hospitalar, ressaltando que esta integração deverá 

ser efetivada por meios eletrônicos.  

6.30. A CONTRATADA será a responsável plena pelo serviço de terapia intensiva Adulta na unidade hospitalar, 

responsabilizando-se desde o acolhimento e admissão dos pacientes até a alta dos mesmos do ambiente da UTI.  
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6.31. A atenção aos pacientes deverá obedecer a todos os protocolos exigidos por lei e determinações do Conselho Federal de 

Medicina e dos demais conselhos de classe que envolva atividade profissional que esteja sendo exercida no âmbito da unidade 

de terapia intensiva, incluindo protocolos atualizados para os casos de COVID-19.  

6.32. É de total responsabilidade da CONTRATADA a técnica-médica pelos diagnósticos e tratamentos dos pacientes dentro 

das dependências das UTI’s.  

6.33. É obrigação do médico plantonista da UTI dialogar, pessoalmente ou por telefone, com o médico regulador ou de 

sobreaviso, sempre que for solicitado, ou que solicitar esses profissionais, fornecendo todas as informações com vistas a 

melhor assistência ao paciente.  

6.34. Disponibilizar equipe técnica para repassar as informações e treinamentos necessários para a implantação e 

funcionamento do serviço.   

6.35. A CONTRATADA deverá prestar os serviços em UTI, de acordo com os perfis descritos nos itens 4.4 e 4.5, e de acordo 

com a RDC nº 07/2010, Resolução nº 2.271/2020 e outras normativas vigentes que tratam do tema, contando com profissionais 

com os perfis requeridos para a prestação de serviço, onde os mesmos deverão ter vínculo empregatício com a empresa 

contratada, através de regime de CLT, Contrato de Prestação de Serviços ou em caso de ser sócio da empresa estar 

devidamente registrado em contrato social registrado em junta comercial, ou órgão competente.  

6.36. Para a execução dos serviços, a empresa deverá disponibilizar profissionais cadastrados no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) pertencentes às categorias de ocupação, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações 

– CBO.  

6.37. É de responsabilidade da contratada o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, 

resultante do vínculo empregatício com seus funcionários, envolvidos na prestação dos serviços. Em nenhuma hipótese essa 

responsabilidade será transferida a Contratante, não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.  

6.38. A CONTRATADA deverá apresentar os profissionais devidamente uniformizados e identificados. 

6.38.1. A CONTRATADA deverá fornecer para os seus profissionais todos os materiais e equipamentos de uso 

próprio e individual como (estetoscópio, lanterna clínica, termômetro clínico, etc).  

6.38.2. Os EPI’s a serem utilizados pelos profissionais são de responsabilidade da CONTRATADA.  

6.39. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em 

virtude da execução da presente contratação ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências do local da 

prestação de serviços.  

6.40. A CONTRATADA fica responsável pela pronta substituição do profissional em casos de faltas, férias, atestados, licenças 

e outros, sem ônus ao CONTRATANTE, não interrompendo os serviços em nenhuma hipótese devido à ausência de 

funcionários, restando consignado que caso haja interrupção da prestação dos serviços por falta de atendimento ficará sujeita a 

CONTRATADA às penalidades previstas neste Termo, além das cominações legais.  

6.40.1. As substituições de profissionais deverão ocorrer em no máximo 01 (uma) hora, estendendo ao médico 

plantonista do período anterior / coordenador da equipe a cumprir o plantão até que seja reestabelecida a escala de 

plantões no referido período.  

6.40.2. Os profissionais que não estiverem satisfazendo os requisitos exigidos na execução do objeto poderão ser 

afastados de imediato de suas atividades a pedido da CONTRATANTE, e deverão ser substituídos pela 

CONTRATADA num prazo máximo de até 2 (dois) dias.  

6.40.3. Os profissionais da CONTRATADA indicados para substituição deverão estar cadastrados no CNES da 

empresa, a fim de evitar inconformidades, impedimento ou glosas no faturamento hospitalar da unidade.  

6.40.4. As escalas de trabalho dos profissionais deverão ser atualizadas pela CONTRATADA sempre que houver 

substituição e entregue à Direção da unidade antes do início das atividades do profissional substituído.  

6.41. Caso necessário, por alguma intercorrência interna, a empresa deverá proceder a internação dos pacientes, obedecendo os 

termos de internação proposta pelo Hospital.  

6.42. A CONTRATADA fornecerá todos os insumos necessários ao atendimento aos pacientes, tais como equipe médica 

(especialidades e subespecialidades), equipe multiprofissional, equipe técnica de enfermagem (enfermeiros e técnicos) e 

administrativa, equipamentos (incluindo seus acessórios, manutenção preventiva e corretiva), mobiliários, medicamentos, 
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material hospitalar, dietas convencionais e industrializadas, material de consumo, desinfecção de leitos, exames de patologia 

clínica e imagens e exames de controle de infecção hospitalar (cultura, hemocultura e urocultura).  

6.43. A CONTRATADA deverá realizar em até 02 (duas) horas, os pareceres médicos de especialidades e subespecialidades, 

devendo os pareceres e evoluções médicas constarem no sistema de gestão da CONTRATANTE, e anexados ao prontuário 

médico.    

6.44. A CONTRATADA fornecerá toda mão de obra necessária ao correto funcionamento dos serviços, sempre de acordo com 

as normativas que regem este serviço hospitalar objeto deste termo de referência. 

6.45. Entregar todo o serviço e equipamentos, primando pela qualidade dos mesmos, de acordo com as especificações e 

quantitativos, constantes deste Termo.  

6.46. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo toda mão de obra de médicos e equipe 

multidisciplinar em quantidade, qualidade e capacitação adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislação. 

6.47. A CONTRATADA deverá ainda ser a responsável pela limpeza e desinfecção de leitos nos padrões hospitalares da 

unidade de terapia intensiva que ficará sob seu gerenciamento, devendo observar as normas vigentes quanto à execução desse 

tipo de serviço.  

6.48. É responsabilidade da CONTRATADA a aquisição do mobiliário e dos equipamentos médicos conforme Anexos II, III 

e seus acessórios de acordo com RDC nº 07 de 24.02.2010, onde prevê os Requisitos Específicos para Unidades de Terapia 

Intensiva (Adulto – artigos 56 a 60), necessários ao bom funcionamento, bem como pela manutenção (corretiva e preventiva), 

ficando a operacionalização dos mesmos a cargo da CONTRATADA:  

6.48.1. Os equipamentos deverão estar em ótimo estado de conservação e funcionamento, e, tal condição deverá ser 

atestada pela Direção Clinica Hospitalar e Secretaria Executiva do CISVP;  

6.48.2. Todas as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos e as trocas de peças serão arcadas pela 

CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, durante o período do contrato, para todos os itens em 

utilização na unidade de Terapia Intensiva, registradas e disponibilizadas à Unidade Hospitalar;  

6.48.3. Os aparelhos e instalação do ar condicionado será fornecido pelo Consórcio de Saúde.  

6.48.4. Na hipótese de danos ocasionados aos equipamentos por mau uso da CONTRATADA a empresa se obriga à 

reposição dos mobiliários ou equipamentos; 

6.48.5. A CONTRATADA deverá fornecer todos os acessórios e insumos necessários para funcionamento dos 

equipamentos durante o período do contrato, bem como, a reposição de peças que se façam necessárias sem ônus para 

a CONTRATANTE.  

6.49. Os equipamentos fornecidos pela CONTRATADA e todos os insumos necessários a atendimento dos pacientes 

internados na Unidade deverão ser entregues e instalados em plenas condições de uso em até 05 (cinco) dias corridos contados 

da data de assinatura do contrato.   

6.50. A CONTRATADA deverá manter equipamentos de backup, conforme normativas vigentes, para evitar o bloqueio de 

leitos na UTI nos casos em que houver de defeitos nos equipamentos que estiverem disponíveis na unidade hospitalar.  

6.51. A CONTRATADA deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, em até 24 horas, o objeto com avarias ou 

defeitos.  

6.52. A CONTRATADA deverá fornecer à Direção do hospital cópia de todos os certificados de calibração, de manutenção 

preventiva e corretiva, sempre que foram executados, sem ônus para a CONTRATANTE, a fim de sejam registrados pelo 

hospital.  

6.53. Em caso de mudança de endereço, após a instalação dos equipamentos fica a CONTRATADA responsável pela 

transferência de equipamentos e instalações dos mesmos devendo ser entregue em condições de funcionamento, sem ônus para 

a CONTRATANTE no período de 10 (dez) dias a partir da notificação escrita.  

6.54. As sessões de hemodiálise prescritas aos pacientes internados na UTI são de responsabilidade da CONTRATADA, 

incluindo o fornecimento de equipamentos (máquina de hemodiálise e osmose reversa) descrito no anexo III, com 

manutenção preventiva e corretiva e desinfecção dos equipamentos, acessórios e tratamento da água, atendendo as normas e 

regulamentações vigentes.  
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6.54.1. A CONTRATADA deverá garantir a realização de sessões de diálise a todos os pacientes internados para os 

quais forem prescritos tal tratamento por médico especialista, sendo uma média de 03 sessões de diálise por dia, no 

mínimo, a cada 10 (dez) leitos. 

6.55. Obriga-se a CONTRATADA, quando findo ou rescindido presente contrato, a imediatamente realizar a devolução dos 

bens e/ou documentos da CONTRATANTE que estejam em sua posse, sob pena de busca e apreensão e demais medidas 

judiciais.  

6.56. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade no transporte do produto a partir da empresa até o serviço de 

Nutrição da Unidade Hospitalar, os horários de entrega das fórmulas enteral e parenteral manipuladas deverão ser 

rigorosamente cumpridos, sendo considerado como não conformidade as entregas que ultrapassarem o prazo necessário para 

garantir a estabilidade da nutrição enteral e parenteral até o término da administração.   

6.57. A CONTRATADA deverá registrar quais produtos serão utilizados para prescrição da Nutrição Enteral e Parenteral, 

constando de:  

a)   Nome da unidade;  

b) Nome completo do paciente;  

c) Número do leito;  

d) Peso atual e peso de cálculo;  

e) Local para descrição dos itens para fórmula não padronizada;  

f) Os números das fórmulas padronizadas disponíveis;  

g) Volume total da fórmula;  

h) Tipo de misturas de aminoácidos;  

i) Tipo de mistura de emulsão lipídica;  

j) Dose de oligoelementos e vitaminas;  

k) Dose de eletrólitos;  

l) Dose de heparina e/ou insulina, caso haja indicação;  

m) Data, assinatura e carimbo do responsável pela prescrição.  

6.58. Atender RIGOSOSAMENTE todas as normas sanitárias estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

inclusive a Portaria nº 272/MS/SNVS de 08 de abril de 1998.  

6.59. A empresa CONTRATADA deverá confeccionar os relatórios e laudos conforme a definição da direção da unidade 

hospitalar. 

6.60. A CONTRATADA deverá preencher os prontuários e laudos conforme a definição da direção da unidade hospitalar.   

6.61. É obrigatório o registro completo da assistência prestada ao paciente no prontuário médico, constando a identificação dos 

médicos envolvidos no atendimento.  

6.62. Os profissionais disponibilizados pela CONTRATADA deverão preencher os prontuários dos pacientes de forma 

completa de acordo com as determinações da legislação vigente.  

6.63. As glosas que vierem a ocorrer por falta de preenchimento completo dos prontuários médicos deverão ser sanadas no 

prazo máxima de 48 (quarenta e oito) horas.   

6.64. Caso não sejam preenchidos os documentos médicos necessários para o faturamento hospitalar (prontuários e outros 

pertinentes) antes do fechamento da respectiva competência, haverá glosa dos valores não faturados na Nota Fiscal referente à 

competência do mês em que houve o descumprimento da obrigação.  

6.64.1. A glosa também ocorrerá nos casos em que o faturamento hospitalar não for realizado devido a divergências 

ou ausência de atualização no cadastro do CNES da empresa.  

6.65. A CONTRATADA deverá confeccionar relatórios e laudos para emissão de AIH – Autorização de Internação Hospitalar, 

APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade, e quaisquer outros formulários exigidos pela administração do 

Hospital ou pelo gestor do SUS local conforme as deliberações específicas da Unidade e em prazo adequado para o 

encaminhamento do faturamento hospitalar nos sistemas oficiais SIH – Sistema de Informação Hospitalar, sob pena de 

desconto de 5% no valor total do contrato.  

6.66. A CONTRATADA deverá elaborar e cumprir protocolos clínicos na especialidade contemplada neste Termo de 

Referência, seguindo preferencialmente as diretrizes clínicas da Associação Médica Brasileira – AMB e Conselho Federal de 

Medicina – CFM, através de suas resoluções que regulamentam o exercício da especialidade entre outras.     
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6.67. A CONTRATADA deverá, ainda, cumprir com todas as normas internas do hospital e protocolos ou procedimentos 

estabelecidos por meio de Comissões e decisões da Direção Geral, Direção Técnica, Clínica e órgãos de controle.   

6.68. O conhecimento do Regimento do Corpo Clínico do hospital é obrigatório aos profissionais disponibilizados pela 

CONTRATADA.  

6.69. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a elaboração das escalas de trabalho para cumprimento das obrigações 

decorrentes deste termo de referência. 

6.69.1. Mensalmente, deverá ainda a CONTRATADA protocolar na Direção da unidade as grades com as respectivas 

datas, horários e profissional com respectivo número de inscrição no Conselho Regional de Medicina que fará os 

plantões. O prazo para protocolo será até o 25º dia do mês anterior a qual a escala será executada em papel timbrado 

da empresa contendo CNPJ, contato e assinatura do responsável;  

6.69.2. Aos profissionais em regime de plantão presencial na Unidade é obrigatório, o procedimento determinado no 

Art. 8º das Resoluções do CFM 2.077/2014:  

Art.8º “É obrigatória à passagem de plantão, médico a médico, na qual o profissional que está assumindo o 

plantão deve tomar conhecimento do quadro clínico dos pacientes que ficarão sob sua responsabilidade”.  

6.69.3. Os plantonistas deverão efetuar a troca de plantão, com transferência de informações referente aos 

atendimentos realizados aos pacientes internados, com nota de transferência escrita (caso seja necessário), e aguardar 

até a chegada do médico do contra turno. 

6.69.4. As alterações na escala de plantão que não forem em decorrência das situações descritas no item 6.40. deverão 

ser informadas à Direção Geral e ao Diretor Técnico da unidade hospitalar com antecedência de no máximo 02 (dois) 

dias, devendo os profissionais constarem no CNES para evitar inconformidades, impedimentos ou glosas no 

faturamento hospitalar.  

6.69.4.1. A CONTRATADA deverá enviar a escala atualizada para a direção da unidade no prazo estipulado 

no item 6.69.4. 

6.70. A equipe de profissionais designada para os serviços não poderá deixar os serviços descobertos e/ou sem atendimento.  

6.71. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer profissionais necessários para auxiliar na execução dos 

serviços objeto deste Termo de Referência sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

6.72. Nos casos em que houver ausência de profissionais nas quantidades mínimas estipuladas deste termo de referência, 

haverá a glosa na Nota Fiscal da CONTRATADA referente a obrigação inadimplida, cujo valor equivalerá ao que estiver na 

planilha de custo analítica apresentada nos termos do item 9.7.6., correspondente à respectiva categoria profissional, ou ao 

valor que estiver sendo praticado pela CONTRATADA, conforme comprovantes e documentos referentes às contratações,  

que deverão ser apresentados à CONTRATANTE nos termos do item 6.19., aplicando-se à glosa o maior valor identificado 

entre esses dois critérios.  

6.73. Quando houver divergência entre os valores apresentados na planilha analítica de custos e o valor que estiver sendo 

praticado pela CONTRATADA, conforme comprovantes e documentos referentes às contratações, a glosa será aplicada pelo 

maior valor identificado, correspondente à respectiva categoria profissional.  

6.73.1. Caso a empresa não apresente os comprovantes e documentos solicitados, conforme item 6.19., esses 

documentos serão substituídos por orçamento estipulado pela unidade hospitalar, considerando o maior valor de 

plantão, diária ou equivalente pago ao profissional em sua categoria nos contratos vigentes firmados para atender a 

unidade hospitalar do Consórcio de Saúde.  

6.73.2. Na recusa de internação de pacientes realizada pela CONTRATADA, por motivos de falta de profissionais 

médicos, assistências, equipamentos, medicamentos e outros motivos inerentes a responsabilidade da 

CONTRATADA, será glosado o valor da diária por leito equivalente ao número de internação solicitada pela Central 

de Regulação.   

6.74. Nos casos em que forem fornecidos os equipamentos, materiais e insumos hospitalares de obrigação da CONTRATADA, 

a glosa na Nota Fiscal corresponderá ao valor de cada item, ou equivalente, que estiver previsto na planilha de custo analítica 

apresentada nos termos do item 9.7.6., ou o maior valor que estiver sendo praticado pelo Consórcio de Saúde para locação ou 

aquisição do item, conforme o caso, aplicando-se à glosa o maior valor identificado entre esses dois critérios.   
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6.74.1. Nos casos em que a CONTRATADA solicitar empréstimo de quaisquer equipamentos, materiais, 

medicamentos e insumos hospitalares, entre outros, à CONTRATANTE, este pedido deverá ser feito de modo oficial 

e justificado à Direção Geral da unidade hospitalar, que avaliará a pertinência da solicitação, em vistas a evitar a 

descontinuidade de atendimento aos pacientes, e proceder a devolução no prazo estipulado no termo de Empréstimo.  

6.74.2. Caso seja efetivado o empréstimo pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá proceder da seguinte 

forma:  

6.74.2.1.1. Os equipamentos utilizados pela CONTRATADA, deverão ser devolvidos à 

CONTRATANTE nas mesmas condições em que forem cedidos para uso pela CONTRATADA com 

todos os acessórios.  

6.75. A CONTRATADA deverá cumprir as metas de diárias de leitos estabelecidas neste Termo de Referência, de acordo com 

as quantidades e exigências descritas, sob pena de glosa na Nota Fiscal de Serviços no valor correspondente ao que não foi 

devidamente funcional para prestação do serviço. O valor dessa glosa equivalerá ao que for estipulado em contrato para cada 

diária. E tudo o que for apresentado a mais em relatório de faturamento ou Nota Fiscal serão glosados na respectiva 

competência.  

6.76. A CONTRATADA receberá apenas pelos serviços que forem efetivamente prestados.  

6.76.1. O valor da glosa na Nota Fiscal da CONTRATADA para os serviços descritos no item 4.1. equivalerá ao que 

for estipulado em contrato para cada item e suas quantidades individuais.  

6.77. Os valores apresentados em Nota Fiscal correspondente ao que não foi devidamente executado serão glosados da Nota 

Fiscal da respectiva competência em que ocorreu a inadimplência da obrigação.  

6.78. Exime-se a CONTRATANTE da responsabilidade nas seguintes situações: falta de Leitos Hospitalares, materiais e 

insumos de responsabilidade da CONTRATADA.  

6.79. É responsabilidade da CONTRATADA a aquisição do mobiliário e dos equipamentos médicos conforme Anexos II, III 

e seus acessórios de acordo com RDC nº 07 de 24.02.2010, onde prevê os Requisitos Específicos para Unidades de Terapia 

Intensiva (Adulto – artigos 56 a 60), necessários ao bom funcionamento, bem como pela manutenção (corretiva e preventiva).  

6.79.1. Considerando a situação da pandemia relacionada ao novo Coronavírus, a CONTRATADA deverá 

disponibilizar os equipamentos em quantidade suficiente para que todos os leitos tenham suporte de atendimento 

necessário aos casos do COVID-19, a fim de garantir que 100% dos leitos possam ser ocupados por pacientes que 

apresentem esses diagnósticos, garantindo a todos os pacientes assistência em suporte ventilatório e monitorização 

contínua de múltiplos parâmetros.  

6.80. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.  

6.81. A CONTRATADA não veiculará, em nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização da CONTRATANTE.  

6.82. A CONTRATADA deverá participar, por meio de seus profissionais, das atividades promovidas pelo setor de Educação 

Permanente.  

6.83. Ao serem admitidos para atuarem na UTI, os profissionais devem receber capacitação promovida pela CONTRATADA 

até o início das atividades, devendo ser abordados, no mínimo, conteúdos relacionados à qualidade da assistência, protocolo de 

sepse, controle de infecção hospitalar, normas e técnicas desenvolvidas na unidade e segurança do paciente.  

6.84. A comprovação da capacitação do item 6.83. deve ser enviada à Direção da unidade hospitalar até o início das atividades 

contendo a descrição do conteúdo abordado, a lista de participantes, a data e carga horária.  

6.95. A CONTRATADA deverá elaborar um programa de educação continuada para todos os profissionais que atuarem na 

unidade, contendo, no mínimo, o cronograma, os conteúdos a serem abordados, abrangência dos perfis profissionais em cada 

capacitação.   

6.85.1. O programa de educação deverá ser enviado à Direção Geral da unidade hospitalar em até 05 (cinco) dias após 

o início das atividades na unidade para análise aprovação.  

6.85.2. O programa de educação continuada deverá contemplar, no mínimo (RDC nº 07/2020, art. 17):  

6.85.2.1. Normas e rotinas técnicas desenvolvidas na unidade;  

6.85.2.2. Incorporação de novas tecnologias;  
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6.85.2.3. Gerenciamento dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas na unidade e segurança de 

pacientes e profissionais;  

6.85.2.4. Prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde.  

6.86.3. Todos os profissionais deverão ser capacitados a cada 60 dias, no mínimo.  

6.86.3.1. A CONTRATADA deverá registrar as capacitações data, carga horária e lista de participantes e 

enviar essas informações à Direção da Unidade hospitalar em até 02 dias após cada evento.  

6.87. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar seus profissionais para participarem de campanhas institucionais 

promovidas pelo hospital sem custos adicionais.    

6.88. A CONTRATADA deverá indicar profissionais para participar das Comissões instituídas no âmbito do hospital.   

6.89. A CONTRATADA deverá enviar o Censo Hospitalar diário, nos horários das 08:00, 14:00 e 20:00 horas, conforme 

legislação estabelecida, incluindo finais de semana de feriados, a fim de que possam acompanhar a rotatividade de leitos e 

fazer a gestão de leitos nos termos da legislação vigente.  

6.90. A CONTRATADA não poderá recusar a internação de nenhum paciente oriundo da central de regulação estadual, exceto 

nos casos em que não haja disponibilidade de leitos.  

6.91. A Empresa vencedora obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões que o Consórcio de Saúde realizar, até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.  

6.92. As questões não previstas neste Termo de Referência serão resolvidas pela Comissão Julgadora, com base no estipulado 

neste Termo de Referência, pela Lei 8.666/93, assim como nos princípios gerais de direito público, mormente aqueles 

estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal.  

6.93. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela manutenção preventiva, corretiva, substituição de peças e acessórios 

dos equipamentos cedidos da CONTRATANTE, devendo entregar o relatório de manutenção e calibração.  

6.94. A CONTRATADA deverá informar antecipadamente a CONTRATANTE via documento formal a retirada de qualquer 

equipamento que se fizer necessário a manutenção fora desta unidade hospitalar.   

6.95. A CONTRATADA ficara responsável por repor qualquer equipamento ou móvel de maior ou igual valor, que for 

extraviado ou não possuir mais manutenção corretiva sem ônus para CONTRATANTE.   

6.96. Garantir os registros dos plantões realizados e da presença dos profissionais da CONTRATADA na unidade hospitalar 

diariamente, conforme as diretrizes e orientações da CONTRATANTE.  

6.96.1. Os registros dos plantões realizados e da presença dos profissionais da CONTRATADA na unidade hospitalar 

deverá atender a legislação vigente sobre o tema.  

6.96.2. Os documentos dos registros dos plantões realizados e da presença dos profissionais da CONTRATADA na 

unidade hospitalar deverão acompanhar o relatório de faturamento e a Nota Fiscal apresentada pela Contratada à 

unidade hospitalar.  

6.96.3. A CONTRATADA deverá apresentar também, junto com relatório de faturamento, uma declaração de que 

não possui pendências em prontuários médicos ou outros documentos cujo preenchimento seja de sua 

responsabilidade ou dos profissionais por ela disponibilizados para a unidade hospitalar.  

6.97. A CONTRATADA deverá executar as ações previstas nos protocolos e orientações da unidade hospitalar sobre as visitas 

virtuais, incluindo a forma de divulgação de boletim médico.  

6.98. A CONTRATADA deverá garantir a imunização de todos os profissionais da UTI contra tétano, difteria, hepatite B, 

COVID, Influenza e outros imunobiológicos, de acordo com a NR 32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde 

estabelecida pela Portaria MTE/GM n. º 485, de 11 de novembro de 2005. (RDC n° 07/2010, atr. 16), devendo apresentar a 

Coordenação de Recursos Humanos do CISVP a comprovação dessa imunização por meio da carteira de vacinação de cada 

profissional.  

6.98.1. A carteira de vacinação deverá ser apresentada em documento original e cópia, que será autenticada pelo 

profissional responsável pela CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) da unidade hospitalar.  

6.98. Fornecer serviços de Exames Laboratoriais e por Imagem para o tratamento de todos os pacientes da UTI.  

6.99. A CONTRATADA deverá comprovar, mensalmente, através de relatório de prestação de contas, enviado à Direção da 

unidade hospitalar juntamente com o relatório de faturamento nos termos do item 10.1., o atendimento aos indicadores de 

qualidade, de acordo com os parâmetros descritos a seguir: 
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INDICADORES DE QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA 

INDICADOR  DESCRIÇÃO  FÓRMULA  PARÂMETROS  

1  Densidade da incidência 

(DI) de Infecção 

Relacionada à Assistência 

à  

Saúde (IRAS) - Infecção 

hospitalar   
Esse conjunto de 

indicadores revela a 

magnitude das infecções 

associadas ao uso de 

dispositivos 

frequentemente utilizados 

em nosso meio: cateteres 

venosos (CVC), 

vesicais/urinários (SVD) e 

ventiladores mecânicos 

(VM) (aparelhos para 

suporte  

respiratório)  

-  -  

1.1  

Densidade de incidência 

(DI) pneumonia (PNM) 

associada à  

ventilação mecânica 

(VM)  

1.1. N° PNM em paciente 

sob VM / n° pacientes 

em VM-dia x 1000  Menor ou igual a 6,2  

1.2  

Densidade de incidência 

(DI) de Infecção de 

Corrente Sanguínea 

associada a cateter 

venoso central (IPCSL). 

DI IPCSL associado a 

CVC  

1.2. N° novos casos IPCSI / 

n° pacientes em CVC-dia 

x  

1000  Menor ou igual a 4,2  

1.3  

Densidade  de 

incidência  (DI)  de  

Infecção do Trato 

Urinário (ITU). DI ITU 

associado a cateter 

vesical (CV)  

1.3. N° de ITU associado a 

CV / n° de CV-dia x 1000  
Menor ou igual a 3,5  

2  
Taxa de adesão ao 

protocolo de sepse  

Esse indicador demonstra 

a proporção de pacientes 

que recebem todas as 

medidas indicadas para o 

tratamento dessa condição. 

O objetivo é que esse valor 

seja o mais alto possível 

(máximo = 100%), 

indicando que uma grande 

proporção de pacientes que 

recebem todos os 

elementos indicados para 

seu tratamento 

Número de saídas de 

pacientes com suspeita 

de sepse e que 

receberam todos os itens 

do conjunto de medidas 

indicadas (coleta de 

exames, uso de 

antibiótico precoce e 

correção de hipotensão 

(pressão baixa) quando 

indicado / número de 

saídas de pacientes com  

suspeita de sepse x 10 

Maior ou igual a 70%  

3  
Incidência de Lesão por 

Pressão (LPP)  

Lesão localizada da pele 

e/ou tecido subjacente, 

geralmente sobre uma 

proeminência óssea, 

resultante da pressão ou da 

combinação entre pressão e  

cisalhamento, causado pela 

fricção  

N° de casos novos de 

pacientes com LPP após 

admissão na UTI em um 

período de tempo / n° de 

pessoas expostas ao risco 

de LPP no mesmo período 

x 100.  

Menor ou igual a 30%  



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 

Peixoto de Azevedo - MT 

4  

 

 

Taxa de utilização do 

sistema de escore de 

prognóstico e mortalidade 

ajustada ao risco 

(SOFA/APACHE II)  

Sistema de  Classificação  de  

Gravidade. Para essa 

avaliação, são utilizados 

dados fisiológicos, 

condições mórbidas prévias 

e informações relativas à 

natureza da doença atual 

para prever a evolução 

clínica e probabilidade de 

óbito  

N° de prontuários com 

classificação/escore SOFA 

e APACHE II na 

admissão por período de 

tempo / n° de prontuários 

de pacientes admitidos no 

período x 100  

100%  dos prontuários 

com escore  de  

prognóstico descrito  

5  

Tempo Médio de resposta 

do Parecer do Especialista 

(em horas)  

Compreende o cálculo do 

tempo médio, em horas, em 

que um paciente aguarda 

pelo parecer de especialista 

a partir da solicitação 

formal do médico 

responsável pelo 

atendimento  

[somatório em horas dos 

tempos decorridos entre a 

solicitação do parecer de 

especialista e o 

atendimento 

médico]/[somatório dos 

pacientes atendidos que 

não demandaram 

espacialidades no período]  

≤ 02 horas  

6  

Tempo Médio de 

atendimento ao chamado 

(em minutos)  

Compreende o cálculo do 

tempo médio, em minutos, 

em que o médico em 

sobreaviso se apresenta na 

unidade hospitalar, desde o 

registro da sua chamada  

[somatório em minutos do 

tempo de atendimento aos 

chamados]/[somatório dos 

chamados realizados]  

≤ 60 minutos  

Fonte: a Indicador 1 - ANVISA. Nota técnica GVIMS/GGTES Nº 03/2019 - Critérios Diagnósticos das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. 

Indicador 2 - Instituto Latino Americano de Sepse. 5ª EDIÇÃO ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO ASSISTENCIAL GERENCIADO 

DE SEPSE. https://ilas.org.br/. Indicador 3 - ANVISA. Nota Técnica GVIMS/GGTES Nº 03/2017 - Práticas seguras para prevenção de Lesão por Pressão em 
serviços de saúde. Indicador 4 - Ministério da Saúde. Portaria Nº 3.432, DE 12 DE AGOSTO DE 1998. Estabelece critérios de classificação para as Unidades 

de Tratamento Intensivo - UTI. (3.2. Avaliação através do APACHE II se for UTI Adulto, o PRISM II se UTI Pediátrica e o PSI modificado se UTI Neonatal). 

 

6.99.1. Todos os dados originais, que compõe os indicadores descritos no item 6.105., deverão estar disponíveis para acesso e 

auditoria por parte da CONTRATANTE a qualquer momento, durante toda a vigência do contrato.  

6.100. A equipe da UTI disponibilizada pela CONTRATADA deverá implantar e implementar ações de farmacovigilância, 

tecnovigilância, hemovigilância e vigilância do controle de infecção e eventos adversos, conforme definições do Programa de 

Controle de Infecção e Eventos Adversos da unidade hospitalar.  

6.101. A equipe da UTI disponibilizada pela CONTRATADA deverá notificar os casos suspeitos, surtos e eventos adversos ao 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), ou ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH) onde este 

estiver implantado, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, colaborando na investigação epidemiológica e na adoção de 

medidas de controle. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1.  São obrigações da Contratante:  

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta.  

7.1.2. Convocar a CONTRATADA, em conformidade com o art. 64 da Lei 8.666/93, para retirar a Nota de 

Empenho/Ordem de Serviço, estabelecendo dia, hora, e demais informações que achar pertinentes para o bom 

cumprimento do objeto.  

7.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, com relação ao 

objeto deste Termo.  

7.1.4. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o serviço, objeto deste Termo de Referência, através de seus fiscais 

(servidores designados).  
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7.1.5. Emitir, por intermédio de servidor/fiscal, designado, pareceres/relatório sobre os atos relativos à execução do 

contrato, em especial, quanto ao descumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência.  

7.1.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

7.1.7. Controlar e documentar as ocorrências havidas.  

7.1.8. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção.  

7.1.9. Analisar a capacidade e as condições de prestação de serviços, a fim de verificar se a contratada está mantendo 

o nível técnico assistencial para a execução do objeto do contrato.  

7.1.10. Disponibilizar as instalações físicas necessárias para a efetiva execução dos serviços.  

7.1.11. Fornecer e permitir a interligação e uso dos sistemas de Ar Comprimido Medicinal e Vácuo do hospital pela 

UTI.  

7.1.12. Permitir o uso da unidade de armazenamento de resíduos sólidos de serviços de saúde, bem como garantir a 

destinação final dos mesmos.  

7.1.13. Fornecer energia elétrica e permitir a interligação da rede elétrica da UTI ao grupo gerador do hospital para 

atender às exigências legais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Conselho Federal de Medicina 

(CFM).  

7.1.14. Manter toda a estrutura hospitalar da unidade em questão em perfeito funcionamento.  

7.1.15. A CONTRATANTE deverá prestar as informações e os esclarecimentos que se fizerem necessários, inclusive 

notificando a contratada, sobre qualquer tipo de irregularidade constatada durante a execução dos serviços verificados 

pelo responsável da fiscalização serviços e contratos.  

7.1.16. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

7.1.17. Fornecer treinamento específico para utilização dos sistemas de informação adotados pela administração, sem 

custo para a CONTRATADA.  

7.1.18. Fornecer treinamento específico para protocolos, fluxos administrativos, e gerenciais que julgue pertinente 

fazerem parte do rol de conhecimento do profissional que desenvolva atividades no âmbito do Hospital, sem custo 

para a CONTRATADA.  

7.1.19. Quando da necessidade de permanência física na instituição em regime de plantão, para o cumprimento do 

objeto desse Termo, repouso para o profissional, banheiro, refeitório, armário para guarda de pertences pessoais, 

conforme estrutura disponível na unidade. 

7.1.20. É de responsabilidade da CONTRATANTE os formulários, impressos necessários à prestação dos serviços, 

cabendo a proponente contratada conservá-los e utilizá-los corretamente, salientando a obrigatoriedade do uso dos 

sistemas eletrônicos de prontuário, agendamento e solicitações.  

7.1.21. Os protocolos técnicos de atendimentos adotados terão como referência os estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde e pelos gestores estaduais e municipais, assim como os fluxos de encaminhamento.  

7.1.22. Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde e respectivos Gestores do SUS.   

7.1.23. Adotar as providências necessárias, dentro de suas possibilidades legais de atuação, para viabilizar a execução 

do objeto, juntamente com metas quantitativas e indicadores de qualidade para as atividades de saúde decorrentes do 

Contrato.  

7.1.24. Analisar a capacidade instalada da CONTRATADA e as condições de prestação de serviços, a fim de 

verificar se a CONTRATADA está mantendo seu nível técnico assistencial para execução do objeto deste termo.  

7.1.25. As cirurgias indicadas aos pacientes internados na UTI serão de responsabilidade da CONTRATANTE, que 

poderá atender a demanda no âmbito da unidade hospitalar ou em unidades de referência, conforme organização dos 

serviços hospitalares na rede.  
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7.1.26. Disponibilizar o serviço contratado à Regulação instituída pela SES-MT, em conformidade com os Protocolos 

Técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos Gestores do SUS, 

devendo todo e qualquer serviço, ser regulado e supervisionado de acordo com as regras estabelecidas para a 

referência e contra referência do Sistema Único de Saúde SUS, em consonância às ações do Complexo Regulador da 

Regional de Saúde. 

7.1.27. Garantir a gratuidade das ações e dos serviços de saúde ao usuário, executados no âmbito do Contrato.    

7.1.28. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução dos serviços, no prazo e forma 

estabelecidos neste Termo.  

7.1.29. Anotar em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, que estejam em 

desacordo com o presente contrato, para que sejam tomadas providências com relação a quaisquer irregularidades, 

observando-se o disposto no parágrafo 1º e 2º do Art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

7.1.30. Garantir e fiscalizar os registros dos plantões realizados e da presença dos profissionais da CONTRATADA 

na unidade hospitalar de acordo com as exigências deste Termo de Referência, atendendo a legislação vigente sobre o 

tema, a fim de que seja possível comprovar a prestação do serviço.  

7.1.31.  A CONTRATANTE deverá acompanhar o faturamento hospitalar em relação aos serviços executados pela 

CONTRATADA, a fim de que sejam aplicados os descontos financeiros na Nota Fiscal da competência em que for 

identificada a glosa no faturamento hospitalar por não cumprimento de qualquer obrigação da contratada ou por não 

ter sido executado o serviço de acordo com as exigências deste Termo de Referência.  

7.1.32. A CONTRATANTE não encaminhará as Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA enquanto houver 

pendências identificadas em prontuários de pacientes ou quaisquer documentos médicos da unidade hospitalar, a fim 

de evitar prejuízos ao faturamento hospitalar da unidade.  

7.1.33. A CONTRATANTE deverá garantir que as escalas fixadas em local visível estejam atualizadas.  

7.1.34. A CONTRATANTE deverá conferir se os profissionais indicados nas escalas de trabalho da CONTRATADA 

estão cadastrados no CNES da CONTRATADA, devendo recusar o recebimento das escalas quando identificarem a 

ausência desse cadastro, a fim de evitar inconformidades e glosas no faturamento hospitalar da unidade.  

7.1.35.  A CONTRATANTE deverá manter arquivada toda a documentação que comprove a formação exigida neste 

term5o de referência para os profissionais da CONTRATADA que atuam na unidade hospitalar. 

 

8. DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, serão designados por meio da Portaria específica os representantes abaixo 

relacionados para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados:  

Fiscal do Contrato  

Nome:  

CPF:  

Matrícula:  

Suplente do Fiscal  

Nome:  

CPF:  

Matrícula:  

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 

70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

8.3. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis.  

8.4. Caberá ao Fiscal, além das atribuições que perfazem na legislação vigente, Lei Nº 8.666/93 e a portaria nº 

068/2016/GBSES, conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pela CONTRANTANTE. 
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9. DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS E PROPOSTA 

9.1. Habilitação Jurídica: documentos exigidos no art. 28 da lei 8.666/93;  

9.2. Regularidade fiscal: documentos exigidos no art. 29 da lei 8.666/93. 

9.3. Capacitação Técnica: 

a) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o 

objeto desta licitação, no percentual de 50% (cinquenta por cento) ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  

b) Registro ou inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional de Medicina (CRM), em plena validade, com 

indicação do objeto social compatível com o objeto desta contratação.  

c) Caso a licitante já tenha prestado ou esteja prestando serviço no âmbito de qualquer unidade de saúde da Secretaria 

de Estado de Saúde de Mato Grosso, deverá apresentar declaração sobre a qualidade técnica do serviço prestado, 

assinada pelo gestor da(s) unidade(s).  

9.4. Capacitação econômico-financeira: documentos exigidos no art. 31 da lei 8.666/93. 

9.5. Documentação complementar: os licitantes deverão anexar juntamente aos documentos de Habilitação às declarações 

abaixo indicadas, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa:  

9.5.1. Declaração de inexistência de fato superveniente que possa impedir sua habilitação no certame, inclusive na 

vigência contratual caso venha a ser contratado pelo ÓRGÃO, na forma do artigo 32, § 2° da lei 8.666/93. 

9.5.2. Declaração de não emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não 

emprego de menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, para fins do disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27 da lei 8.666/93. 

9.5.3. Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação. 

9.5.4. Declara que não se encontra apenada com suspensão ou impedimento de contratar com a Administração, nos 

termos do inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93, nem declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, nos 

termos do inciso IV do mesmo dispositivo legal, bem como que irá comunicar qualquer fato ou evento superveniente 

que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira. 

9.5.5. Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações previstas no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006 (esta alínea aplica-se APENAS A ME/EPP que quiser usufruir dos benefícios da 

LC 123/2006).  

9.5.6. Declaração de responsabilidade técnica e indicação da equipe técnica. A entidade deverá comprovar que os 

responsáveis técnicos relacionados na declaração de responsabilidade técnica pertencem ao seu quadro permanente de 

funcionários.  

9.6. Da documentação a ser apresentada no ato da assinatura do contrato:  

9.6.1. Certificado de Regularidade de Inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Medicina da sede da 

empresa participante do certame no ato da habilitação e do profissional Certidão de Regularidade de inscrição do 

CRM de Mato Grosso (CRM-MT), no ato da assinatura do contrato, a Certidão deve estar em plena validade, com 

indicação do objeto social compatível com o objeto desta contratação.  

9.6.2. A comprovação de vínculo do profissional será mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS), ou contrato de trabalho. Caso o profissional seja sócio ou proprietário da empresa licitante, o mesmo 

deverá comprovar através do Estatuto ou Contrato Social registrado na Junta Comercial.  

9.6.3. Certidão Negativa de Infração Ética expedida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso 

para todos os profissionais médicos que vierem a desenvolver atividade no âmbito do hospital onde prestará o 

serviço.  

9.6.4. Documentos para os profissionais da área médica, conforme segue:   

I - Carteira de Identidade;   

II -  Comprovante de inscrição no CPF;   

III - Certificado de registro junto ao Conselho Profissional competente (CRM);  

IV - Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) em/na especialidade emitido pelo CRM;    
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V - Cópia do Curriculum Vitae dos profissionais médicos que vierem a desenvolver atividade no âmbito do 

Hospital com a finalidade de cumprir com o objeto desse Termo de Referência, podendo a 

CONTRATANTE avaliar previamente a qualificação do profissional e, a seu critério, recusar ou ressalvar, 

por motivo de ordem técnica, a utilização de profissional que não comprove qualificação para a atividade 

através de Certificado de Especialização, Estágio ou Residência Médica, ou de experiência profissional 

comprovada.  

9.6.5. Declaração de que a Licitante reúne condições de apresentação de Alvará Sanitário Estadual ou Municipal 

imediatamente após a assinatura do contrato. O Alvará Sanitário deverá também ser entregue ao fiscal do Contrato 

para ser afixado no mural.  

9.6.6. A contratada deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, a planilha analítica de composição de 

preços dos serviços, encargos, valor pago aos profissionais, tributos, ou seja, todas as despesas que formam o valor 

mensal a ser ressarcido pela Administração (art. 7º, §2º da Lei 8.666/93), conforme cada caso, devendo estar 

identificada com o número do CNPJ, nome e assinatura do responsável legal da contratada.  

9.6.7. A escala de serviço dos profissionais que atuarão na unidade, juntamente com os documentos que comprovam a 

formação exigida e o cadastro dos profissionais no CNES da contratada.  

9.6.8. Certidão Negativa de Infração Ética expedida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso 

para todos os profissionais médicos que vierem a desenvolver atividade no âmbito do Hospital.  

9.6.9. A contratada deverá apresentar as escalas de plantões de todos os profissionais que serão disponibilizados para 

a unidade hospitalar, juntamente com os documentos comprobatórios da formação exigida para cada perfil 

profissional, documentação de regularidade junto aos conselhos de classe.  

9.6.10. A contratada deverá apresentar documentação comprobatória do cadastro da empresa no CNES (Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde) e dos profissionais que atuarão na unidade, em conformidade com as escalas 

apresentadas no item 9.6.9.  

9.6.11. A não apresentação da documentação exigida no item 9.6. e seus subitens será causa impeditiva de assinatura 

do contrato. 

 

10. DO PAGAMENTO E DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL 

10.1. A CONTRATADA deverá apresentar à unidade hospitalar um relatório de faturamento detalhado sobre o objeto 

contratado e seus itens antes da emissão da Nota Fiscal, que será analisado pelo fiscal do contrato.  

10.2. Os pagamentos serão por diárias, conforme leitos disponibilizados.  

10.3. O pagamento será realizado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo seu recebimento, obedecendo ao cronograma de desembolso previsto no Decreto 

Estadual nº 1.349/2018 (alterado o texto conforme informação técnica n° 020/2018), através de ordem bancária, para crédito 

em banco, agência e conta corrente indicado pela CONTRATADA.  

10.4. As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, e 

deverão ser entregues no local indicado pela CONTRATANTE, a fim de serem atestadas devendo conter as seguintes 

discriminações:  

a) Razão Social e CNPJ;  

b) Número da Nota Fiscal;  

c) Data de emissão;  

d) Nome do Solicitante/unidade;  

e) Descrição do Serviços (quantidade, preço unitário, preço total);  

f) Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta corrente) – Preferencialmente 

“Banco do Brasil”;  

g) Número do Contrato;  

h) Número da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento;  

i) Não deverá possuir rasuras.  

10.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada. 
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10.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante.  

10.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento de acordo 

com as informações repassadas pela CONTRATADA indicando a agência, localidade e número da conta corrente em que 

deverá ser realizado o depósito, observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5° da Lei n° 8666/93.  

10.8. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente antes de cada pagamento comprovar situação regular, junto ao SICAF – 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores ou CGF/MT – Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato 

Grosso ou apresentar para tanto as certidões de regularidade fiscais, devidamente válidas:  

a) Prova de regularidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;  

b) Prova de regularidade da Fazenda Estadual (expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicílio do 

credor);  

c) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

d) Prova de regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

10.9. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério da contratante.  

10.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla 

defesa.  

10.11. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras impostas a 

CONTRATADA em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.  

10.12. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que 

forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.  

10.13. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11.1. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, A vigência do presente Contrato poderá sofrer prorrogação 

de acordo com o art. 57 da Lei nº 8.666/93.  

11.2. O contrato poderá ser encerrado antecipadamente, sem direito a qualquer indenização a critério da Administração 

Pública. 

 

12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 840 de 2017, se a Contratada:  

a) Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta;  

b) Apresentar documentação falsa;  

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

d) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  

e) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

f) Fraudar na execução do contrato;  

g) Comportar-se de modo inidôneo;  

h) Cometer fraude fiscal;  

i) Não mantiver a proposta.  
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12.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

Administração/Contratante. 

12.2.2. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:  

12.2.2.1. Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato ou nota de 

empenho.   

12.2.2.2. A partir do 3° (terceiro) dia útil até o limite do 5° (quinto) dia útil, multa de 4% (quatro por cento) 

sobre o valor do contrato ou nota de empenho, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 

6° (sexto) dia útil de atraso. 

12.2.3. Em caso de inexecução parcial ou total, a multa compensatória, será de até 10% (dez por cento) e será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

12.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

12.2.5. As sanções aplicadas serão comunicadas ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso para 

registro no cadastro da respectiva sancionada e ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS/MT. 

12.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Adjudicatária/Contratada ressarcir a Administração/Contratante pelos 

prejuízos causados.  

12.2.7. Se a Licitante não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

notificação por parte do Consórcio de Saúde, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com o 

Consórcio de Saúde, e, se estes forem inexistentes ou insuficientes, o valor será encaminhado para inscrição em 

Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral dos Municípios Consorciados.  

12.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto 

Estadual 840 de 2017.  

12.4. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da notificação, 

podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e 

decisão superior, dentro do mesmo prazo.  

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

12.6. A Contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso à qualidade/quantidades dos bens 

e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder à expectativa. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem 

prévia e expressa autorização do Consórcio. 

13.2. Mesmo após o término do contrato, qualquer divulgação de informações geradas estará sujeita à prévia autorização da 

CONTRATANTE. 

13.3. A Contratante poderá realizar acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente previstas, respeitados os limites do 

Art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo como base os preços constantes da proposta da CONTRATADA. 

13.4. Este termo de referência foi elaborado pela Sra. Veroni Maria Pansera, Diretora do Hospital Regional de Peixoto. 
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14. METODOLOGIA 

14.1. Menor preço GLOBAL por LOTE. 

 

 

 

Peixoto de Azevedo-MT, 13 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Veroni Maria Pansera 

Diretora do HRPA 
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ANEXO II 

 

EQUIPAMENTOS UTI ADULTO 

 

1. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

 

Item  Materiais e Equipamentos para cada Leito  

01  Cama hospitalar com ajuste de posição, grades laterais e rodízios (art. 57, inc. I, RDC n° 07/2010).  

02  Equipamento para ressuscitação manual do tipo balão auto inflável, com reservatório e máscara facial: 

01(um) por leito, com reserva operacional de 01 (um) para cada 02 (dois) leitos (art. 57, inc. II, RDC 

n° 07/2010).  

03  Estetoscópio (art. 57, inc. III, RDC n° 07/2010).  

04  Conjunto para nebulização (art. 57, inc. IV, RDC n° 07/2010).  

05  Quatro (04) equipamentos para infusão contínua e controlada de fluidos ("bomba de infusão"), com 

reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 03 (três) leitos (art. 57, inc. V, RDC n° 

07/2010).  

06  Fita métrica (art. 57, inc. VI, RDC n° 07/2010).  

07  Equipamentos e materiais que permitam monitorização contínua de, no mínimo 10 (dez) unidades, e 

os equipamentos reservas exigidos pela RDC n° 07, conforme item 6.85.1.:  

a) frequência respiratória;  

b) oximetria de pulso;  

c) frequência cardíaca;  

d) cardioscopia;  

e) temperatura;  

f) pressão arterial não-invasiva. (art. 57, inc. VII, RDC n° 07/2010) e item 6.85.1  

 Materiais e Equipamentos para UTI  

08  Materiais para punção lombar (art. 58, inc. I, RDC n° 07/2010). 

09  Materiais para drenagem liquórica em sistema fechado (art. 58, inc. II, RDC n° 07/2010). 

10  Oftalmoscópio (art. 58, inc. III, RDC n° 07/2010). 

11  Otoscópio (art. 58, inc. IV, RDC n° 07/2010).  

12  Negatoscópio (art. 58, inc. V, RDC n° 07/2010).  

13  Máscara facial que permite diferentes concentrações de Oxigênio: 01 (uma) para cada 02 (dois) leitos 

(art. 58, inc. VI, RDC n° 07/2010).  

14  Materiais para aspiração traqueal em sistemas aberto e fechado (art. 58, inc. VII, RDC n° 07/2010). 

15  Aspirador a vácuo portátil (art. 58, inc. VIII, RDC n° 07/2010).  

16  Equipamento para mensurar pressão de balonete de tubo/cânula endotraqueal (“cuffômetro”) (art. 58, 

inc. IX, RDC nº 07/2010). 

17  Ventilômetro portátil (art. 58, inc. X, RDC n° 07/2010).  

18  Capnógrafo: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos (art. 58, inc. XI, RDC n° 07/2010). 

19  Circuitos completos para ventilador pulmonar (11 ventiladores), devendo dispor cada equipamento de, 

no mínimo, 02 (dois) circuitos completos, conforme (art. 58, inc. XII, RDC n° 07/2010). 
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20  Ventilador pulmonar mecânico microprocessado: 10 (dez) unidades, no mínimo, devendo dispor, cada 

equipamento de, no mínimo, 02 (dois) circuitos completos, e os equipamentos reservas exigidos pela 

RDC n° 07, conforme item 8.85.1 (art. 58, inc. XII, RDC n° 07/2010). 

21  Equipamento para ventilação pulmonar mecânica não invasiva: 01(um) para cada 10 (dez) leitos, 

quando o ventilador pulmonar mecânico microprocessado não possuir recursos para realizar a 

modalidade de ventilação não invasiva; (art.58, inc. VIII, RDC n° 07/2010).  

22  Materiais de interface facial para ventilação pulmonar não invasiva 01 (um) conjunto para cada 05 

(cinco) leitos (art. 58, inc. XIV, RDC n° 07/2010). 

23  Materiais para drenagem torácica em sistema fechado (art. 58, inc. XV, RDC n° 07/2010).  

24  Materiais para traqueostomia (art. 58, inc. XVI, RDC n° 07/2010).  

25   Foco cirúrgico portátil (art. 58, inc. XVII, RDC n° 07/2010).  

26  Materiais para acesso venoso profundo (art. 58, inc. XVIII, RDC n° 07/2010).  

27  Materiais para flebotomia (art. 58, inc. XIX, RDC n° 07/2010).  

28  Materiais para monitorização de pressão venosa central (art. 58, inc. XX, RDC n° 07/2010).  

29  Materiais e equipamento para monitorização de pressão arterial invasiva: 01 (um) equipamento para 

cada 05 (cinco) leitos, com reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos (art. 

58, inc. XXI, RDC n° 07/2010). 

30  Materiais para punção pericárdica (art. 58, inc. XXII, RDC n° 07/2010). 

31  Monitor de débito cardíaco (XXIII, RDC n° 07/2010). 

32  Eletrocardiógrafo portátil: 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos (art. 58, inc. XXIV, RDC n° 

07/2010). 

33  Kit ("carrinho") contendo medicamentos e materiais para atendimento às emergências: 01 (um) para 

cada 05 (cinco) leitos ou fração (art. 58, inc. XXV, RDC n° 07/2010). 

34  Equipamento desfibrilador e cardioversor, com bateria: 01 (um) para cada 05 (cinco) leitos ((art. 58, 

inc. XXVI, RDC n° 07/2010). 

35  Marca-passo cardíaco temporário, eletrodos e gerador: 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos 

(art. 58, inc. XXVII, RDC n° 07/2010).  

36   Equipamento para aferição de glicemia capilar, específico para uso hospitalar: 01 (um) para cada 05 

(cinco) leitos (art. 58, inc. XXVIII, RDC n° 07/2010). 

37  Materiais para curativos (art. 58, inc. XXIX, RDC n° 07/2010). 

38   Materiais para cateterismo vesical de demora em sistema fechado (art. 58, inc. XXX, RDC n° 

07/2010). 

39  Dispositivo para elevar, transpor e pesar o paciente (art. 58, inc. XXXI, RDC n° 07/2010).  

40  Poltrona com revestimento impermeável, destinada à assistência aos pacientes: 01 (uma) para cada 05 

leitos ou fração (art. 58, inc. XXXII, RDC n° 07/2010).  

41  Maca para transporte, com grades laterais, suporte para soluções parenterais e suporte para cilindro de 

oxigênio: 1 (uma) para cada 10 (dez) leitos ou fração (art. 58, inc. XXXIII, RDC n° 07/2010).  
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42  

Equipamento(s) para monitorização contínua de múltiplos parâmetros (oximetria de pulso, pressão 

arterial não-invasiva; cardioscopia; frequência respiratória) específico(s) para transporte, com bateria: 

1 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração (art. 58, inc. XXXIV, RDC n° 07/2010). 

43  Ventilador mecânico específico para transporte, com bateria: 1(um) para cada 10 (dez) leitos ou 

fração (art. 58, inc. XXXV, RDC n° 07/2010). 

44  Kit ("maleta") para acompanhar o transporte de pacientes graves, contendo medicamentos e materiais 

para atendimento às emergências: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração (art. 58, inc. XXXVI, 

RDC n° 07/2010). 

45  Cilindro transportável de oxigênio (art. 58, inc. XXXVII, RDC n° 07/2010). 

46  Relógios e calendários posicionados de forma a permitir visualização em todos os leitos (art. 58, inc. 

XXXVIII, RDC n° 07/2010). 

47   Refrigerador, com temperatura interna de 2 a 8°C, de uso exclusivo para guarda de medicamentos, 

com monitorização e registro de temperatura (art. 58, inc. XXXIX, RDC n° 07/2010). 

Fonte: RDC nº 07/2010 e exigência do termo de referência.  

 

1.1. Os equipos para as bombas de infusão citadas no item 5 são de responsabilidade da CONTRATADA.  

1.2. O art. 60 da RDC nº 07/2010 estabelece que “os kits para atendimento às emergências, referidos nos incisos XXV e XXXVI 

do art. 58, devem conter, no mínimo: ressuscitador manual com reservatório, cabos e lâminas de laringoscópio, tubos/cânulas 

endotraqueais, fixadores de tubo endotraqueal, cânulas de Guedel e fio guia estéril”.  
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ANEXO III 

 

 

EQUIPAMENTOS PARA HEMODIÁLISE 

  

 

 

 

 

 

ITEM  EQUIPAMENTOS   

01  
01 (uma) máquinas de hemodiálise para realização de no mínimo 03 sessões diárias a cada 10 leitos, incluindo 

acessórios e insumos.  

02  
01 (uma) máquina de osmose reversa com capacidade para 02 (duas) máquinas de hemodiálise. 
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ANEXO IV 

 

ANÁLISE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

Nº 01 - Proporcionalidade ao atendimento satisfatório dos atendimentos definidos no Termo de Referência  

ITEM  ATENDIMENTOS REALIZADOS  

Finalidade  Garantir a execução dos serviços e Relatórios.  

Meta a cumprir  100% dos serviços executados, dentro dos prazos definidos pela administração e adequados à 

perspectiva definidas no Termo de Referência  

Instrumento  de medição  Controle dos serviços executados, conforme modelo abaixo indicado.  

Forma de acompanhamento A fiscalização do contrato acompanhará mensalmente o cumprimento das atividades da 

execução dos serviços, conforme perspectiva da Administração e posterior lançamento do 

resultado na planilha de controle.  

Periodicidade  Mensal  

Mecanismo de cálculo  O número de ocorrências mensal refletirá o percentual de atingimento da meta (%) ou, a 

glosa, pelo não atingimento.  

Início de vigência  Data da assinatura do contrato  

Faixas de ajuste no pagamento  Por mês:  

0 ocorrência = 100% da meta = recebimento de 100% da fatura.  

01 a 03 ocorrências = 95% da meta = recebimento de 95% da fatura.  

04 a 05 ocorrências = 90% da meta = recebimento de 90% da fatura  

06 a 08 ocorrências = 85% da meta = recebimento de 85% da fatura  

09 a 10 ocorrências = 80% da meta = recebimento de 80% da fatura  

Acima de 10 ocorrências em um mês – inexecução do serviço contratado, ensejará, inclusive, 

em solicitação de rescisão unilateral do contrato.  

Acima de 10 ocorrências acumuladas durante a execução do contrato – inexecução do 

serviço contratado, ensejará, inclusive em solicitação de rescisão unilateral do contrato.  

Sanções  As previstas no Termo de Referência.  

Observações  Os serviços serão avaliados mensalmente e consecutivamente como forma de avaliação da 

qualidade da prestação dos serviços. A primeira avaliação será formulada após o 30º 

(trigésimo) dia da data de assinatura do Contrato.  

O ajuste no pagamento, se houver, será formalizado no primeiro dia útil imediatamente 

subsequente ao mês do 30º (trigésimo) dia da data da assinatura do Contrato.  

A existência de mais de 10 (dez) ocorrências será considerada inexecução do total do serviço 

contratado.  

Os ajustes aplicados no pagamento não excluem as glosas previstas no Termo de Referência 

e nem a aplicação das sanções administrativas.  
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ANEXO V 

 

FATORES DE AVALIAÇÃO 

 

Unidade Hospitalar:   

Empresa Contratada:   

Número Contrato:  Mês de referência:   Data:      /       /  

Fiscal Responsável:     

ITEM  METAS    

Mês________  

APONTAMENTOS  

ACUMULADOS DUTANTE A  

EXECUÇÃO DO CONTRATO  

SIM  NÃO  QUANTIDADE  

1  

Densidade de incidência (DI) pneumonia (PNM) associada à 

ventilação mecânica (VM), de acordo com o parâmetro 

estabelecido pela CONTRATANTE (Menor ou igual a 6,2). 

      

2  

Densidade de incidência (DI) de Infecção de Corrente 

Sanguínea associada a cateter venoso central (IPCSL). DI 

IPCSL associado a CVC, de acordo com o parâmetro 

estabelecido pela CONTRATANTE (Menor ou igual a 4,2). 

      

3  

Densidade de incidência (DI) de Infecção do Trato Urinário 

(ITU). DI ITU associado a cateter vesical (CV), de acordo com 

o parâmetro estabelecido pela CONTRATANTE (Menor ou 

igual a 3,5).  

      

4  Taxa de adesão ao protocolo de sepse, de acordo com o 

parâmetro estabelecido pela CONTRATANTE (Maior ou igual 

a 70%). 

      

5  Incidência de Lesão por Pressão (LPP), de acordo com o 

parâmetro estabelecido pela CONTRATANTE (Menor ou 

igual a 30%).  

      

6  

Taxa de utilização do sistema de escore de prognóstico e 

mortalidade ajustada ao risco (SOFA/APACHE II), de acordo 

com o parâmetro estabelecido pela CONTRATANTE (100% 

dos prontuários com escore de prognóstico descrito). 

      

7  Tempo Médio de resposta do Parecer do Especialista (≤ 02 

horas). 

      

8  Tempo Médio de atendimento ao chamado (≤ 60 minutos).        

9  Atendimentos suspensos por responsabilidade da contratada.        

10  Substituição dos profissionais que não atenderam os requisitos 

exigidos na execução do objeto, no prazo estabelecido no 

contrato (02 dias).  

      

11  Substituição dos profissionais quando necessário em casos de 

faltas, férias, atestados, licenças e outros, em no máximo 01 

(uma) hora.  

      

12  Escalas de trabalho dos profissionais atualizadas pela 

CONTRATADA nos casos em que houve substituição de 

profissionais e entregue à Direção da unidade antes do início 

das atividades do profissional substituído.  

      

13  Substituição em 24 horas de objeto com avarias ou defeitos.        



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 

Peixoto de Azevedo - MT 

14  Fornecimento de todos os insumos necessários ao atendimento 

aos pacientes (materiais hospitalares, materiais de consumo, 

medicamentos, etc.). 

      

15  Fornecimento de todos os equipamentos necessários ao 

atendimento aos pacientes.  

      

16  Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem 

qualificação.  

      

17  Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem 

identificação (uso de crachás e uniformes).  

      

18  Realização, em até 48 horas, dos pareceres médicos de 

especialidades de subespecialidades.  

      

19  Escala de profissionais entregue no prazo estipulado (até o 20º 

dia do mês anterior a qual a escala será executada).  

      

20  Cobertura de 100% da escala durante o mês.        

21  Utilizar as dependências da unidade hospitalar para fins 

diversos do objeto do Contrato.  

      

22  Realização de passagem de plantão, médico a médico, em 

todos os plantões do mês.  

      

23  CNES atualizado com todas as informações da 

CONTRATADA. 

      

24  Relatórios e laudos confeccionados conforme a definição da 

direção da unidade hospitalar.  

      

25  Registro completo da assistência prestada ao paciente na ficha 

de atendimento de emergência / boletim de atendimento / 

prontuário médico, constando a identificação dos médicos 

envolvidos no atendimento.  

      

26  Limpeza e desinfecção de leitos no padrão hospitalar da 

unidade. 

      

27  Manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos 

realizadas em dia, de acordo com as normativas vigentes e 

exigências dos contratos.  

      

28  Comprovantes de capacitação dos servidores que atuam na 

unidade hospitalar enviados até o início das atividades.  

      

29  Programa de Educação Continuada enviado à Direção da 

unidade hospitalar em até 05 (cinco) dias após o início das 

atividades da CONTRATADA na UTI. 

      

30  Realização de capacitação a cada 60 dias, no mínimo.        

31  Ações de farmacovigilância, tecnovigilância, hemovigilância e 

vigilância do controle de infecção e eventos adversos 

implementadas.  

      

32  *Descumprimento de outras obrigações e exigências previstas 

em contrato.  

      

Total de ocorrências no mês:  

Total de ocorrências acumuladas durante a execução do contrato:  
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* Descrição das obrigações e exigências previstas em contrato descumpridas:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Fiscal de Contrato deverá preencher a tabela de pontuação dos indicadores visando identificar as ocorrências.  
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ANEXO VI 

 

EDITAL Nº 007/2021 

DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021 

 

 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

(apresentar em papel timbrado da empresa Licitante) 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL   

  

Prezados Senhores:  

Apresentamos a V. Sª. , nossa proposta de preços de fornecimento de (descrever o objeto resumido) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, pelo preço de R$ ______________(____________________), nos termos do 

Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:  

  

Item  Descrição  Qtde.  Unid.  Val. Unit.  Val. Total  

01            

02      

 

Prazo de validade da Proposta (preencher) - não inferior a 60 (sessenta) dias.  

Prazo de entrega (preencher)  

Local de entrega (preencher)  

  

Observação 1: Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos neste edital como aceitos.  

 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos 

todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.  

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente 

objeto, tais como gastos da empresa como suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que 

possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os 

descontos eventualmente concedidos.  

  

(Local e data)  

  

................................................................................  

(Assinatura do representante legal e carimbo)  
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ANEXO VII 

 

EDITAL Nº 007/2021 

DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO 

 

  

  

(NOME DA EMPRESA) __________________________ CNPJ nº______________ sediada (endereço 

completo)_____________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 

no presente PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores.  

  

  

  

  

Local e Data 

 

 

 

 

__________________________________ 

Nome e Número da Identidade do declarante 
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ANEXO VIII 

 

EDITAL Nº 007/2021 

DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA) 

 

A Empresa_________________________________________________________ (razão social da empresa), inscrito no CNPJ 

sob nº _________________________________, sediada no endereço 

______________________________________________, por intermédio do seu Sócio Proprietário Sr(a). 

____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n° _______________ e do CPF nº 

____________________, Declara, sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006 para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos arts. 42 à 43 da mesma Lei Complementar, bem como não se encontra em nenhuma das situações 

restritivas previstas em seu §4º do artigo 3°. 

 

(   ) MICROEMPRESA – ME; 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP; 

(   ) MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL – MEI 

 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé. 

 

Local e data 

 

 

 

__________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

RG: 

CPF: 
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ANEXO IX 

 

EDITAL Nº 007/2021 

DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021 

 

DECLARAÇÃO 

  

  

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica)  

 

(Papel timbrado da empresa)  

  

Ao Sr. (a) Pregoeiro (a) do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, de ____/MT Sr.___________  

Ref. : Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 006/2021.  

  

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ  N.º ------------------------, sediada na Rua ----------------------------------

----, n. -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal 

abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital nº 007/2021 do Pregão Presencial nº 006/2021,  DECLARA, sob as 

penas da lei, que:  

Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) 

anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei n. 8.666/93, com redação 

determinada pela Lei n. 9.854/99.  

Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Estadual exercendo funções técnicas, 

comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei n. 8.666/93 e inciso X do artigo 144 

da Lei Complementar n. 04/90).  

Local e data  

  

Assinatura do representante legal CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 

  

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.  
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ANEXO X 

 

EDITAL Nº 007/2021 

DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021 

 

 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

 

  

  

(NOME DA EMPRESA)______________________________CNPJ nº____________ sediada (endereço 

completo)_______________________________ por intermédio de seu  representante legal, infra-assinado, para cumprimento 

do previsto do Inciso VII, do art. 4°, da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, e no subitem 11.1. do edital nº 007/2021, e para 

os fins do Pregão Eletrônico N° 006/2021, declara expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos 

no edital do Pregão Presencial em epígrafe.  

   

Local e Data 

 

______________________________________ 

Assinatura do responsável pela empresa 

  

  

Nome ou carimbo:_________________________________________  

  

Cargo ou carimbo:_________________________________________  

  

  

  

  

OBS: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, possuir 

alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, será flexibilizado os efeitos desta declaração, estando a 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte obrigada a apresentar o documento com restrição junto ao envelope de 

habilitação, sob pena de desclassificação. 
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ANEXO XI 

 

EDITAL Nº 007/2021 

DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

  

  

(NOME DA EMPRESA)______________________________CNPJ nº____________ sediada (endereço 

completo)_______________________________ por intermédio de seu  representante legal, infra-assinado, declara que não se 

encontrar apenada com suspensão ou impedimento de contratar com a Administração, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 

8.666/93, nem declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo 

legal, bem como que irá comunicar qualquer fato ou evento superveniente que venha alterar a atual situação quanto à 

capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.  

   

Local e Data 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do responsável pela empresa 

  

Nome ou carimbo:_________________________________________  

  

 Cargo ou carimbo:_________________________________________  
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ANEXO XII 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 006 /2021 

 

Pelo presente instrumento o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 

inscrito no CNPJ/MF n.º 02.997.711/0001-08, com sede administrativa a Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro 

Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT, doravante denominado Órgão 

Gestor/ GERENCIADOR, neste ato representado pela sua autoridade competente Sr. 

************************************, RESOLVE registrar os preços da empresa: 

**********, inscrita no CNPJ/MF nº **********, Inscrição Estadual nº **********, com sua sede à Rua/Avenida 

**********, n° **********, Bairro **********, CEP **********, na Cidade de **********, telefone: **********, e-

mail: **********, neste ato representado pelo seu Representante Legal, **********, nacionalidade, estado civil, profissão, 

portador da Cédula de Identidade RG nº **********e do CPF nº **********, residente na Rua/Avenida **********, n° 

**********, Bairro **********, CEP **********, na Cidade de **********. 

Conforme quantidades estimadas e valores constantes da presente ARP, atendendo as condições previstas no Edital nº 

007/2021 do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006 /2021, sujeitando-se as partes às normas 

constantes da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto Federal n.º 3.555/2000; Decreto Federal n.º 7.892/2013 e, 

ainda, pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993, bem como as demais normas legais aplicáveis, a qual se constitui em documento 

vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto 

Municipal nº 26 e 27/2009, de 29 de Maio de 2009, e  DECRETO  030/2021,  segundo as cláusulas e condições seguintes: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de preços para eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de 

Gerenciamento Técnico, administrativo, fornecimento de recursos humanos, recursos materiais, medicamentos, 

insumos farmacêuticos, incluindo o fornecimento de equipamentos de UTI e prestação de Serviços Médicos de 

Intensivista com fornecimento de equipamentos e insumos  para essa demanda e outros necessários para o 

funcionamento de 10 (dez) leitos tipo Adulto de (UTI) Unidade de Terapia Intensiva, no âmbito do Hospital Regional de 

Peixoto de Azevedo, sob gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme 

especificações detalhadas e descritas pelo item 2 abaixo. 

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são 

estimadas. 

 

2. DA DOTAÇÃO, DA VENCEDORA, ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO 

2.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

(65) 01.001.10.302.0038.2009.3390.39 – Manut. Despesas com COVID-19 

3390.39 – Outros Serviços de Terceiros P.Jurídica 

Fonte: 142.074 – COVID-19 – Licitação Pregão Presencial 

 

2.2. A licitante vencedora, o objeto, o quantitativo, as especificações e os preços registrados, seguem relacionados abaixo: 

2.3. FORNECEDOR REGISTRADO: 

EMPRESA: 

CNPJ N°: I.E. N°: 

ENDEREÇO: N°: BAIRRO: 

CIDADE: CEP: 

TELEFONE: E-MAIL: 
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REPRESENTANTE LEGAL: 

ITENS:  

 

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO MARCA 
UNID. 

PADRÃO 
QUANT. 

VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

        

        

        

        

2.4. Em observância ao art. 11, inciso II e § 4º do Decreto n° 7.892/2013, para fins de cadastro de reserva no caso de 

impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da Ata, ficam registrados em forma de Anexo I, comprometendo-se a 

fornecer o objeto nas mesmas condições, características e preços inicialmente registrados. 

Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal poderá solicitar a utilização da presente 

ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe.  

 

3. DO VALOR 

3.1. O preço unitário registrado para a empresa signatária deste instrumento é aquele constante na Planilha Demonstrativa de 

Preços e Classificação. 

3.2. Em cada fornecimento, o preço total será o valor unitário multiplicado pela quantidade de que se deseja do 

MATERIAL/SERVIÇO. 

3.3. É vedado qualquer reajuste de preços fora das hipóteses legais previstas. 

3.4. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o Órgão Gerenciador cancelará total ou 

parcialmente esta Ata adotando as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada. 

3.5. Visando subsidiar eventuais revisões, o Órgão Gerenciador ordenará a realização de nova pesquisa de preços. 

3.6. Nos preços unitários registrados estão incluídas todas as despesas e taxas de qualquer espécie relativas ao objeto registrado 

(encargos sociais, etc.). 

 

4. DA VALIDADE 

4.1. A presente Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua assinatura, improrrogáveis. 

4.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Órgão Gerenciador ou Aderente não ficará obrigado a 

adquirir o objeto exclusivamente da Fornecedora registrada, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e 

conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, não cabendo qualquer tipo de 

recurso ou indenização à empresa signatária, observado em todo caso as condições de preferência. 

4.3. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições 

estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas. 

 

5. DA ADMINISTRAÇÃO DA ARP 

5.1. A gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do Consórcio Intermunicipal de Saúde. 

5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, poderá a critério do Órgão Gerenciador, ser 

utilizada por órgãos e entidades interessadas, desde que previamente autorizado. 

5.3. Os órgãos ou entidades interessadas na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao 

Consórcio. 

5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos: 

a) Não comprometimento da capacidade operacional do fornecedor. 

b) Anuência expressa do fornecedor. 

5.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado. 
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6. DA VINCULAÇÃO LEGAL 

6.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com fundamento nas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e nos 

Decretos nº 7.892/2013 publicado no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2013 e 3.555/00, bem como as suas 

alterações. 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. O Órgão Gerenciador ou Aderente fiscalizará o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente 

instrumento, cada qual na sua respectiva competência. 

7.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o Fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos 

que são de sua competência. 

7.2. A fiscalização da execução dos Serviços será exercida pelos servidores credenciados, nomeado mediante portaria, 

independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser 

determinado pelo FORNECEDOR, o seu exclusivo juízo:  

  

Fiscal do Contrato  
Nome:  
CPF:  
Matrícula:   

Suplente do Fiscal  

Nome:  
CPF:  
Matrícula:   

 

8. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

8.1. Será entregue a Fornecedora a respectiva Autorização de Fornecimento, indicando o local de entrega, objeto e 

quantitativo requisitado. 

8.2. A cada fornecimento ou período, o Órgão Gerenciador providenciará a expedição da Autorização de Fornecimento. 

8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por e-mail, conforme informações constantes na 

Proposta de Preços. 

8.3. Os MATERIAIS/SERVIÇOS serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e da 

qualidade, ressalvada a hipótese do artigo 74 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

8.4. O recebimento definitivo dar-se-á com a liquidação da despesa. 

8.4.1. Em se verificando problemas na entrega do MATERIAL/SERVIÇO, a Fornecedora será informada para 

corrigi-los, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo. 

8.5. Fica a critério do Órgão Gestor a aceitação de eventuais pedidos formais e justificados de prorrogação de prazo de 

entrega. 

 

9. DO RECEBIMENTO 

9.1. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega ao representante da Administração, que verificará e confrontará 

a qualidade e quantidade do objeto entregue com aquele constante da Autorização de Fornecimento. 

9.2. O recebimento definitivo perfaz-se pela liquidação da despesa nos termos do artigo 63, §2º, inciso III da Lei Federal n.º 

4.320/64. 

9.3. Em se verificando vícios na entrega do objeto, o fornecedor será informado para corrigi-lo imediatamente, ficando nesse 

período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo. 

9.4. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no Art. 65, §2º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, podendo 

ser adquirida quantidade inferior a registrada, independente de anuência da Fornecedora. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES 

10.1. DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA: 
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10.1.1. Assinar a ARP, retirar a respectiva nota de empenho e assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da convocação, no que couber.   

10.1.2. Acatar as decisões e observações feitas pelo Órgão Gestor. 

10.1.2.1. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP. 

10.1.3. Realizar o fornecimento com estrita observância ao Edital e seus anexos. 

10.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração e/ou a terceiros. 

10.1.4.1. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente 

ARP.  

10.1.5. Aceitar nas mesmas condições as supressões, a critério do Órgão Gestor. 

10.1.6. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda vigência 

da Ata de Registro de Preços. 

10.1.7. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas. 

10.1.8. Como condição para emissão da Nota de Empenho, a licitante vencedora deverá estar com a documentação 

obrigatória válida. 

10.1.9. Se não comprovarem a situação regular da Fornecedora detentora da Ata de Registro de Preços quanto a sua 

documentação, o Órgão Gestor poderá negociar o fornecimento segundo a ordem de classificação das demais 

empresas, nas mesmas condições. 

10.1.10. A Fornecedora não poderá dar em garantia ou vincular, de qualquer forma, total ou parcialmente os créditos 

financeiros da Ata de Registro de Preços, a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a prévia e expressa autorização do 

Órgão Gestor. 

10.1.11. Não será permitido subcontratação ou sub-rogação do objeto deste certame a terceiros. 

10.1.12. A fiscalização do fornecimento pelo Órgão Gestor, não exime a Fornecedora de responsabilização por 

eventuais falhas. 

10.1.13. Informar, no prazo máximo de 01 (um) dia, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da 

Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP.   

10.1.14. Realizar o(s) serviço(s) solicitado(s) no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da 

presente ARP, sem nenhum ônus adicional ao CISVP.   

10.1.15. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e 

qualificação cujas validades encontrem-se vencidas.  

10.1.16. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da 

presente ARP.   

10.1.17. Pagar, pontualmente, o(s) fornecedor(es) e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao(s) material(ais) 

entregue(s), com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou 

subsidiária por tal pagamento. 

 

10.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

10.2.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preço, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, 

os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada 

na licitação.   

10.2.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes (em casos de 

adesão). 

10.2.3. Convocar os particulares via fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ARP e retirada da nota de empenho.   

Encaminhar cópias da ARP aos órgãos aderentes. 

10.2.4. Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação, 

exceto quando se tratar de litígio entre órgão aderente e fornecedor. 
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10.2.4.1. Caberá ao órgão aderente à aplicação de penalidade ao fornecedor em caso de descumprimento das 

cláusulas desta ata, devendo ser encaminhada cópia para conhecimento da decisão de aplicação de penalidade 

ao fiscal da ARP. 

10.2.5. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP. 

10.2.6. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto dentro das 

especificações. 

10.2.7. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 

10.2.8. Acompanhar a execução e fiscalização do fornecimento durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços. 

10.2.9. Notificar, por escrito, à Fornecedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, sendo 

estabelecido o prazo para reposição. 

10.2.10. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da 

entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os materiais/serviços entregues com imperfeição.  

10.2.11. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com 

solicitação de novas certidões ou documentos vencidos.   

10.2.12. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 

adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.   

10.2.13. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades 

do Sistema de Registro de Preços.   

10.2.14. Consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em 

fornecimento do(s) serviços a outro(s) órgão(aos) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 

presente ARP.   

10.2.15. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP.  

10.2.16. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes.  

10.2.17. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente ARP. 

 

10.3. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE  

10.3.1. O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, 

obrigam-se a:   

10.3.1.1. Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de 

forma correta da mesma.   

10.3.1.2. Consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 

necessárias à aquisição pretendida.  

10.3.1.3. Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 

informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR, eventuais desvantagens verificadas. 

10.3.1.4. Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota de empenho.   

10.3.1.5. Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente 

realizada.   

10.3.1.6. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERANCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do 

particular.   

 

11. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

11. O preço da presente contratação será fixo e irreajustável. 

11.1. Considerando o prazo de validade estabelecido no item 4 da ARP e, em atendimento ao Art. 19 da lei federal n° 

7.892/2013, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a 

partir da data de sua assinatura. 

11.2. Nas revisões de preços registrados deverão ser observados os artigos 18,19, 20 e 21 do Decreto nº 7.892/13, conforme 
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segue: 

11.2.1. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo 

mercado. 

11.2.1.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

11.2.1.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

11.2.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

11.2.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de 

preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

11.3. A revisão negociada de valores, para cima ou para baixo, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante signatário, 

DEVIDAMENTE JUSTIFICADO, nas seguintes condições: 

11.3.1. Para cima, visando manter o equilíbrio econômico financeiro inicial da proposta, nos termos do artigo 

65, § 6º, da Lei 8.666/93, desde que demonstrada por meio de planilhas de preços, cópias de notas fiscais que 

demonstrem por parte do fornecedor que houve aumento de preços por parte da indústria, alteração substancial 

nos preços praticados no mercado, por motivo de fato superveniente ou de difícil previsão. 

11.3.2. Para baixo, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior ao 

praticado no mercado. 

11.4. Não será aceita como justificativa para o reequilíbrio econômico financeiro apenas a variação cambial do dólar, será 

necessário comprovar o preço equivalente na época da proposta e o preço atual solicitado, por meio de cópias de notas fiscais. 

 

12. DA REVISÃO 

12.1. Conforme preceitua o Art. 17 do Decreto nº 7.892/13, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 

eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato superveniente que eleve o custo dos serviços ou bens 

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições 

contidas na alínea “d” do inciso II do caput do Art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

12.2. Nas revisões de preços registrados deverão ser observados os Art. 18,19, 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 

 

13. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÕES E/OU ACRESCIMOS. 

13.1. A empresa contratada obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas no Edital/contrato, os acréscimos e/ou 

supressões que se fizerem necessários nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado atualizado, 

nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/1993.  

13.2. As supressões e/ou acréscimos não poderão exceder os limites acima mencionados, salvo as supressões resultantes de 

acordo celebrado entre as partes, com fulcro no art. 65, § 2º, da Lei 8.666/1993. As supressões e/ou acréscimos referenciados 

serão considerados formalizados mediante assinatura de Termo de Aditamento Contratual. 

 

14. DO CANCELAMENTO DA ATA 

14.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo Órgão Gerenciador, 

quando: 

I. Descumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da ata de registro de 

preços; 

II. Não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1993/8666.htm
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justificativa aceitável; 

III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado em 

consonância com na legislação vigente; 

IV. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 

10.520, de 2002; 

V. O Fornecedor que não se dispuser a substituir os MATERIAIS/SERVIÇOS que vierem a apresentar defeitos de 

qualidade; 

VI. O Fornecedor que não cumprir com as obrigações constantes deste instrumento; 

VII. Demais sanções previstas no Edital e termo de referência. 

14.1.1. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

14.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, 

que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados: 

a) Por razão de interesse público; ou 

b) A pedido do fornecedor, devidamente justificado com base na Legislação em vigor. 

14.3. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório, será comunicado ao 

Fornecedor e publicado na Imprensa Oficial do Consórcio. 

14.4. O fornecedor poderá solicitar por escrito o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes 

que venham a comprometer a perfeita execução contratual, devidamente comprovado. 

14.5. Na hipótese de cancelamento parcial, o Órgão Gestor poderá buscar o fornecimento do objeto remanescente com a 

licitante que estiver com o segundo melhor preço na fase de lances ou cancelar totalmente a respectiva ARP. 

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:   

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;   

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de Preços;   

e) não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade. 

 

15. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO 

15.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão comprador, que terá o prazo de até 

30 (trinta) dias para dar a liquidação da despesa ou interromper o prazo, no caso de quaisquer irregularidades, vícios ou 

imperfeição no fornecimento. 

15.2. O documento de cobrança será emitido em nome do Órgão Gestor, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa 

ao número da ordem de fornecimento e contendo todos os dados da mesma. 

15.2.1. O número de inscrição no CNPJ/MF da empresa deverá ser o mesmo da documentação apresentada para 

habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança, que serviu de base para emissão da ordem de 

fornecimento. 

15.3. Todos os tributos incidentes sobre os MATERIAIS ou serviços deverão estar inclusos no valor total do documento de 

cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie. 

15.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como o nome e número da agência e o 

número da conta corrente na qual se executará o depósito bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta 

Comercial. 

15.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel timbrado da empresa, 

assinada por representante legal, devidamente comprovado por documento hábil e encaminhado ao órgão comprador, antes do 

processamento do respectivo pagamento. 

15.6. No documento de cobrança não deverá constar descrição estranha ao constante da ordem de fornecimento. 

 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, na estrita ordem 

cronológica da data de sua exigibilidade, a partir da data da liquidação da despesa, a ser processada em duas vias, com todos os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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campos preenchidos discriminando valores unitários e totais, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável 

pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do Banco, da Agência e da Conta Corrente onde deseja receber seu 

crédito. 

16.2. Em existindo documento com prazo de validade vencido e/ou irregular, o Fornecedor será notificado pelo Órgão Gestor 

para as medidas de regularização. 

16.3. O Fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à regularização. Findo o prazo, e não 

se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado ao Órgão Gestor para as providências 

cabíveis. 

16.4. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão gerenciador ou aderente poderá baixá-la e carrear 

para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao Fornecedor. 

16.5. Em caso de eventuais atrasos no pagamento, desde que o órgão comprador não tenha concorrido de alguma forma para 

tanto, os valores poderão ser corrigidos pela variação do IPCA ou outro índice que vier a sucedê-lo, havida entre as datas do 

vencimento e do efetivo pagamento. 

16.6. O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas no Edital, seus anexos e ARP. 

16.7. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente antes de cada pagamento comprovar situação regular, junto ao SICAF – 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores ou CGF/MT – Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato 

Grosso ou apresentar para tanto as certidões de regularidade fiscais, devidamente válidas:  

a) Prova de regularidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;  

b) Prova de regularidade da Fazenda Estadual (expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicílio do 

credor);  

c) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

d) Prova de regularidade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

e) Prova de regularidade fiscal da seguridade social (INSS); 

f) Prova de regularidade da Fazenda Federal através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

g) Prova de regularidade da Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de débitos.  

 

17. DA RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

17.1. O Órgão Gestor efetuará a retenção dos impostos e encargos sobre as Notas Fiscais a cada pagamento, observado o fato 

gerador e as hipóteses legais de incidência. 

 

18. DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA 

18.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO 

PARTICIPANTE, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico 

para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a 

preferência.   

 

19. DA PUBLICAÇÃO 

19.1. Para eficácia do presente instrumento, o Órgão Gestor providenciará a publicação de seu extrato na imprensa oficial do 

consórcio, por meio do Jornal Oficial dos Municípios da Associação Mato-grossense dos Municípios (diário eletrônico / 

https://diariomunicipal.org/mt/amm) e no Diário de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT 

(diário eletrônico /  http://www.tce.mt.gov.br). 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital sujeitará a licitante vencedora às 

multas, constantes no caput e §§ do Art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor da Proposta 

Vencedora, na forma seguinte: 

20.1.1. Quanto à obrigação da assinatura do Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido: 

https://diariomunicipal.org/mt/amm
http://www.tce.mt.gov.br/
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a) Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Proposta Vencedora; 

b) A partir do 6° (sexto) até o limite do 10° (décimo) dia, multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor da 

Proposta Vencedora, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11° (décimo primeiro) dia 

de atraso. 

20.1.2. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os itens adquiridos: 

a) Atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da Proposta Vencedora; 

b) A partir do 3° (terceiro) até o limite do 5° (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), sobre o valor da 

Proposta Vencedora, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6° (sexto) dia de atraso. 

20.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no Art. 87, incisos I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do 

objeto, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da Proposta vencedora. 

20.3. Se a Licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, garantida prévia e ampla 

defesa, além da multa pecuniária, poderá, ainda, sofrer às seguintes penalidades: 

20.3.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DE PEIXOTO, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 

sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DE PEIXOTO, será aplicado o limite máximo temporal 

previsto para a penalidade (02) dois anos e; 

20.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por até 05 (cinco) anos. 

20.4. A Fornecedora que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar durante o fornecimento, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará suspensa de licitar com este Consórcio pelo prazo de até 02 

(dois) anos ou ser declarada inidônea pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo da ação penal 

correspondente na forma da lei. 

20.5. A multa, eventualmente imposta à Fornecedora, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Fornecedora não tenha nenhum valor a receber deste Consórcio, ser-

lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse 

prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida 

ativa do Município sede do consórcio, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa. 

20.6. As multas previstas nesta seção não eximem a Fornecedora da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 

seu ato punível venha causar à Administração. 

20.7. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, 

podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e 

decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

20.8. Serão publicadas na imprensa oficial as sanções administrativas previstas neste item e subitens anteriores, desta ata, 

inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

20.9. As multas previstas neste item deverão ser recolhidas, em guia própria, ou deposito em conta bancária indicada pelo 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DE PEIXOTO. 

20.10. Pela inexecução total ou parcial da ATA DE REGISTRO DE PREÇO ou pelo atraso injustificado na execução da ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 da Lei nº. 8.666/93, 

a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções:  

I - Advertência;  

II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ATA DE REGISTRO DE PREÇO; neste caso a 

Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a:  

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de execução dos serviços, calculado sobre o 

valor correspondente à parte inadimplida;  

a.1.) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a 

partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;  
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b) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Serviço/Empenho, pelo descumprimento de qualquer 

clausula contratual exceto prazo de execução;  

c)10% (dez por cento) sobre o valor constante da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, pela inexecução total do 

objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

d) A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa ou 

Judicial.  

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos;  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

20.11. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso 

dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos do Art. 654, § 2º, do Código 

Civil ou ser apresentada na forma de procuração pública. 

21.2. O Fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas, e ainda com as normas 

previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 

21.3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Órgão Gestor. 

 

22. DA DOCUMENTAÇÃO 

22.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos 

teores são conhecidos e acatados pelas partes:   

22.1.1. Edital Nº 007/2021 do Pregão Presencial Nº 006/2021 e anexos;   

22.1.2. Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA(S).   

 

23. DO FORO 

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução 

desta Ata de Registro de Preços. 

23.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e achado conforme, as partes firmam a presente ARP em 02(duas) vias de 

igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada no Órgão Gestor nos termos do Art. 60 da Lei nº 

8.666/93. 

 

 

Peixoto de Azevedo/MT, ** de ********** de 202X. 
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ANEXO XIV 

 

 

MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Nº XX/202X 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FORNECIMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIAIS, 

MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS, 

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 

UTI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 

INTENSIVISTA COM FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS E INSUMOS  PARA ESSA DEMANDA E 

OUTROS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE 10 

(DEZ) LEITOS TIPO ADULTO DE (UTI) UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA, no âmbito do Hospital Regional de 

Peixoto de Azevedo, sob gestão do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus 

Anexos, de acordo com os valores ofertados pela Contratada, 

constantes em Anexo deste instrumento. 

 

Aos ********** dias do mês de ********** do ano de dois mil e vinte e um celebram entre si o CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, sem 

fins lucrativos, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.997.711/0001-08, com sede a Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 

2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT, neste ato representado pelo Presidente, Sr. 

****************************, brasileiro, casado, empresário, portador da CIRG n° **************** SSP/**, inscrito 

no CPF sob n° *******************, residente e domiciliado na **************, nº **********, Bairro *************, 

na Cidade de *************/MT, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado à empresa 

**********, inscrita no CNPJ/MF nº **********, Inscrição Estadual nº **********, com sua sede à Rua/Avenida 

**********, n° **********, Bairro **********, CEP **********, na Cidade de **********, telefone: **********, e-

mail: **********, neste ato representado pelo seu Representante Legal, **********, nacionalidade, estado civil, profissão, 

portador da Cédula de Identidade RG nº **********e do CPF nº **********, residente na Rua/Avenida **********, n° 

**********, Bairro **********, CEP **********, na Cidade de **********, doravante denominada de CONTRATADA, 

tendo em vista o contido no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2021, considerando ainda 

as disposições estabelecidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000 Decreto nº 7.892/13 publicado no Diário Oficial da 

União de 24 de janeiro de 2013 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, bem como 

disposições supletivas da Teoria Geral de Contratos e de Direito Privado, têm, entre si, como certo e ajustado o presente 

Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO LOCAL DE ENTREGA 

1.1. O presente Contrato tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIAIS, 

MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 

UTI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTA COM FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS E INSUMOS  PARA ESSA DEMANDA E OUTROS NECESSÁRIOS PARA O 

FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS TIPO ADULTO DE (UTI) UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, no 

âmbito do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, sob gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do 
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Vale do Peixoto, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos, 

de acordo com os valores ofertados pela Contratada, constantes em Anexo deste instrumento, que fica fazendo parte 

integrante deste Contrato, independentemente de transcrição. 

1.2. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital Nº 007/2021 do Pregão Presencial N° 006/2021, 

com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

1.3. Os itens do objeto são os elencados na Planilha Demonstrativa de Preço da cláusula sétima deste instrumento. 

1.4. Os serviços serão realizados nas dependências do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, localizado no endereço 

abaixo:  

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO SUPORTE LEGAL E DA EXECUÇÃO  

2.1. O presente Contrato tem por fundamento a licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇO Nº 006/2021, homologada pela sede do consórcio em.../.../..., em despacho exarado às fls.xxx do processo 

próprio, com as disposições estabelecidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 7.892/13 publicado no 

Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2013 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

atualizada, bem como disposições supletivas da Teoria Geral de Contratos e de Direito Privado. 

2.2. O presente contrato será executado de forma indireta, por menor preço GLOBAL por LOTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

3.1. As partes se declaram sujeitas às normas da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 7.892/13 

publicado no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2015 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, atualizada, e às cláusulas 

deste contrato. 

3.2. De modo supletivo, poderão ser utilizados princípios da teoria geral de contratos e as disposições de direito privado, em 

especial a Lei nº 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor). 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

4.1. O presente Contrato tem vigência pelo prazo de XX/XX/202X a XX/XX/202X, contados a partir da sua lavratura, 

sendo possível sua prorrogação na forma da Lei. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO  

5.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela 

CONTRATADA.  

5.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 

CONTRATADA.  

5.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 

CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.  

5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância 

que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

5.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de 

habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.  

5.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e 

estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.  

5.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.  

5.7. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que 

porventura não tenha sido acordada no contrato.  

5.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o 
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valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 

prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte 

fórmula:  

EM = I x N x VP  

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido  

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:  

I =  (6 / 100)  

365  

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento  

VP = Valor da Parcela em atraso 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR  

6.1. O Valor Global para o presente contrato é de R$ ___________ (_____________________________________________). 

6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto contratado.  

6.1.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Contratante, 

vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.  

6.1.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, quando ocorridos após a data da celebração 

deste contrato, ficará a cargo da Contratada, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, 

devendo o objeto ser entregue sem ônus adicionais, eximindo a Administração de qualquer responsabilidade. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

7.1. Os serviços serão realizados conforme as especificações e quantitativos constantes a seguir:   

LOTE 1 – HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO  

ITEM  
COD. 

TCE ESPECIFICAÇÃO  
QTDE     

LEITOS  

UNID. 

MEDIDA  

QTDE DE 

DIÁRIAS  

01  428004-0  

Diária de serviço de gerenciamento técnico, administrativo, 

fornecimento de recursos humanos, materiais, medicamentos e 

insumos farmacêuticos, equipamentos novos, manutenção nos 

equipamentos,  alimentação do sistema de informação utilizado no 

Hospital, incluindo prestação de Serviços Médicos de Intensivista 

com fornecimento de equipamentos e insumos para o funcionamento 

de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tipo ADULTO 24 horas por 

dia, todos os dias da semana (inclusos sábados, domingos e feriados) 

por leito, deverá atender a legislação vigente, bem como a 

normatização dos requisitos para o funcionamento da UTI previstos no 

RDC 7 de 24.02.2010 e dá outras providências.  

10  Diária  3.600  

 7.2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:  

7.2.1.  O objeto deste contrato consiste na prestação de serviços de gerenciamento técnico e administrativo de 10 (dez) 

leitos para UTI Adulto no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo–MT.  

7.2.1.1. As exigências e obrigações da CONTRATADA são descritas com base nas solicitações da unidade 

demandante e, ainda, norteadas pela RDC ANVISA nº 07/2010, Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde 

nº 03/2017, Resolução CFM nº 2.271/2020, com as adaptações necessárias para garantir o atendimento integral ao 

paciente.  

7.3. A CONTRATADA deverá manter durante as vinte e quatro horas do dia, sete dias por semana, médicos, equipe 

multidisciplinar, equipamentos, materiais e medicamentos na quantidade adequada para o melhor atendimento aos pacientes.  

7.4. A CONTRATADA deverá manter na UTI os seguintes profissionais, disponíveis diariamente para assistência aos 
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pacientes internados na UTI, durante o horário em que estão escalados para atuação na unidade.  

Quantidade  Descrição  

01  

 Responsável Técnico com título de especialista em medicina intensiva para UTI ADULTO, com 

diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e inscrição ativa no Conselho Regional de 

Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), todos os dias da semana.  

01  

 Enfermeiro coordenador da equipe de enfermagem, com título de especialista em terapia intensiva, 

cadastro no COREN, como responsável técnico, todos os dias da semana, com carga horária mínima 

presencial de 04 horas/dia.  

01 

 Fisioterapeuta coordenador da equipe de fisioterapia, com título de especialista em terapia intensiva 

cadastro no CREFITO, como responsável técnico, todos os dias da semana, conforme legislação 

vigente.  

01 para cada 

10 leitos 

 Médico plantonista presencial, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e 

inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), 12 horas dia, de 

segunda-feira a domingo.  

01 para cada 

10 leitos 

 Médico plantonista presencial, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e 

inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), 12 horas noite, de 

segunda-feira a domingo.  

01 para cada 

10 leitos 

 Enfermeiro assistencial plantonista presencial, 12 horas/dia, de segunda-feira a domingo.  

01 para cada 

10 leitos 

 Enfermeiro assistencial plantonista presencial, 12 horas/noite, de segunda-feira a domingo.  

01 para cada 10 

leitos 

 Fisioterapeuta plantonista presencial, de segunda-feira a domingo, de acordo com legislação especifica. 

05 para cada 10 

leitos 

Técnicos de Enfermagem plantonista presencial, 12 horas/dia, de segunda-feira a domingo.  

05 para cada 10 

leitos 

Técnicos de Enfermagem plantonista presencial, 12 horas/noite, de segunda-feira a domingo.  

01 Auxiliar administrativo exclusivo da unidade. 

01 Nutricionista Clínica, plantão presencial, de segunda-feira a domingo, de acordo com legislação 

especifica. 

01 Farmacêutico Clínico, plantão presencial, de segunda-feira a domingo, de acordo com legislação 

especifica. 

7.4.1. O responsável técnico da UTI, assume a função de coordenação-geral e chefia da equipe da unidade, deve ter título 

de especialista em medicina intensiva para responder por UTI adulto, com o devido Registro de Qualificação de 

Especialista (RQE) no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM MT), cabendo-lhe responder aos CRMs e 

à Vigilância Sanitária.  

7.4.2. O médico diarista/rotina na UTI deve ter registro no CRM.  

7.4.3. O médico plantonista de UTI ADULTO deve ter experiência comprovada em atendimento a pacientes graves, se 

possível nos abaixo descritos:  

7.4.3.1. suporte avançado de vida em cardiologia;   

7.4.3.2. fundamentos em medicina intensiva;   

7.4.3.3. via aérea difícil;   

7.4.3.4. ventilação mecânica;   

7.4.3.5. suporte do doente neurológico grave.  

7.5. A CONTRATADA deverá manter, profissionais médicos, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e 

inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), com título de especialistas nas respectivas 
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áreas de atuação, em escala sobreaviso de segunda-feira a domingo, 12 horas/dia e 12 horas/noite, para assistência aos 

pacientes internados na UTI: 

Quantidade  Descrição  

01  Médico para assistência clínica vascular ou cardiovascular (podendo ser por vídeo chamada, com 

emissão de laudo) 

01  Médico para assistência clínica neurológica (podendo ser por vídeo chamada, com emissão de 

laudo) 

01  Médico para assistência clínica nefrológica, incluindo hemodiálise (podendo ser por vídeo 

chamada, com emissão de laudo) 

7.6. Todo paciente internado na UTI deve receber assistência integral e interdisciplinar.  

7.7. É de responsabilidade da CONTRATRADA a realização de todos os procedimentos invasivos que não necessitem de 

encaminhamento ao centro cirúrgico da unidade, devendo a CONTRATADA atender os pacientes, no mínimo, nas 

necessidades de traqueostomia, dissecção venosa, acesso venoso central, PICC (cateter venoso central de inserção periférica de 

longa permanência), punções (lombar, occipital e supra púbica), drenagem torácica, drenagem pericárdica, redução de luxação 

de ombro, passagem de swan-ganz, monitorização invasiva, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários para 

esses procedimentos.  

7.8. A primeira escala mensal dos profissionais da CONTRATADA, elencados nos itens 7.4. e 7.5., deverá ser apresentada a 

Direção da unidade antes do início do serviço, para análise aprovação, nas condições estabelecidas no termo de referência.  

7.9. A CONTRATADA deverá prestar os serviços em UTI, de acordo com os perfis descritos nos itens 7.4 e 7.5., e de acordo 

com a RDC nº 07/2010, contando com profissionais com os perfis requeridos para a prestação de serviço, e os profissionais 

devem estar registrados no respectivo conselho de classe da localidade da CONTRATANTE.  

7.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos novos e ficará responsável pelas manutenções destes (preventiva 

e corretiva), seguindo de acordo com as Normas da ABNT e da ANS.  

7.11. A CONTRATADA deverá ser prestadora dos serviços de acordo com a resolução RDC nº. 07, de 24 de fevereiro de 2010 

e, ainda, conforme as exigências deste Termo de Referência.  

7.12. A CONTRATADA deverá seguir o processamento de materiais de saúde utilizados na unidade, conforme a RDC nº. 15, 

de 15 de março de 2012.  

7.13. A CONTRATADA deverá disponibilizar e utilizar, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE, serviço de tele 

saúde por meio de tecnologias de informação e comunicação para apoiar a consultoria e o diagnóstico no atendimento 

necessário ao paciente, conforme especialidade autorizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso.   

7.14. Todos os profissionais deverão estar no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES.  

7.15. As escalas de trabalho apresentadas pela CONTRATADA deverão estar de acordo com o cadastro do CNES, para evitar 

glosas no faturamento hospitalar.  

7.16. Nos casos de prestação de serviços com fornecimento de equipamentos a empresa /equipamento deverá ser cadastrada no 

CNES.  

7.17. A CONTRATADA fica responsável por conversar com os familiares sempre que for necessário, informando-os das 

condições e evolução dos pacientes.  

7.18. A CONTRATADA fica responsável por emissão dos boletins médicos todos os dias da semana, inclusive sábados, 

domingos, feriados e pontos facultativos, devendo a empresa CONTRATADA encaminhar os boletins médicos com cópia para 

direção.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DO MODO DE RECEBIMENTO/ACEITE 

8.1. Os MATERIAIS/SERVIÇOS serão entregues no endereço indicado pela contratante. 

8.2. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 

REGIAO DO VALE DE PEIXOTO pagará o preço correspondente à quantia solicitada em Reais (R$), mediante a entrega 

da nota fiscal, devidamente atestada pela contratante, que corresponderá ao valor do item do OBJETO/SERVIÇO fornecido. 

8.3. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas 

e comerciais, materiais, serviços, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste Pregão. 
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8.4. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 dias, contados da apresentação da Nota fiscal devidamente 

atestada pelo responsável. 

8.4.1. Para fiz de emissão da nota fiscal a órgão público, a contratada deverá observar a Legislação Tributária em 

vigor do Estado de Mato Grosso. 

8.4.2. A nota fiscal deverá conter no verso atestados firmados pelo servidor encarregado de fiscalizar o recebimento, 

comprovando a entrega do objeto contratado. 

8.4.2.1. Para as despesas do Hospital Regional - CISVP a Contratada deverá emitir nota fiscal/fatura 

referente ao objeto entregue em nome do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 

Peixoto, CNPJ sob nº 02.997.711/0001-08, Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 

78.530-000, Peixoto de Azevedo-MT. 

8.5. A contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal o número e nome do banco, agência e número da conta, na qual deverá 

ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

8.6. O pagamento será feito por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco do Brasil S.A., endereçada ao banco 

discriminado na nota fiscal, e só será efetuado mediante conferência online pela Assessoria de Finanças, da Certidão Negativa 

de Tributos Federais. 

8.7. Para os casos de rejeição do item do OBJETO FORNECIDO, será prorrogado automaticamente o atestado de 

recebimento proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, consequentemente, provocará a prorrogação do pagamento da 

respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 

REGIÃO DO VALE DE PEIXOTO. 

8.8. Para o ITEM DO OBJETO FORNECIDO sofrido de rejeição será dado o prazo de dois dias para o contratado repor a 

entrega. 

8.9. A rejeição/devolução do ITEM DO OBJETO FORNECIDO que foi rejeitado será sem ônus para a contratante. 

8.10. Nos termos de art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Códigos de Defesa do 

Consumidor), é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos 

oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra 

entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 

8.11. A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a entregar os objetos desta licitação de forma parcelada, mediante a emissão 

de ordem de fornecimento pelo HRPA-CISVP, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços. 

8.12. A entrega dos ITENS de que trata o caput deverá ocorrer em ATÉ 05 (CINCO) DIAS corridos contados a partir da data 

de recebimento da Ordem de Fornecimento. 

8.13. Para o serviço contratado por meio deste Termo de Referência serão aplicados pelo fiscal do contrato fatores de avaliação 

para análise da execução contratual (Anexos IV e V).  

8.13.1. Os apontamentos serão realizados mensalmente pelo fiscal do contrato e poderão ensejar em ajustes no 

faturamento e pagamento do serviço prestado.  

8.13.2. Os ajustes realizados no faturamento dos serviços não excluem as glosas financeiras e as sanções 

administrativas previstas neste Termo de Referência.  

8.13.3. Quando houver registro acima de 10 ocorrências em um mês, ou acima de 10 ocorrências acumuladas durante 

a execução do contrato, será considerado inexecução do serviço contratado, ensejando, inclusive, em solicitação de 

rescisão unilateral do contrato.  

8.13.4. No conjunto de fatores de avaliação estão incluídos indicadores de qualidade da assistência, que deverão ser 

monitorados pela CONTRATADA. (subitem 6.99. do TR). 

8.13.4.1. A qualidade da assistência ao paciente deverá estar dentro dos parâmetros descritos, ficando a 

CONTRATADA sujeita à rescisão unilateral do contrato caso esses parâmetros não estejam dentro dos 

valores estabelecidos.  

8.13.4.2. Os parâmetros estabelecidos no item 8.13.4. poderão ser ajustados trimestralmente pela 

CONTRATANTE, tendo como base os parâmetros nacionais e estadual estabelecidos para cada indicador.  

8.14. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato dentro do Hospital, para atender e sanar qualquer 

irregularidade.  
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8.15. Manter sediado junto à Administração durante o turno de trabalho, pessoas capazes de tomar decisões compatíveis com 

os compromissos assumidos. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 

9.1. A aquisição do objeto que trata o presente Edital ocorrerá por conta da previsão do Orçamento do Consórcio na seguinte 

dotação orçamentária: 

(65) 01.001.10.302.0038.2009.3390.39 – Manut. Despesas com COVID-19 

3390.39 – Outros Serviços de Terceiros P.Jurídica 

Fonte: 142.074 – COVID-19 – Licitação Pregão Presencial 

9.2. As despesas relativas ao exercício seguinte correrão a conta de dotação orçamentária do exercício seguinte, se for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, assumindo como exclusivamente 

seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto:  

10.1.1. Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de gerenciamento técnico, administrativo, 

fornecimento de recursos humanos, recursos materiais, medicamentos, insumos farmacêuticos, incluindo 

fornecimento de equipamentos de UTI e prestação de Serviços Médicos de Intensivista com fornecimento de 

equipamentos e insumos para essa demanda e outros necessários para o funcionamento de 10 (dez) leitos de 

tipo Adulto de (UTI) Unidade de Terapia Intensiva.  

10.2. Todo o serviço deverá ser prestado diariamente 07 (sete) dias da semana, incluindo feriados, sendo 24 horas por dia.  

10.3. A CONTRATADA deverá manter o cadastro atualizado no CNES e dos profissionais que disponibilizar para a execução 

dos serviços na unidade hospitalar.  

10.4. A CONTRATADA assumirá a integral responsabilidade pela execução do serviço, estando sempre de acordo com o 

estabelecido nas normas deste termo e demais documentos técnicos fornecidos.  

10.5. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive quanto à qualificação econômico-financeira.  

10.6. Executar os serviços conforme preceitua o objeto e especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 

alocação dos profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, devendo responsabilizar-se por 

eventuais danos decorrentes de faltas de quaisquer profissionais.  

10.7. Entregar todo o serviço e equipamentos, primando pela qualidade dos mesmos, de acordo com as especificações e 

quantitativos, constantes deste Termo.  

10.8. Cumprir os postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, que se referem às normas internas de 

segurança e medicina do trabalho.  

10.9. Observar durante a execução dos serviços, objeto deste contrato, o fiel cumprimento de todas as Leis Federais, Estaduais 

e Municipais, vigentes ou que venham a vigorar, preenchendo toda a documentação necessária conforme prescrito na 

legislação, sendo a CONTRATADA a única responsável pelas infrações.  

10.10. Respeitar e fazer cumprir rigorosamente, por parte dos profissionais disponibilizados na execução do presente contrato, 

as Leis, Portarias e determinações das Autoridades Públicas competentes com relação aos assuntos pertinentes ao objeto deste 

contrato, como também, quanto ao cumprimento da Legislação Trabalhista aplicável entre a CONTRATADA e seus 

empregados.  

10.11. Notificar a CONTRATANTE sobre quaisquer alterações decorrentes de sua razão social, contrato social mudança de 

endereço, diretoria, telefone, entre outras, providenciando a documentação preferencialmente autenticada para envio a 

Contratante no prazo de 30 (trinta) dias da alteração verificada.  

10.12. Facilitar os trabalhos de acompanhamento e fiscalização exercidos pela CONTRATANTE e pela equipe técnica do 

Escritório Regional de Saúde de Peixoto de Peixoto de Azevedo e do município sede e prestar todos os esclarecimentos que 

lhe foram solicitados pelos servidores designados para tal fim. 

10.13. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização/monitoramento e do Consórcio de Saúde/HRPA, por escrito, 

em duas vias e entregues mediante recibo.  
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10.14. A CONTRATADA responderá única e integralmente pela execução dos serviços, e a presença da 

Fiscalização/monitoramento da CONTRATANTE durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os atos praticados no 

desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA.  

10.14.1. A CONTRATADA responderá pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, durante a execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização/monitoramento ou o acompanhamento pelo Contratante.  

10.15. Deverá proceder às correções que se tornarem necessárias à perfeita realização do objeto contratado, executando-o em 

perfeitas condições e de acordo com a fiscalização/monitoramento da CONTRATANTE.  

10.16. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 

CONTRATANTE e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, quanto à prestação dos serviços objeto desta 

contratação.  

10.17. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 

indiretamente, sobre os serviços prestados.  

10.18. A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto deste contrato, responsabilizando-se integralmente pelo 

cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual ou municipal.  

10.19. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE, em até 72 horas, todas as informações e esclarecimentos 

necessários à plena execução dos serviços contratados sempre que solicitado, de forma clara, concisa e lógica incluindo 

comprovantes e documentos referentes às contratações de equipe médica e equipe multidisciplinar e outros profissionais que 

estejam prestando serviços na unidade hospitalar, ou ainda aquisições equipamentos, materiais e insumos ou serviços, 

atendendo de imediato às reclamações.  

10.20. Responsabilizar-se pelos danos, causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, 

relativos à execução dos serviços ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver 

fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante, inclusive sobre o comportamento e eficiência dos mesmos.  

10.21. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto correrão por conta exclusivos 

da CONTRATADA.  

10.22. Manter, em rigorosa pontualidade, o pagamento de seus empregados e demais encargos decorrentes do contrato de 

trabalho, inclusive quanto às anotações nas respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social. 

10.23. A CONTRATADA deverá assumir, toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao Consórcio de 

Saúde/Estado de Mato Grosso, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser 

observado na execução do Contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas pela mesma ao Órgão/Entidade, 

que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.  

10.24. Autorizar o Consórcio de Saúde a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das 

faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 

extrajudicial, assegurada a prévia defesa.  

10.25. Cumprir os prazos da prestação dos serviços, sob pena de aplicação de sanções administrativas.  

10.26. Em hipótese alguma, o prestador do serviço poderá realizar qualquer cobrança relativa ao tratamento, diretamente ao 

usuário, familiar ou seu responsável, por serviços cobertos pelo Contrato ou quaisquer serviços prestados no âmbito do 

hospital, sob pena de arcar com as penalidades criminais e administrativas.  

10.27. É de responsabilidade da CONTRATADA a apresentação à Coordenação de Tecnologia da Informação TI, bem como 

setor de Contratos, para inicialização da prestação de serviços, objeto deste contrato, o certificado Digital TIPO A3 smartcard 

em plena validade, e respectiva Licença de Módulo de Assinatura Digital e Certificação em Saúde (MADICS), de toda a 

equipe médica. 

10.28. A CONTRATADA fica obrigada a utilizar o software que realiza a gestão hospitalar da unidade hospitalar em que 

prestará o serviço, para comunicação, conferência, agendamentos e avisos, devendo alimentar o sistema de informação de uso 

do Hospital para que este possa acompanhar todos os procedimentos executados.  

10.29. A CONTRATADA deverá prover a integração/interfaceamento pleno dos dados clínicos, assistenciais, administrativos, 

etc., contidos em sistema de informação próprio com o adotado pela unidade hospitalar, ressaltando que esta integração deverá 

ser efetivada por meios eletrônicos.  
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10.30. A CONTRATADA será a responsável plena pelo serviço de terapia intensiva Adulta na unidade hospitalar, 

responsabilizando-se desde o acolhimento e admissão dos pacientes até a alta dos mesmos do ambiente da UTI.  

10.31. A atenção aos pacientes deverá obedecer a todos os protocolos exigidos por lei e determinações do Conselho Federal de 

Medicina e dos demais conselhos de classe que envolva atividade profissional que esteja sendo exercida no âmbito da unidade 

de terapia intensiva, incluindo protocolos atualizados para os casos de COVID-19.  

10.32. É de total responsabilidade da CONTRATADA a técnica-médica pelos diagnósticos e tratamentos dos pacientes dentro 

das dependências das UTI’s.  

10.33. É obrigação do médico plantonista da UTI dialogar, pessoalmente ou por telefone, com o médico regulador ou de 

sobreaviso, sempre que for solicitado, ou que solicitar esses profissionais, fornecendo todas as informações com vistas a 

melhor assistência ao paciente.  

10.34. Disponibilizar equipe técnica para repassar as informações e treinamentos necessários para a implantação e 

funcionamento do serviço.   

10.35. A CONTRATADA deverá prestar os serviços em UTI, de acordo com os perfis descritos nos itens 4.4. e 4.5. do Termo 

de Referência, e de acordo com a RDC nº 07/2010, Resolução nº 2.271/2020 e outras normativas vigentes que tratam do tema, 

contando com profissionais com os perfis requeridos para a prestação de serviço, onde os mesmos deverão ter vínculo 

empregatício com a empresa contratada, através de regime de CLT, Contrato de Prestação de Serviços ou em caso de ser sócio 

da empresa estar devidamente registrado em contrato social registrado em junta comercial, ou órgão competente.  

10.36. Para a execução dos serviços, a empresa deverá disponibilizar profissionais cadastrados no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) pertencentes às categorias de ocupação, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações 

– CBO.  

10.37. É de responsabilidade da contratada o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 

comerciais, resultante do vínculo empregatício com seus funcionários, envolvidos na prestação dos serviços. Em nenhuma 

hipótese essa responsabilidade será transferida a Contratante, não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.  

10.38. A CONTRATADA deverá apresentar os profissionais devidamente uniformizados e identificados. 

10.38.1. A CONTRATADA deverá fornecer para os seus profissionais todos os materiais e equipamentos de uso 

próprio e individual como (estetoscópio, lanterna clínica, termômetro clínico).  

10.38.2. Os EPI’s a serem utilizados pelos profissionais são de responsabilidade da CONTRATADA.  

10.39. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em 

virtude da execução da presente contratação ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências do local da 

prestação de serviços.  

10.40. A CONTRATADA fica responsável pela pronta substituição do profissional em casos de faltas, férias, atestados, 

licenças e outros, sem ônus ao CONTRATANTE, não interrompendo os serviços em nenhuma hipótese devido à ausência de 

funcionários, restando consignado que caso haja interrupção da prestação dos serviços por falta de atendimento ficará sujeita a 

CONTRATADA às penalidades previstas neste Termo, além das cominações legais.  

10.40.1. As substituições de profissionais deverão ocorrer em no máximo 01 (uma) hora, estendendo ao médico 

plantonista do período anterior / coordenador da equipe a cumprir o plantão até que seja reestabelecida a escala de 

plantões no referido período.  

10.40.2. Os profissionais que não estiverem satisfazendo os requisitos exigidos na execução do objeto poderão ser 

afastados de imediato de suas atividades a pedido da CONTRATANTE, e deverão ser substituídos pela 

CONTRATADA num prazo máximo de até 2 (dois) dias.  

10.40.3. Os profissionais da CONTRATADA indicados para substituição deverão estar cadastrados no CNES da 

empresa, a fim de evitar inconformidades, impedimento ou glosas no faturamento hospitalar da unidade.  

10.40.4. As escalas de trabalho dos profissionais deverão ser atualizadas pela CONTRATADA sempre que houver 

substituição e entregue à Direção da unidade antes do início das atividades do profissional substituído.  

10.41. Caso necessário, por alguma intercorrência interna, a empresa deverá proceder a internação dos pacientes, obedecendo 

os termos de internação proposta pelo Hospital.  
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10.42. A CONTRATADA fornecerá todos os insumos necessários ao atendimento aos pacientes, tais como equipe médica 

(especialidades e subespecialidades), equipe multiprofissional, equipe técnica de enfermagem (enfermeiros e técnicos) e 

administrativa, equipamentos (incluindo seus acessórios, manutenção preventiva e corretiva), mobiliários novos, 

medicamentos, material hospitalar, dietas convencionais e industrializadas, material de consumo, rouparia e hotelaria e 

limpeza e desinfecção de leitos.  

10.43. A CONTRATADA deverá realizar em até 02 (duas) horas, os pareceres médicos de especialidades de 

subespecialidades, devendo os pareceres e evoluções médicas constarem no sistema de gestão da CONTRATANTE.    

10.44. A CONTRATADA fornecerá toda mão de obra necessária ao correto funcionamento dos serviços, sempre de acordo 

com as normativas que regem este serviço hospitalar objeto deste termo de referência. 

10.45. Entregar todo o serviço e equipamentos, primando pela qualidade dos mesmos, de acordo com as especificações e 

quantitativos, constantes deste Termo.  

10.46. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo toda mão de obra de médicos e equipe 

multidisciplinar em quantidade, qualidade e capacitação adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislação. 

10.47. A CONTRATADA deverá ainda ser a responsável pela limpeza e desinfecção de leitos nos padrões hospitalares da 

unidade de terapia intensiva que ficará sob seu gerenciamento, devendo observar as normas vigentes quanto à execução desse 

tipo de serviço.  

10.48. É responsabilidade da CONTRATADA a aquisição do mobiliário e dos equipamentos médicos novos conforme Anexos 

II e III e seus acessórios de acordo com RDC nº 07 de 24.02.2010, onde prevê os Requisitos Específicos para Unidades de 

Terapia Intensiva (Adulto – artigos 56 a 60), necessários ao bom funcionamento, bem como pela manutenção (corretiva e 

preventiva), ficando a operacionalização dos mesmos a cargo da CONTRATADA:  

10.48.1. Os equipamentos deverão estar em ótimo estado de conservação e funcionamento e atestados pela Direção 

Hospitalar.  

10.48.2. Todas as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos e as trocas de peças serão arcadas pela 

CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, durante o período do contrato, para todos os itens em 

utilização na unidade de Terapia Intensiva.  

10.48.3. Os aparelhos e instalação do ar condicionado será fornecido pelo Consórcio de Saúde, no entanto a 

manutenção por avarias ou manutenção periódicas serão de responsabilidade da CONTRATADA.  

10.48.4. Na hipótese de danos ocasionados aos equipamentos por mau uso da CONTRATADA a empresa se obriga à 

reposição dos mobiliários ou equipamentos.  

10.48.5. A CONTRATADA deverá fornecer todos os acessórios e insumos necessários para funcionamento dos 

equipamentos durante o período do contrato, bem como, a reposição de peças que se façam necessárias sem ônus para 

a CONTRATANTE.  

10.49. Os equipamentos fornecidos pela CONTRATADA e todos os insumos necessários a atendimento dos pacientes 

internados na Unidade deverão ser entregues e instalados em plenas condições de uso em até 05 (cinco) dias corridos contados 

da data de assinatura do contrato.   

10.50. A CONTRATADA deverá manter equipamentos de backup, conforme normativas vigentes, para evitar o bloqueio de 

leitos na UTI nos casos em que houver de defeitos nos equipamentos que estiverem disponíveis na unidade hospitalar.  

10.51. A CONTRATADA deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, em até 24 horas, o objeto com avarias ou 

defeitos.  

10.52. A CONTRATADA deverá fornecer à Direção do hospital cópia de todos os certificados de calibração, de manutenção 

preventiva e corretiva, sempre que foram executados, sem ônus para a CONTRATANTE, a fim de sejam registrados pelo 

hospital.  

10.53. Em caso de mudança de endereço, após a instalação dos equipamentos fica a CONTRATADA responsável pela 

transferência de equipamentos e instalações dos mesmos devendo ser entregue em condições de funcionamento, sem ônus para 

a CONTRATANTE no período de 10 (dez) dias a partir da notificação escrita.  

10.54. As sessões de hemodiálise prescritas aos pacientes internados na UTI são de responsabilidade da CONTRATADA, 

incluindo o fornecimento de equipamentos (máquina de hemodiálise e osmose reversa) descrito no anexo III, com 
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manutenção preventiva e corretiva e desinfecção dos equipamentos, acessórios e tratamento da água, atendendo as normas e 

regulamentações vigentes.  

10.54.1. A CONTRATADA deverá garantir a realização de sessões de diálise a todos os pacientes internados para os 

quais forem prescritos tal tratamento por médico especialista, sendo uma média de 03 sessões de diálise por dia, no 

mínimo, a cada 10 (dez) leitos.  

10.55. Obriga-se a CONTRATADA, quando findo ou rescindido presente contrato, a imediatamente realizar a devolução dos 

bens e/ou documentos da CONTRATANTE que estejam em sua posse, sob pena de busca e apreensão e demais medidas 

judiciais.  

10.56. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade no transporte do produto a partir da empresa até o serviço de 

Nutrição da Unidade Hospitalar, os horários de entrega das fórmulas enteral e parenteral manipuladas deverão ser 

rigorosamente cumpridos, sendo considerado como não conformidade as entregas que ultrapassarem o prazo necessário para 

garantir a estabilidade da nutrição enteral e parenteral até o término da administração.   

10.57. A CONTRATADA deverá fornecer blocos de formulários pré-impressos, os quais serão utilizados para prescrição da 

Nutrição Enteral e Parenteral, constando de:  

a)   Nome da unidade;  

b) Nome completo do paciente ou da mãe ser for recém-nascido;  

c) Enfermaria e número do leito;  

d) Peso atual e peso de cálculo;  

e) Local para descrição dos itens para fórmula não padronizada;  

f) Os números das fórmulas padronizadas disponíveis;  

g) Volume total da fórmula;  

h) Tipo de misturas de aminoácidos;  

i) Tipo de mistura de emulsão lipídica;  

j) Dose de oligoelementos e vitaminas;  

k) Dose de eletrólitos;  

l) Dose de heparina e/ou insulina, caso haja indicação;  

m) Data, assinatura e carimbo do responsável pela prescrição.  

10.58. Atender RIGOSOSAMENTE todas as normas sanitárias estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

inclusive a Portaria nº 272/MS/SNVS de 08 de abril de 1998.  

10.59. A empresa CONTRATADA deverá confeccionar os relatórios e laudos conforme a definição da direção da unidade 

hospitalar. 

10.60. A CONTRATADA deverá preencher os prontuários e laudos conforme a definição da direção da unidade hospitalar.   

10.61. É obrigatório o registro completo da assistência prestada ao paciente na ficha de atendimento de emergência/boletim de 

atendimento/prontuário médico, constando a identificação dos médicos envolvidos no atendimento.  

10.62. Os profissionais disponibilizados pela CONTRATADA deverão preencher os prontuários dos pacientes de forma 

completa de acordo com as determinações da legislação vigente.  

10.63. As glosas que vierem a ocorrer por falta de preenchimento completo dos prontuários médicos deverão ser sanadas no 

prazo máxima de 48 (quarenta e oito) horas.   

10.64. Caso não sejam preenchidos os documentos médicos necessários para o faturamento hospitalar (prontuários e outros 

pertinentes) antes do fechamento da respectiva competência, haverá glosa dos valores não faturados na Nota Fiscal referente à 

competência do mês em que houve o descumprimento da obrigação.  

10.64.1. A glosa também ocorrerá nos casos em que o faturamento hospitalar não for realizado devido a divergências 

ou ausência de atualização no cadastro do CNES da empresa.  

10.65. A CONTRATADA deverá confeccionar relatórios e laudos para emissão de AIH – Autorização de Internação 

Hospitalar, APAC – Autorização para Procedimento de Alta Complexidade, BPA – Boletim de Produção Ambulatorial e 

quaisquer outros formulários exigidos pela administração do Hospital ou pelo gestor do SUS local conforme as deliberações 

específicas da Unidade e em prazo adequado para o encaminhamento do faturamento hospitalar nos sistemas oficiais (SAI – 
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Sistema de Informação Ambulatorial e SIH – Sistema de Informação Hospitalar), sob pena de desconto de 5% no valor total do 

contrato.  

10.66. A CONTRATADA deverá elaborar e cumprir protocolos clínicos na especialidade contemplada neste Termo de 

Referência, seguindo preferencialmente as diretrizes clínicas da Associação Médica Brasileira – AMB e Conselho Federal de 

Medicina – CFM, através de suas resoluções que regulamentam o exercício da especialidade entre outras.     

10.67. A CONTRATADA deverá, ainda, cumprir com todas as normas internas do hospital e protocolos ou procedimentos 

estabelecidos por meio de Comissões e decisões da Direção Geral, Direção Técnica, Clínica e Órgãos de Controle.   

10.68. O conhecimento do Regimento do Corpo Clínico do hospital é obrigatório aos profissionais disponibilizados pela 

CONTRATADA.  

10.69. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a elaboração das escalas de trabalho para cumprimento das 

obrigações decorrentes deste termo de referência. 

10.69.1. Mensalmente, deverá ainda a CONTRATADA protocolar na Direção da unidade as grades com as 

respectivas datas, horários e profissional com respectivo número de inscrição no Conselho Regional de Medicina que 

fará os plantões. O prazo para protocolo será até o 25º dia do mês anterior a qual a escala será executada em papel 

timbrado da empresa contendo CNPJ, contato e assinatura do responsável.  

10.69.2. Aos profissionais em regime de plantão presencial na Unidade é obrigatório, o procedimento determinado no 

Art. 8º das Resoluções do CFM 2.077/2014:  

Art.8º “É obrigatória à passagem de plantão, médico a médico, na qual o profissional que está assumindo o 

plantão deve tomar conhecimento do quadro clínico dos pacientes que ficarão sob sua responsabilidade”.  

10.69.3. Os plantonistas deverão efetuar a troca de plantão, com transferência de informações referente aos 

atendimentos realizados aos pacientes em observação ou internados, com nota de transferência escrita (caso seja 

necessário), e aguardar até a chegada do médico do contra turno. 

10.69.4. As alterações na escala de plantão que não forem em decorrência das situações descritas no item 10.41 

deverão ser informadas a Direção Geral e ao Diretor Técnico da unidade hospitalar com antecedência de no máximo 

02 (dois) dias, devendo os profissionais constarem no CNES da CONTRATADA para evitar inconformidades, 

impedimentos ou glosas no faturamento hospitalar.  

10.69.4.1. A CONTRATADA deverá enviar a escala atualizada para direção da unidade no prazo estipulado 

no item 10.69.4. 

10.70. A equipe de profissionais designada para os serviços não poderá deixar os serviços descobertos e/ou sem atendimento.  

10.71. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer profissionais necessários para auxiliar na execução dos 

serviços objeto deste Termo de Referência sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

10.72. Nos casos em que houver ausência de profissionais nas quantidades mínimas estipuladas no termo de referência (TR), 

haverá a glosa na Nota Fiscal da CONTRATADA referente a obrigação inadimplida, cujo valor equivalerá ao que estiver na 

planilha de custo analítica apresentada nos termos do item 9.7.6. do TR, correspondente à respectiva categoria profissional, ou 

ao valor que estiver sendo praticado pela CONTRATADA, conforme comprovantes e documentos referentes às contratações,  

que deverão ser apresentados à CONTRATANTE nos termos do item 6.19. do TR, aplicando-se à glosa o maior valor 

identificado entre esses dois critérios.  

10.73. Quando houver divergência entre os valores apresentados na planilha analítica de custos e o valor que estiver sendo 

praticado pela CONTRATADA, conforme comprovantes e documentos referentes às contratações, a glosa será aplicada pelo 

maior valor identificado, correspondente à respectiva categoria profissional.  

10.73.1. Caso a empresa não apresente os comprovantes e documentos solicitados, conforme item 6.19. do TR, esses 

documentos serão substituídos por orçamento estipulado pela unidade hospitalar, considerando o maior valor de 

plantão, diária ou equivalente pago ao profissional em sua categoria nos contratos vigentes firmados para atender a 

unidade hospitalar do Consórcio de Saúde.  

10.73.2. Na recusa de internação de pacientes realizada pela CONTRATADA, por motivos de falta de profissionais 

médicos, assistências, equipamentos, medicamentos e outros motivos inerentes a responsabilidade da 

CONTRATADA, será glosado o valor da diária por leito equivalente ao número de internação solicitada pela Central 

de Regulação.   
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10.74. Nos casos em que forem fornecidos os equipamentos, materiais e insumos hospitalares de obrigação da 

CONTRATADA, a glosa na Nota Fiscal corresponderá ao valor de cada item, ou equivalente, que estiver previsto na planilha 

de custo analítica apresentada nos termos do item 9.7.6. do TR ou o maior valor que estiver sendo praticado pelo Consórcio de 

Saúde para locação ou aquisição do item, conforme o caso, aplicando-se à glosa o maior valor identificado entre esses dois 

critérios.   

10.74.1. Nos casos em que a CONTRATADA solicitar empréstimo, de quaisquer equipamentos, materiais, 

medicamentos, insumos hospitalares e outros, à CONTRATANTE, este pedido deverá ser feito de modo oficial e 

justificado à Direção Geral da unidade hospitalar, que avaliará a pertinência da solicitação, em vistas a evitar a 

descontinuidade de atendimento aos pacientes.  

10.74.2. Caso seja efetivado o empréstimo pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá proceder da seguinte 

forma:  

10.74.2.1. Os equipamentos utilizados pela CONTRATADA, deverão ser devolvidos à CONTRATANTE 

nas mesmas condições em que forem cedidos para uso pela CONTRATADA com todos os acessórios.  

10.75. A CONTRATADA deverá cumprir as metas de diárias de leitos estabelecidas no Termo de Referência, de acordo com 

as quantidades e exigências descritas, sob pena de glosa na Nota Fiscal de Serviços no valor correspondente ao que não foi 

devidamente funcional para prestação do serviço. O valor dessa glosa equivalerá ao que for estipulado em contrato para cada 

diária. E tudo o que for apresentado a mais em relatório de faturamento ou Nota Fiscal serão glosados na respectiva 

competência.  

10.76. A CONTRATADA receberá apenas pelos serviços que forem efetivamente prestados.  

10.76.1. O valor da glosa na Nota Fiscal da CONTRATADA para os serviços descritos no item 10.1. do TR 

equivalerá ao que for estipulado em contrato para cada item e suas quantidades individuais.  

10.77. Os valores apresentados em Nota Fiscal correspondente ao que não foi devidamente executado serão glosados da Nota 

Fiscal da respectiva competência em que ocorreu a inadimplência da obrigação.  

10.78. Exime-se a CONTRATANTE da responsabilidade nas seguintes situações: falta de Leitos Hospitalares, materiais, 

medicamentos e insumos de responsabilidade da CONTRATADA.  

10.79. É responsabilidade da CONTRATADA a aquisição do mobiliário e dos equipamentos médicos novos conforme Anexos 

II, III e seus acessórios de acordo com RDC nº 07 de 24.02.2010, onde prevê os Requisitos Específicos para Unidades de 

Terapia Intensiva (Adulto – artigos 56 a 60), necessários ao bom funcionamento, bem como pela manutenção (corretiva e 

preventiva).   

10.79.1. Considerando a situação da pandemia relacionada ao novo Coronavírus, A CONTRATADA deverá 

disponibilizar os equipamentos em quantidade suficiente para que todos os leitos tenham suporte de atendimento 

necessário aos casos do COVID-19, a fim de garantir que 100% dos leitos possam ser ocupados por pacientes que 

apresentem esses diagnósticos, garantindo a todos os pacientes assistência em suporte ventilatório e monitorização 

contínua de múltiplos parâmetros.  

10.88. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.  

10.81. A CONTRATADA não veiculará, em nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades objeto do Termo de Referência, sem prévia autorização da CONTRATANTE.  

10.82. A CONTRATADA deverá participar, por meio de seus profissionais, das atividades promovidas pelo setor de Educação 

Permanente.  

10.83. Ao serem admitidos para atuarem na UTI, os profissionais devem receber capacitação promovida pela CONTRATADA 

até o início das atividades, devendo ser abordados, no mínimo, conteúdos relacionados à qualidade da assistência, protocolo de 

sepse, controle de infecção hospitalar, normas e técnicas desenvolvidas na unidade e segurança do paciente.  

10.84. A comprovação da capacitação do item 10.83. deve ser enviada à Direção da unidade hospitalar até o início das 

atividades contendo a descrição do conteúdo abordado, a lista de participantes, a data e carga horária.  

10.85. A CONTRATADA deverá elaborar um programa de educação continuada para todos os profissionais que atuarem na 

unidade, contendo, no mínimo, o cronograma, os conteúdos a serem abordados, abrangência dos perfis profissionais em cada 

capacitação.   
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10.85.1. O programa de educação deverá ser enviado à Direção Geral da unidade hospitalar em até 05 (cinco) dias 

após o início das atividades na unidade para análise aprovação.  

10.85.2. O programa de educação continuada deverá contemplar, no mínimo (RDC nº 07/2020, art. 17):  

10.85.2.1. Normas e rotinas técnicas desenvolvidas na unidade;  

10.85.2.2. Incorporação de novas tecnologias;  

10.85.2.3. Gerenciamento dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas na unidade e segurança de pacientes 

e profissionais;  

10.85.2.4. Prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde.  

10.85.3. Todos os profissionais deverão ser capacitados a cada 60 dias, no mínimo.  

10.85.3.1. A CONTRATADA deverá registrar as capacitações data, carga horária e lista de participantes e 

enviar essas informações à Direção da Unidade hospitalar em até 02 dias após cada evento.  

10.86. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar seus profissionais para participarem de campanhas institucionais 

promovidas pelo hospital sem custos adicionais.    

10.87. A CONTRATADA deverá indicar profissionais para participar das Comissões instituídas no âmbito do hospital.   

10.88. A CONTRATADA deverá enviar para a Direção e para o NIR da respectiva unidade hospitalar o Censo Hospitalar 

diário, no período matutino – conforme diretrizes da direção da unidade, diariamente, incluindo finais de semana de feriados, a 

fim de que possam acompanhar a rotatividade de leitos e fazer a gestão de leitos nos termos da legislação vigente.  

10.89. A CONTRATADA não poderá recusar a internação de nenhum paciente oriundo do Núcleo Interno de Regulação (NIR) 

da unidade hospitalar, exceto nos casos em que não haja disponibilidade de leitos.  

10.90. A Empresa vencedora obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões que o Consórcio de Saúde realizar, até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.  

10.91. As questões não previstas neste Contrato, serão resolvidas pela Comissão Julgadora, com base no estipulado no Edital, 

Termo de Referência, anexos, pela Lei 8.666/93, assim como nos princípios gerais de direito público, mormente aqueles 

estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal.  

10.92. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela manutenção preventiva, corretiva, substituição de peças e acessórios 

dos equipamentos cedidos da CONTRATANTE, devendo entregar o relatório de manutenção e calibração.  

10.93. A CONTRATADA deverá informar antecipadamente a CONTRATANTE via documento formal a retirada de qualquer 

equipamento que se fizer necessário a manutenção fora desta unidade hospitalar.   

10.94. A CONTRATADA ficara responsável por repor qualquer equipamento ou móvel de maior ou igual valor, que for 

extraviado ou não possuir mais manutenção corretiva sem ônus para CONTRATANTE.   

10.95. Garantir os registros dos plantões realizados e da presença dos profissionais da CONTRATADA na unidade hospitalar 

diariamente, conforme as diretrizes e orientações da CONTRATANTE.  

10.95.1. Os registros dos plantões realizados e da presença dos profissionais da CONTRATADA na unidade 

hospitalar deverá atender a legislação vigente sobre o tema.  

10.95.2. Os documentos dos registros dos plantões realizados e da presença dos profissionais da CONTRATADA na 

unidade hospitalar deverão acompanhar o relatório de faturamento e a Nota Fiscal apresentada pela Contratada à 

unidade hospitalar.  

10.95.3. A CONTRATADA deverá apresentar também, junto com relatório de faturamento, uma declaração de que 

não possui pendências em prontuários médicos ou outros documentos cujo preenchimento seja de sua 

responsabilidade ou dos profissionais por ela disponibilizados para a unidade hospitalar.  

10.96. A CONTRATADA deverá executar as ações previstas nos protocolos e orientações da unidade hospitalar sobre as 

visitas virtuais, incluindo a forma de divulgação de boletim médico.  

10.97. A CONTRATADA deverá garantir a imunização de todos os profissionais da UTI contra tétano, difteria, hepatite B e 

outros imunobiológicos, de acordo com a NR 32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde estabelecida pela 

Portaria MTE/GM n. º 485, de 11 de novembro de 2005. (RDC n° 07/2010, atr. 16), devendo apresentar à Direção da Unidade 

Hospitalar a comprovação dessa imunização por meio da carteira de vacinação de cada profissional.  

10.97.1. A carteira de vacinação deverá ser apresentada em documento original e cópia, que será autenticada pelo 

profissional responsável pela CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) da unidade hospitalar.  
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10.98. Fornecer serviços de Exames Laboratoriais e por Imagem para o tratamento de todos os pacientes da UTI.  

10.99. A CONTRATADA deverá comprovar, mensalmente, através de relatório de prestação de contas, enviado à Direção da 

unidade hospitalar juntamente com o relatório de faturamento nos termos do item 10.1. do TR, o atendimento aos indicadores 

de qualidade, de acordo com os parâmetros descritos a seguir: 

INDICADORES DE QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA  

INDICADOR  DESCRIÇÃO  FÓRMULA  PARÂMETROS  

1  Densidade da incidência 

(DI) de Infecção 

Relacionada à Assistência à  

Saúde (IRAS) - Infecção 

hospitalar   

Esse conjunto de indicadores 

revela a magnitude das 

infecções associadas ao uso de 

dispositivos frequentemente 

utilizados em nosso meio: 

cateteres venosos (CVC), 

vesicais/urinários (SVD) e 

ventiladores mecânicos (VM) 

(aparelhos para suporte  

respiratório)  

-  -  

1.1  

Densidade de incidência 

(DI) pneumonia (PNM) 

associada à  

ventilação mecânica (VM)  

1.1. N° PNM em 

paciente sob VM / 

n° pacientes em 

VM-dia x 1000  

Menor ou igual a 6,2  

1.2  

Densidade de incidência 

(DI) de Infecção de 

Corrente Sanguínea 

associada a cateter venoso 

central (IPCSL). DI IPCSL 

associado a CVC  

1.2. N° novos casos 

IPCSI / n° 

pacientes em 

CVC-dia x  

1000  

Menor ou igual a 4,2  

1.3  

Densidade  de 

incidência  (DI)  de  

Infecção do Trato Urinário 

(ITU). DI ITU associado a 

cateter vesical (CV)  

1.3. N° de ITU 

associado a CV / 

n° de CV-dia x 

1000  

Menor ou igual a 3,5  

2  
Taxa de adesão ao 

protocolo de sepse  

Esse indicador demonstra a 

proporção de pacientes que 

recebem todas as medidas 

indicadas para o tratamento 

dessa condição. O objetivo é 

que esse valor seja o mais alto 

possível (máximo = 100%), 

indicando que uma grande 

proporção de pacientes que 

recebem todos os elementos 

indicados para seu tratamento 

Número de 

saídas de 

pacientes com 

suspeita de sepse 

e que receberam 

todos os itens do 

conjunto de 

medidas 

indicadas (coleta 

de exames, uso 

de antibiótico 

precoce e 

correção de 

hipotensão 

(pressão baixa) 

quando indicado 

/ número de 

saídas de 

pacientes com  

suspeita de sepse 

x 10 

Maior ou igual a 70%  

3  
Incidência de Lesão por 

Pressão (LPP)  

Lesão localizada da pele e/ou 

tecido subjacente, geralmente 

sobre uma proeminência óssea, 

resultante da pressão ou da 

combinação entre pressão e  

cisalhamento, causado pela fricção  

N° de casos novos 

de pacientes com 

LPP após admissão 

na UTI em um 

período de tempo / 

n° de pessoas 

Menor ou igual a 30%  
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expostas ao risco 

de LPP no mesmo 

período x 100.  

4  

 

 

Taxa de utilização do 

sistema de escore de 

prognóstico e mortalidade 

ajustada ao risco 

(SOFA/APACHE II)  

Sistema de  Classificação  de  

Gravidade. Para essa avaliação, 

são utilizados dados fisiológicos, 

condições mórbidas prévias e 

informações relativas à natureza 

da doença atual para prever a 

evolução clínica e probabilidade 

de óbito  

N° de prontuários 

com 

classificação/escor

e SOFA e 

APACHE II na 

admissão por 

período de tempo / 

n° de prontuários 

de pacientes 

admitidos no 

período x 100  

100%  dos prontuários 

com escore  de  

prognóstico descrito  

5  

Tempo Médio de resposta do 

Parecer do Especialista (em 

horas)  

Compreende o cálculo do tempo 

médio, em horas, em que um 

paciente aguarda pelo parecer de 

especialista a partir da solicitação 

formal do médico responsável 

pelo atendimento  

[somatório em 

horas dos tempos 

decorridos entre a 

solicitação do 

parecer de 

especialista e o 

atendimento 

médico]/[somatório 

dos pacientes 

atendidos que não 

demandaram 

espacialidades no 

período]  

≤ 02 horas  

6  

Tempo Médio de 

atendimento ao chamado (em 

minutos)  

Compreende o cálculo do tempo 

médio, em minutos, em que o 

médico em sobreaviso se 

apresenta na unidade hospitalar, 

desde o registro da sua chamada  

[somatório em 

minutos do tempo 

de atendimento aos 

chamados]/[somató

rio dos chamados 

realizados]  

≤ 60 minutos  

Fonte: a Indicador 1 - ANVISA. Nota técnica GVIMS/GGTES Nº 03/2019 - Critérios Diagnósticos das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. 

Indicador 2 - Instituto Latino Americano de Sepse. 5ª EDIÇÃO ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO ASSISTENCIAL GERENCIADO 
DE SEPSE. https://ilas.org.br/. Indicador 3 - ANVISA. Nota Técnica GVIMS/GGTES Nº 03/2017 - Práticas seguras para prevenção de Lesão por Pressão em 

serviços de saúde. Indicador 4 - Ministério da Saúde. Portaria Nº 3.432, DE 12 DE AGOSTO DE 1998. Estabelece critérios de classificação para as Unidades 

de Tratamento Intensivo - UTI. (3.2. Avaliação através do APACHE II se for UTI Adulto, o PRISM II se UTI Pediátrica e o PSI modificado se UTI Neonatal). 

10.100.1. Todos os dados originais, que compõe os indicadores descritos no item 10.100., deverão estar disponíveis 

para acesso e auditoria por parte da CONTRATANTE a qualquer momento, durante toda a vigência do contrato.  

10.101. A equipe da UTI disponibilizada pela CONTRATADA deverá implantar e implementar ações de farmacovigilância, 

tecnovigilância, hemovigilância e vigilância do controle de infecção e eventos adversos, conforme definições do Programa de 

Controle de Infecção e Eventos Adversos da unidade hospitalar.  

10.102. A equipe da UTI disponibilizada pela CONTRATADA deverá notificar os casos suspeitos, surtos e eventos adversos 

ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), ou ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH) onde 

este estiver implantado, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, colaborando na investigação epidemiológica e na adoção de 

medidas de controle. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1.  São obrigações da Contratante:  

11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta.  
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11.1.2. Convocar a CONTRATADA, em conformidade com o art. 64 da Lei 8.666/93, para retirar a Nota de 

Empenho/Ordem de Serviço, estabelecendo dia, hora, e demais informações que achar pertinentes para o bom 

cumprimento do objeto.  

11.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, com relação 

ao objeto deste Termo.  

11.1.4. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o serviço, objeto deste Termo de Referência, através de seus fiscais 

(servidores designados).  

11.1.5. Emitir, por intermédio de servidor/fiscal, designado, pareceres/relatório sobre os atos relativos à execução do 

contrato, em especial, quanto ao descumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência.  

11.1.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

11.1.7. Controlar e documentar as ocorrências havidas.  

11.1.8. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção.  

11.1.9. Analisar a capacidade e as condições de prestação de serviços, a fim de verificar se a contratada está mantendo 

o nível técnico assistencial para a execução do objeto do contrato.  

11.1.10. Disponibilizar as instalações físicas necessárias para a efetiva execução dos serviços.  

11.1.11. Fornecer e permitir a interligação e uso dos sistemas de Ar Comprimido Medicinal e Vácuo do hospital pelas 

UTI’s.  

11.1.12. Permitir o uso da unidade de armazenamento de resíduos sólidos de serviços de saúde, bem como garantir a 

destinação final dos mesmos.  

11.1.13. Fornecer energia elétrica e permitir a interligação da rede elétrica da UTI ao grupo gerador do hospital para 

atender às exigências legais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Conselho Federal de Medicina 

(CFM).  

11.1.14. Manter toda a estrutura hospitalar da unidade em questão em perfeito funcionamento.  

11.1.15. A CONTRATANTE deverá prestar as informações e os esclarecimentos que se fizerem necessários, 

inclusive notificando a contratada, sobre qualquer tipo de irregularidade constatada durante a execução dos serviços 

verificados pelo responsável da fiscalização serviços e contratos.  

11.1.16. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

11.1.17. Fornecer treinamento específico para utilização dos sistemas de informação adotados pela administração, sem 

custo para a CONTRATADA.  

11.1.18. Fornecer treinamento específico para protocolos, fluxos administrativos, e gerenciais que julgue pertinente 

fazerem parte do rol de conhecimento do profissional que desenvolva atividades no âmbito do Hospital, sem custo 

para a CONTRATADA.  

11.1.19. Quando da necessidade de permanência física na instituição em regime de plantão, para o cumprimento do 

objeto desse Termo, repouso para o profissional, banheiro, refeitório, armário para guarda de pertences pessoais, 

conforme estrutura disponível na unidade. 

11.1.20. É de responsabilidade da CONTRATANTE os formulários, impressos necessários à prestação dos serviços, 

cabendo a proponente contratada conservá-los e utilizá-los corretamente, salientando a obrigatoriedade do uso dos 

sistemas eletrônicos de prontuário, agendamento e solicitações.  

11.1.21. Os protocolos técnicos de atendimentos adotados terão como referência os estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde e pelos gestores estaduais e municipais, assim como os fluxos de encaminhamento.  

11.1.22. Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde e respectivos Gestores do SUS.   
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11.1.23. Adotar as providências necessárias, dentro de suas possibilidades legais de atuação, para viabilizar a 

execução do objeto, juntamente com metas quantitativas e indicadores de qualidade para as atividades de saúde 

decorrentes do Contrato.  

11.1.24. Analisar a capacidade instalada da CONTRATADA e as condições de prestação de serviços, a fim de 

verificar se a CONTRATADA está mantendo seu nível técnico assistencial para execução do objeto deste termo.  

11.1.25. As cirurgias indicadas aos pacientes internados na UTI serão de responsabilidade da CONTRATANTE, que 

poderá atender a demanda no âmbito da unidade hospitalar ou em unidades de referência, conforme organização dos 

serviços hospitalares na rede.  

11.1.26. Disponibilizar o serviço contratado à Regulação instituída pela SES-MT, em conformidade com os 

Protocolos Técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos Gestores do 

SUS, devendo todo e qualquer serviço, ser regulado e supervisionado de acordo com as regras estabelecidas para a 

referência e contra referência do Sistema Único de Saúde SUS, em consonância às ações do Complexo Regulador da 

Regional de Saúde;  

11.1.27. Garantir a gratuidade das ações e dos serviços de saúde ao usuário, executados no âmbito do Contrato.    

11.1.28. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução dos serviços, no prazo e forma 

estabelecidos neste Termo.  

11.1.29. Anotar em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, que estejam em 

desacordo com o presente contrato, para que sejam tomadas providências com relação a quaisquer irregularidades, 

observando-se o disposto no parágrafo 1º e 2º do Art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

11.1.30. Garantir e fiscalizar os registros dos plantões realizados e da presença dos profissionais da CONTRATADA 

na unidade hospitalar de acordo com as exigências deste Termo de Referência, atendendo a legislação vigente sobre o 

tema, a fim de que seja possível comprovar a prestação do serviço.  

11.1.31.  A CONTRATANTE deverá acompanhar o faturamento hospitalar em relação aos serviços executados pela 

CONTRATADA, a fim de sejam aplicados os descontos financeiros na Nota Fiscal da competência em que for 

identificada a glosa no faturamento hospitalar por não cumprimento de qualquer obrigação da contratada ou por não 

ter sido executado o serviço de acordo com as exigências do Termo de Referência.  

11.1.32. A CONTRATANTE não encaminhará as Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA enquanto houver 

pendências identificadas em prontuários de pacientes ou quaisquer documentos médicos da unidade hospitalar, a fim 

de evitar prejuízos ao faturamento hospitalar da unidade.  

11.1.33. A CONTRATANTE deverá garantir que as escalas fixadas em local visível estejam atualizadas.  

11.1.34. A CONTRATANTE deverá conferir se os profissionais indicados nas escalas de trabalho da 

CONTRATADA estão cadastrados no CNES da CONTRATADA, devendo recusar o recebimento das escalas 

quando identificarem a ausência desse cadastro, a fim de evitar inconformidades e glosas no faturamento hospitalar 

da unidade.  

11.1.35.  A CONTRATANTE deverá manter arquivada toda a documentação que comprove a formação exigida neste 

termo de referência para os profissionais da CONTRATADA que atuam na unidade hospitalar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do presente Contrato será feito pelo servidor ********** - ATO 

NORMATIVO Nº XX/202X - CARGO/FUNÇÃO designado pelo Consórcio, através da PORTARIA Nº XX/202X, nos 

termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, competindo-lhe tomar todas as providências, de modo a assegurar que este seja 

executado de acordo com as cláusulas avençadas, e de tudo dará ciência à administração. 

12.2. Nos casos em que houver necessidade de substituição do fiscal, esta se dará por meio de decisão do Ordenador de 

Despesa. 

12.2.1. Em havendo ausência justificada, o acompanhamento e a fiscalização se darão por servidor indicado pelo 

fiscal quando do seu afastamento. 

12.3. No exercício da fiscalização, o responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato, poderá, a critério do 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 

Peixoto de Azevedo - MT 

Contratante, emitir relatórios circunstanciais, devidamente vistados pela Contratada. 

12.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 

material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE 

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.5. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto Estadual 840 de 2017, se a Contratada:  

a) Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta;  

b) Apresentar documentação falsa;  

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

d) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  

e) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

f) Fraudar na execução do contrato;  

g) Comportar-se de modo inidôneo;  

h) Cometer fraude fiscal;  

i) Não mantiver a proposta.  

13.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

Administração/Contratante. 

13.2.2. Multa:  

13.2.2.1. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;  

13.2.2.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor 

cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

13.2.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Consórcio de Saúde pelo prazo de até dois 

anos;  

13.2.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos;  

13.2.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração 

pelos prejuízos causados.  

13.2.3. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:  

13.2.3.1. Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato ou nota de 

empenho.   

13.2.3.2. A partir do 3° (terceiro) dia útil até o limite do 5° (quinto) dia útil, multa de 4% (quatro por cento) 

sobre o valor do contrato ou nota de empenho, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 

6° (sexto) dia útil de atraso. 

13.2.3.3. A partir do 6° (sexto) até o limite do 10° (décimo) dia, multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor 

da Proposta Vencedora, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11° (décimo primeiro) 

dia de atraso. 
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13.2.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DE PEIXOTO, por prazo não 

superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração 

do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DE PEIXOTO, será aplicado o 

limite máximo temporal previsto para a penalidade (02) dois anos; e 

13.2.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por até 05 (cinco) 

anos. 

13.2.4. Em caso de inexecução parcial ou total, a multa compensatória, será de até 10% (dez por cento) e será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

13.2.6. As sanções aplicadas serão comunicadas ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso para 

registro no cadastro da respectiva sancionada e ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS/MT. 

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Adjudicatária/Contratada ressarcir a Administração/Contratante pelos 

prejuízos causados.  

13.2.8. Se a Licitante não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

notificação por parte do Consórcio de Saúde, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com o 

Consórcio de Saúde, e, se estes forem inexistentes ou insuficientes, o valor será encaminhado para inscrição em 

Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral dos Municípios consorciados.  

13.3. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da notificação, 

podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e 

decisão superior, dentro do mesmo prazo.  

13.4. A Contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso à qualidade/quantidades dos bens 

e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder à expectativa. 

13.5. O descumprimento das obrigações legais, a falta ou ausência de quaisquer profissionais, ainda que por pequeno lapso de 

tempo, ou quaisquer atrasos, falta/ausência de objetos, suprimentos, insumos, uniformes, EPI’s, equipamentos exigidos neste 

termo e nas normas pertinentes ensejará à contratada multa de 10% (dez por cento) a ser aplicada sobre o valor da diária 

relativa aos leitos ocupados, cuja multa aplicar-se-á a cada obrigação não cumprida, ou seja, de forma cumulativa.   

13.5.1. No caso em que o descumprimento acima citado impossibilitar a execução ou o retardamento dos serviços ou 

originar insegurança, estará configurada a inexecução do serviço, ficando sujeitas a eventual rescisão do contrato e 

penalização na forma deste e da legislação.  

13.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  

13.7. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de 

declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente 

desta licitação:  

13.7.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

tributos;  

13.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

13.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  

13.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de1993.  

13.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

13.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em 

favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados 

judicialmente.  
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13.10.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da 

data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.  

13.11. Os equipamentos utilizados pela CONTRATADA e não devolvidos à CONTRATANTE nas mesmas condições em 

que forem cedidas ensejará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.  

13.12. A CONTRATADA poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso à qualidade/quantidades dos 

bens e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder à expectativa, bem como nas hipóteses prevista em lei.  

13.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

13.14. A Fornecedora que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar durante o fornecimento, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará suspensa de licitar com este Consórcio pelo prazo de até 02 

(dois) anos ou ser declarada inidônea pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo da ação penal 

correspondente na forma da lei. 

13.15. A multa, eventualmente imposta à Fornecedora, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Fornecedora não tenha nenhum valor a receber deste Consórcio, ser-

lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse 

prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida 

ativa do Município sede do consórcio, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa. 

13.16. As multas previstas nesta seção não eximem a Fornecedora da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 

seu ato punível venha causar à Administração ou a terceiros. 

13.17. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, 

podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e 

decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

13.18. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os itens adquiridos: 

a) Atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da Proposta Vencedora; 

b) A partir do 3° (terceiro) até o limite do 5° (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), sobre o valor da Proposta 

Vencedora, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6° (sexto) dia de atraso. 

13.19. Serão publicadas na imprensa oficial as sanções administrativas previstas neste item e subitens anteriores, deste 

edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

13.20. As multas previstas neste item deverão ser recolhidas, em guia própria, ou deposito em conta bancária indicada pelo 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DE PEIXOTO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PRERROGATIVAS 

14.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente contrato, a seguir 

especificado: 

14.1.1. Modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do artigo 

65 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, respeitados os direitos da CONTRATADA; 

14.1.2. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93; 

14.1.3. Aplicação das sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

14.1.4. Fiscalização da execução do ajuste. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VALIDADE E DA PUBLICAÇÃO 

15.1. O CONTRATANTE, para fins de eficácia do presente Contrato e dos eventuais termos de aditamentos, fará publicar na 

imprensa oficial, resumidamente, o seu extrato, de acordo com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93; 

15.2. Os eventuais apostilamentos referentes a reajustes ordinários ou alteração de empenho não serão publicados, devendo 

apenas ser anexados ao presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 
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16.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993:  

16.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. 

16.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. 

16.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do 

fornecimento, nos prazos estipulados.  

16.1.4. O atraso injustificado no início do fornecimento.  

16.1.5. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.  

16.1.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato.  

16.1.7. O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como as de seus superiores.  

16.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 

1993.  

16.1.9. A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil.  

16.1.10. A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA.  

16.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a 

execução do Contrato.  

16.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo 

administrativo a que se refere o Contrato.  

16.1.13. A supressão, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite 

permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

16.1.14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) 

dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas 

suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas 

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à 

CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que 

seja normalizada a situação.  

16.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de 

fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas 

obrigações, até que seja normalizada a situação.  

16.1.16. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

Contrato.  

16.1.17. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis.  

16.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

16.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:  

16.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas cláusulas 16.1.1. a 

16.1.12., 16.1.16. e 16.1.17..  

16.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

16.3.3. Judicial, nos termos da legislação.  

16.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente.  

16.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas cláusulas 16.1.11. a 16.1.15., sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta 

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:  

16.5.1. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.  
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16.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual, para ressarcimento 

da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do 

Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.  

16.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:  

16.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

16.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

16.7.3. Indenizações e multas. 

16.8. No caso de rescisão administrativa ou amigável, esta deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada. 

16.9. Outros casos previstos na Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS  

17.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, 

segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na 

Lei Complementar nº 123, de 2006, e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e 

normas administrativas correlatas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições 

iniciais do Contrato, inclusive quanto à documentação, ou seja, a obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 com suas alterações. 

18.2. Não haverá nenhum vínculo empregatício entre o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

VALE DE PEIXOTO e o pessoal da empresa contratada, como também todos e quaisquer encargos de ordem fiscal, social, 

trabalhista, inclusive o acidente de trabalho, previdenciário e tributário devidos em decorrência direta ou indireta da 

execução do presente instrumento serão de responsabilidade exclusiva da Contratada. 

18.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a exclusão do Quadro de Empregados da CONTRATADA, de 

elemento subordinado à mesma, que por ato inequívoco de insubordinação má conduta ou desídia, seja inconveniente ao bom 

desempenho dos serviços. 

18.4. A Contratada manterá, obrigatoriamente em toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, sua compatibilidade com as 

obrigações por elas assumidas, e exigidas na Licitação. 

18.5. A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido neste edital, inclusive do recolhimento do ISSQN 

ao município do local da Prestação do Serviço, durante toda execução do contrato. 

18.6. A Contratada será a única responsável por danos e prejuízos que venha a causar à Contratante ou a terceiros, em 

decorrência da execução do fornecimento dos materiais referente ao Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

19.1. Fica eleito o Foro da sede do Consórcio, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, que não 

puderem ser resolvidas pela via administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.2. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes firmam o presente 

Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença de duas testemunhas. 

 

 

 

Peixoto de Azevedo/MT, ** de ********** de 202X. 
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________________________________________________________________________________________ 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

***************************** 

PRESIDENTE DO CISVP 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

EMPRESA 

CNPJ: 

REPRESENTANTE LEGAL 

CARGO 

CONTRATADA 
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ANEXO XIV 

 

EDITAL Nº 007/2021 

DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA) 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto  

Ref. Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços n° 006 /2021. 

 

Indicamos o (a) Sr. (a)      , portador (a) da cédula de identidade n° 

 __________, expedido pelo órgão   , como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo 

rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa 

Proposta de Preços, interpor recursos, desistir de prazos, enfim, praticar todos os atos necessário ao fiel cumprimento do 

presente Credenciamento. 

 

Informação Importante: 

CNPJ n°: 

Inscrição Estadual n°:  

Razão Social:  

Nome de Fantasia:  

 

Local e Data 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

CPF 

Carimbo de CNPJ da Empresa 

 

OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular. 
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ANEXO XV 

 

EDITAL Nº 007/2021 

DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006 /2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

Em cumprimento as determinações da Lei, DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Presencial SRP n° 006 /2021 

que:  

1. Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais ocorrências posteriores; 

2. Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

3.  Concordamos e sujeitamo-nos com as condições e teor estabelecidos no presente Edital; 

4. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não empregamos menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos; 

5. Sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos 

MATERIAIS licitados para realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas; e 

6. Não possuem em seu quadro de pessoal, funcionários públicos pertencentes ao quadro do Consórcio Intermunicipal 

de Saúde da Região do Vale do Peixoto, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei 8666/93. 

 

Por ser a expressão da verdade, representante legal desta empresa, firmo o presente. 

 

               Local e Data 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

CPF 

Carimbo de CNPJ da Empresa 
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ANEXO XVI 

 

EDITAL Nº 007/2021 

DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

A _________________________________________________________ (razão social da empresa), pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ nº _________________________________ estabelecida à 

______________________________________________, através de seu representante legal abaixo assinado, com 

cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 

Não se encontrar inidônea para licitar ou contratar com órgão da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal. Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista não ser declarada inidônea por ato do poder 

Público. 

 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé. 

 

Local e data 

 

 

 

__________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

RG: 

CPF: 
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ANEXO XVII 

 

EDITAL Nº 007/2021 

DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021 

 

MODELO DA FOLHA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO DO CONTRATO 

 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 

Endereço: 

Nº                                                Bairro: 

Cidade:                                                               UF:                          CEP: 

Telefone: (   )                               Fax: (   )                                      E-mail: 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATOS 

Nome Completo: 

Nacionalidade:                               Estado Civil:                             Profissão: 

RG nº                                              Órgão Expedidor:                     UF: 

CPF nº                                             Cargo que ocupa na Empresa: 

Endereço: 

Nº                                                Bairro: 

Cidade:                                                               UF:                          CEP: 

Telefone: (   )                               Fax: (   )                                      E-mail: 

 

Obs.: em caso de representante por procurador, juntar o instrumento de mandato especifico para assinatura do contrato. 

 

Local e Data 

 

________________________________________________________________________ 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

Observação: solicitamos a gentileza de preencher este formulário em papel timbrado, e entrega-lo dentro do envelope 

02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados 

facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. A não apresentação desse 

formulário não implicará a inabilitação do proponente. 
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ANEXO XVIII 

 

EDITAL Nº 007/2021 

DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

(PAPEL TIMBRADO DO EMITENTE DO ATESTADO) 

 

A _________________________________________________________(razão social da empresa), CNPJ nº 

_______________________________________ localizada à _______________________, declara, em conformidade com o 

art. 32, parágrafo 2º da Lei Federal nº 8.666/93, que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de 

sua habilitação para este certame licitatório no Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto - CISVP 

- Pregão Presencial SRP nº 006/2021. 

 

Local e data 

 

 

__________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

RG: 

CPF: 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 

Peixoto de Azevedo - MT 

 

ANEXO XIX 

 

EDITAL Nº 007/2021 

DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021 

 

(MODELO DE PROCURAÇÃO) 

 

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social da empresa com demais informações cabíveis de natureza legal) 

OUTORGADO: (nome e qualificação) 

OBJETO: Representar a outorgante perante o Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, no Pregão 

Presencial n. 006/2021. 

 

PODERES: Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da 

documentação e das propostas de preços e assinar as respectivas atas do certame, registrar ocorrências, formular impugnações, 

interpor recursos, renunciar o direito de recursos, bem como assinar quaisquer documentos, indispensáveis ao fiel 

cumprimento do presente mandato. 

 

Localidade,.............de......................................de 2021. 

 

 

 

.................................................................................... 

(Assinatura, nome e CPF do outorgante). 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DO “VALE DO PEIXOTO” 

CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do 
Norte. 

  
                            

                     
            

 


	18. DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA
	8.2. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DE PEIXOTO pagará o preço correspondente à quantia solicitada em Reais (R$), mediante a entrega da nota fiscal, devidamente atestad...




