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Atos do Legislativo
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO

Modalidade: PREGÃO
Critério: MENOR PREÇO
Modo: CREDENCIAMENTO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2022
DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO: 28/01/2022 às 11h00min
LOCAL: Câmara de Vereadores – Salão Principal de sessões
END: Praça Princesa Isabel, 15 - SL. 02 - Centro - Carmo,/RJ.
PREGOEIRO: Marcio Roberto Lenço
A Câmara Municipal do Carmo torna público para conhecimento dos interessados que na
data, horário e local indicado, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO (art.6° XLI), na
forma PRESENCIAL, a ﬁm de realizar credenciamento (art.6° XLIII), sob o critério de menor
preço, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório
obedecerá à Lei lei 10.520/02, o Decreto nº 5.079/17 e a lei 8666/93, bem como à legislação
correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
A sessão pública de processamento do Pregão será realizada na Rua Praça Princesa Isabel, 15 SL. 02 - Centro - Carmo, RJ - 28640-000, no Salão Principal de Sessões, com horário limite
de entrega dos envelopes até às 10h50min do dia 17 de janeiro de 2022, sendo que a
abertura ocorrerá às 11h00min, e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de
apoio, designados pela Portaria nº 085/2021, publicada no DOEM nº 0013, de 07 de janeiro de
2022.
Excepcionalmente, com vistas à ampliação da disputa e mediante as justiﬁcativas necessárias,
o Pregoeiro poderá prorrogar pelo tempo necessário o horário de início da sessão pública de
processamento do Pregão.
As empresas interessadas em participar desta licitação ﬁcam alertadas de que devem estar no
local com a antecedência necessária para cumprimento dos horários e prazos estabelecidos.

1.

DO OBJETO

1.1

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada, operadora de
planos de saúde para a prestação de serviços de assistência suplementar à saúde por meio de
rede própria ou credenciada, de acordo com o rol de serviços e limites estabelecidos pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e suas posteriores atualizadas, conforme
especiﬁcações constantes do Termo de Referência, que integra esse Edital como Anexo I.

1.2

O valor máximo para a contratação dos serviços de Operadora de Plano de Saúde,
referente ao objeto constante no Term o de Referência, que integra esse Edital como Anexo I.

2.
2.1

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, que atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive
quanto à documentação, constante deste instrumento e seus anexos.
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2.2

Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas que:

2.2.1

Esteja em processo de falência, recuperação judicial,

2.2.2

Estejam suspensas de licitar, impedidas ou tenham sido declaradas inidôneas.

2.2.3
Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto de licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades
de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, sendo permitida em casos excepcionais a
subcontratação.
2.2.4
Nos termos do art. 9º, § 3º da Lei 8.666/93, e, por analogia, a Súmula 13 do Supremo
Tribunal Federal, não poderão participar quaisquer licitantes, cujos sócios, associados, ou
colaboradores, sejam cônjuges, companheiros, ou tenham qualquer grau de parentesco em
linha reta, colateral, ou por aﬁnidade, até o 3º grau de parentesco com servidores ou
funcionários da Câmara Municipal do Carmo.

3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1

Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação da habilitação, o
proponente ou o representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo,
ainda, identiﬁcar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

3.2

Em casos de representação o credenciamento será realizado por meio de procuração
pública ou particular, ou, ainda, carta de credenciamento, conforme modelo apresentado no
Anexo II do presente Edital, que comprove os necessários poderes para formular ofertas e
lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
proponente.

3.3

Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social ou
documento equivalente e da última alteração estatutária ou contratual, devidamente registrado
no órgão competente, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura. O licitante que trouxer este documento no
credenciamento estará dispensado de apresentá-lo novamente na etapa de habilitação.

3.4

Poderá ser dispensada a apresentação de cópias autenticadas, nos termos da Lei
13.726/2018.

3.5

Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

4.

DA ABERTURA DA SESSÃO

4.1

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicado no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de
credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
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4.1.1
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo apresentado
no Anexo III do presente Edital.
4.1.2
Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados,
indevassáveis e fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(NOME DO LICITANTE)
PREGÃO Nº 01/2022
DATA/HORA: 17/12/2022, 11:00horas
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
NÚMERO DO CNPJ
ENVELOPE N° 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(NOME DO LICITANTE)
PREGÃO Nº 01/2022
DATA/HORA: 06/11/2019, 14 horas
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
NÚMERO DO CNPJ
4.2

5.

Aos licitantes interessados ﬁca resguardado o direito de enviar os envelopes de
Credenciamento, Proposta Comercial e Documentos de Habilitação via postal, endereçado á
Câmara Municipal, sito á sede Praça Princesa Isabel, 15, sl. 02, (22) 2537-1673 - Centro,
CARMO- RJ - Centro, Carmo/RJ, CEP: 28640-000, com toda identiﬁcação do licitante e
dados pertinente ao procedimento licitatório em epígrafe e, impreterivelmente até às 10h50min
do dia 17 de janeiro de 2022.

DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1

A proposta de preços, emitida por computador, redigida em língua portuguesa, com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada,
como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá
conter:
5.1.1
As especiﬁcações do serviço de forma clara e precisa, observadas as especiﬁcações
constantes do Termo de Referência (ANEXO I).
5.1.2
Valor mensal e global da proposta, em algarismos, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os preços praticados no mercado.
5.1.2.1 No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da execução
contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, seguros e quaisquer outros que incidam
na contratação do serviço.
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5.1.3
Prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de
sua apresentação.
5.2

6.
6.1

6.2
6.3

Apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nela contida, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos
seus termos.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
O pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, desclassiﬁcando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
A classiﬁcação de propostas será sempre fundamentada e registrada em Ata.
O pregoeiro classiﬁcará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para a participação na fase de lances.

6.3.1
Quando não forem veriﬁcadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições deﬁnidas no subitem anterior, o Pregoeiro classiﬁcará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços estabelecidos.

7.

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1

O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classiﬁcados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classiﬁcada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.

7.2

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado
para efeito de ordenação das propostas.

7.3

Apurada a proposta ﬁnal de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante
para que seja obtido o melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta.

8.1.1
O critério de julgamento adotado será o de menor preço, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especiﬁcações do objeto.
8.2

O pregoeiro examinará a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especiﬁcações do objeto, decidindo
motivadamente a respeito.
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8.3

Será desclassiﬁcada a proposta ﬁnal que:

8.3.1

Contenha vícios insanáveis;

8.3.2
8.3.3

Não apresente as especiﬁcações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
Apresentar preços ﬁnais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;

8.3.4
Apresentar preços manifestantes inexequíveis, assim considerados aqueles que
comprovadamente forem insuﬁcientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação
pretendida;
8.3.5
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, para efeito de sua
exequibilidade podendo adotar procedimentos, conforme artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993;
8.3.6
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
8.4

Havendo a necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para sua continuidade.

8.5

Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassiﬁcada, o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação, até a
apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

8.5.1
Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
8.6

No julgamento das propostas, o Pregoeiro 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.

8.7

Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar
sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

9.
9.1

DA HABILITAÇÃO
Aceita a proposta do licitante do menor preço, este deverá comprovar sua condição de
habilitação, na forma determinada neste Edital.

9.1.1
Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente.
9.1.2
Se houver, manter regular a situação da Empresa junto ao Sistema de Cadastro Uniﬁcado
de Fornecedores – SICAF, em relação a habilitação jurídica, à regularidade ﬁscal e a
qualiﬁcação econômica ﬁnanceira, conforme Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018,
para possível consulta da CONTRATANTE.
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9.2

Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados,
dentro dos respectivos prazos de validade:

9.2.1

Relativos à Habilitação Jurídica:

a)

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada, ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento probatório de seus administradores, bem
como, estar acompanhado de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

b)

Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, ﬁlial ou agência;

c)

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização, para funcionamento expedido por
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d)

Registro ou inscrição da empresa licitante, bem como da ﬁlial que irá prestar os serviços,
se for o caso, na entidade proﬁssional ANS – Agência Nacional de Saúde, em plena validade.

9.2.2

Relativos à Regularidade Fiscal:

a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – (CNPJ), com data de
emissão igual ou inferior a 60 (sessenta) dias;

b)

Certidão Negativa ou Positiva de efeito Negativo de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Dívida Ativa da União; emitida pela Receita Federal do Brasil;

c)

Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia Tempo de Serviços (FGTS),
demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei;

d)

Certidão Negativa de Débito Trabalhista, comprovando a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho e Certidão Negativa de Débitos emitida pelo
Tribunal Superior do Trabalho;

e)

Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
proponente licitante;

f)

Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou desse do
proponente licitante.

9.2.3

Relativos à Qualiﬁcação Econômico-Financeira

a)

Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação judicial expedida pelo Cartório
Distribuidor da sede da Licitante, conforme estabelecido no inciso II do art. 31 da Lei Federal
nº 8.666/93;

b)

Poderá, caso necessário ser exigida cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis do último exercício social, apresentado em conformidade com o disposto do inciso I
c/c § 5º todos do art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93, permitindo aferir a condição ﬁnanceira da
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Licitante, devidamente autenticada pelo órgão competente, sendo vedada a substituição desta
documentação por balancetes ou balanços provisórios;
c)

Comprovação de que possui capital social de no mínimo 10% (dez por cento) do valor
global anual estimado da contratação;

d)

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-ﬁnanceira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
ﬁscalizador;

e)

Poderá ainda, caso julgue necessário, o pregoeiro exigir Comprovação de boa situação
ﬁnanceira da Proponente/Licitante será aferida com base no Índice de Liquidez Geral (ILG)
igual ou superior a 1,0:

9.2.4
a)

Relativos à Qualiﬁcação Técnica

Apresentação de atestado(s) emitido(s) por entidade(s) pública(s) ou privada(s),
comprovando que a licitante prestou ou presta serviços pertinentes e compatíveis de planos de
assistência à saúde.

a.1) O atestado de capacidade deverá conter, obrigatoriamente, a especiﬁcação do serviço, a
identiﬁcação da empresa e da entidade ou empresa que forneceu o atestado, a assinatura e o
telefone para diligência, se for o caso.
b)

Declaração comprometendo-se a disponibilizar a rede credenciada prevista neste
instrumento a todos os empregados que aderirem ao plano.

c)

A declaração de qualiﬁcação técnica poderá ser dispensada, tratando-se de entidade
reconhecida no mercado.

9.2.5

Documentos Complementares:

a)

Declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, conforme
prescreve o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93.

b)

Sob pena de não realização do cadastramento, todos os documentos apresentados para
habilitação deverão estar em nome da proponente licitante e, preferencialmente, com número
do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

I.
II.
III.

Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
Se o licitante for ﬁlial, todos os documentos deverão estar em nome da ﬁlial;
Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for ﬁlial, a documentação deverá ser
apresentada com CNPJ da matriz e da ﬁlial, simultaneamente;
Serão dispensados da ﬁlial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

IV.

9.3

Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei nº 9.854, de 1999.
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9.4

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
9.4.1
No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na
ordem de classiﬁcação.
9.5

Para ﬁns de habilitação, o Pregoeiro deverá certiﬁcar a autenticidade das certidões
emitidas eletronicamente ou poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de
certidões, em sítios oﬁciais.

9.6

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

9.7

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

9.8

Constatado o atendimento às exigências de habilitação ﬁxadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
9.8.1

10.
10.1

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

DO ENVIO DA PROPOSTA VENCEDORA
A proposta ﬁnal, contendo o valor e ﬁrmação de preços e eventuais justiﬁcativas
apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 3 (três) dias, a
contar do término da sessão pública de pregão.

10.1.1 A proposta ﬁnal deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricas por seu representante legal.
10.2

11.
11.1

A proposta ﬁnal deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do Contrato, no momento da repactuação ou de aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

DOS RECURSOS
Declarado o vencedor da etapa de propostas e/ou etapa de habilitação, qualquer licitante
poderá, ao ﬁnal da sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso,
ﬁcando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões
em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
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11.2

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.3

Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade
competente quando mantiver sua decisão.

11.3.1 A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo pregoeiro, ﬁcará adstrita à
veriﬁcação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
11.4

O acolhimento de recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, conforme o
caso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5

Não serão reconhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos
legais.

11.6

Os recursos deverão ser decididos no prazo de até 5 (cinco) dias.

12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1

O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

12.2

Após a fase recursal, constada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

13.

DO CONTRATO

13.1

Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do
direito a contratação, sem prejuízo as sansões previstas neste Edital.

13.2

Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as
condições de habilitação, ou quando, injustiﬁcadamente, recusar-se a assinar o Contrato,
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, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das
demais cominações legais.

13.3

A Contratada ﬁcará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se ﬁzerem necessários, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 65, da Lei
8.666/93.

13.4

A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na
licitação.
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13.5

O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de
habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais
sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer
inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento.

13.6

O Contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela
Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias
referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

14.
14.1

14.2

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO
O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, podendo, por interesse da Entidade, ser prorrogada por períodos iguais e
sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57,
da Lei nº 8.666/93.
O Contrato não poderá ser prorrogado quando:

14.2.1 A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito do Estado de Santa
Catarina ou do próprio órgão Contratante, enquanto perdurarem os efeitos;
14.2.2 A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e quitação exigidas na licitação.
14.2.3 A Contratada deve ter seus Planos de acordo com as normas da ANS, não podendo ter
comercialização suspensa no Estado de Santa Catarina ou qualquer restrição perante a agência
reguladora.
14.3

15.

A prorrogação de Contrato deverá ser promovida mediante celebração do termo aditivo,
devidamente justiﬁcado.

DO PAGAMENTO

15.1

O pagamento poderá ser realizado por meio eletrônico, através de transferência, ordem de
pagamento ou boleto bancário emitido pela contratada.

15.2

O boleto emitido terá vencimento de no mínimo 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de
sua disponibilização, devendo a CONTRATADA emitir Nota Fiscal da efetiva pre stação de
serviço até a data do envio do boleto, bem como os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações, sob pena de não pagamento sem penalidades por inadimplência
ou mora.

15.3

A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Câmara Municipal do Carmo, devendo
constar o CNPJ nº 01004783/0001-44.

15.4

A Nota Fiscal que apresentar incorreções será devolvida à empresa para as devidas
correções e, neste caso, o prazo de que trata esta Cláusula começará a ﬂuir a partir da data d a
apresentação da Nota Fiscal sem imperfeições.

Praça Princesa Isabel, 15 - SL. 02 - Centro - Carmo, RJ - 28640-000
Tel.: (22) 2537-2145 / (22) 2537-1673
E-mail: secretataria@camaracarmo.rj.gov.br / jurídico@camaracarmo.rj.gov.br / www.camaracarmo.rj.gov.br
CNPJ: 01004783/0001-44

Câmara Municipal do Carmo - Rua Princesa Isabel, nº 15 - sala 02, Carmo, RJ, Cep: 28640-000
A Câmara Municipal de Carmo, da garantia da autenticidade deste documento, desde que obtido e visualizado através do endereço: http://www.camaracarmo.rj.gov.br/diario-oﬁcial-legislativo

Ano I | Nº 0014 | Terça-feira, 18 de Janeiro de 2022 | Poder Legislativo

16.
16.1

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A Dotação Orçamentária para as despesas decorrentes desta licitação correrão por conta
de dotações orçamentárias especíﬁcas para essa despesa.

17.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1

Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justiﬁcado, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a multa equivalente a 10% do
valor global de sua proposta, sem o prejuízo da aplicação administrativa de suspensão
temporária do direito de licitar pelo prazo de até 2 (dois) anos.

17.2

Em caso de inexecução parcial ou total das condições ﬁxadas no Contrato, erros ou
atrasos no cumprimento do Contrato, infringência do art. 71 da Lei nº 8.666/93 e quaisquer
outras irregularidades, a Entidade poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as
seguintes sanções:

17.2.1

Multa:

a) Compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida.
17.2.2 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a SCPREV pelo prazo de até 2
(dois) anos;
17.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação.
17.3

A aplicação de qualquer penalidade prevista realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se no que couber a Lei nº 8.666, de
1993;

17.4

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 Entidade,
observado o princípio da proporcionalidade.

18.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1

Até dois dias antes da data ﬁxada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

18.2

É facultada ao Pregoeiro 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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18.3

No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eﬁcácia para ﬁns de habilitação e classiﬁcação.

18.4

É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão pública
do pregão.

18.5

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

18.6

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
SCPREV não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

18.7

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 Entidade, o
princípio da isonomia, a ﬁnalidade e a segurança da contratação.

18.8

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.scprev.com.br, e
também poderá ser lido e obtido no endereço Rua Emílio Blum, 131 – Torre B - Sala 506, nos
dias úteis, no horário das 12 horas às 19 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

18.9

Faz parte integrante deste Edital:

19.10.1. ANEXO I – Termo de Referência
19.10.2. ANEXO II – Modelo de Carta de Credenciamento
19.10.3. ANEXO III – Declaração do cumprimento dos requisitos de habilitação.
19.10.4. ANEXO IV – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente imperativo da
habilitação
19.10.5. ANEXO V – Minuta de Contrato
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE EMPRESA
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE e na melhor forma de direito, que entre si fazem de um
lado a Câmara Municipal do Carmo/RJ, inscrita no CNPJ sob nº 01004783/0001-44, com
endereço Praça Princesa Isabel, 15 - SL. 02 - Centro - Carmo, RJ - 28640-000, e-mail para contato
compras@camaracarmo.rj.gov.br / secretaria@camaracarmo.rj.gov.br,neste ato representado pelo
seu Presidente Adriano Mello da Silva, doravante identiﬁcada como CONTRATANTE, e de outro
lado, a empresa ............., inscrita no CNPJ sob nº ............, registro ANS: ........, Classiﬁcação da
operadora na ANS: ..............., com endereço Rua ............., nº ......., – Bairro, Cidade, CEP .............,
e-mail para contato ......................, neste ato representado por ......................, de agora em diante
denominado CONTRATADA, ajustam o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 – Contratação de empresa especializada, operadora de plano de saúde, para a prestação de
continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames
complementares, inclusive os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e
internações, bem como na cobertura de custos assistenciais, atendimento de urgência e emergência,
de acordo com o rol de serviços e limites estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) e suas posteriores atualizações, que serão prestados sob forma de execução indireta em
regime de empreitada por preço global à CONTRATANTE, sem exclusividade e sem vínculo
empregatício, conforme as seguintes especiﬁcações as especiﬁcações previstas no termo de
referência, que será anexado a este contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE
2.1 – A CONTRATADA, obrigar-se-á a observar os princípios e normas técnicas que regem sua
atividade, comprometendo-se eticamente a manter o alto padrão de serviço;
2.2 – É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer mão de obra especializada, tendo controle
do corpo técnico e administrativo, bem como, controle dos serviços que terão de ser executados para
a CONTRATANTE;
2.3 – Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA cumprir todas as obrigações previstas no
edital e no termo de referência, sob pena de rescisão contratual;
2.4 – Fica vedada a utilização do nome da CONTRATANTE ou, sua qualidade de prestador de
serviço, para de qualquer modo divulgar suas atividades proﬁssionais, vinculando aquelas em cartões
de visita, anúncios, folder’s, impressos etc, sem prévia autorização;
2.5 – A CONTRATADA deverá respeitar todos os parâmetros de proteção de dados previstos na Lei
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, sob pena de rescisão contratual;
CLÁUSULA TERCEIRA – CONFIDENCIALIDADE
3.1 – A CONTRATADA obriga-se, por si, seus prepostos e/ou empregados ou subcontratados a
manter em sigilo toda e qualquer informação, dados econômicos ou técnicos, procedimentos,
arquivos, e tudo mais que for revelado/acessado em função do presente instrumento não podendo,
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em nenhuma hipótese, revelá-los a terceiros sob qualquer forma e pretexto, ou utilizá-los em
proveito próprio ou de terceiros, salvo mediante expressa autorização por escrito da
CONTRATANTE, sob pena de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor global do
contrato, sem prejudicar eventual reparação e indenização por perdas e danos.
CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA
4.1 – A vigência do Contrato é de 12 (doze) meses a contar a data da assinatura do contrato, com
início em ... e termino em...
4.2 – Após a extinção do contrato, as obrigações de conﬁdencialidade permanecem surtido efeitos.
CLÁUSULA QUINTA – VALOR
5.1 – Para a execução dos serviços objeto desse Contrato a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor global de R$ ........., sendo o valor mensal de R$.........
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1 – O pagamento será efetuado nos termos da cláusula 15.1 do Edital.
6.2 - O vencimento da fatura ocorrerá em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua
disponibilização, devendo a CONTRATADA emitir Nota Fiscal da efetiva prestação de serviço até
a data do envio da fatura, sob pena de não pagamento sem penalidades por inadimplência ou mora.
CLÁUSULA SÉTIMA - ATRASO
7.1 – O não pagamento no prazo avençado acarretará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do
débito, atualização monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, arcando a
CONTRATANTE com todas as despesas administrativas, custas judiciais e extrajudiciais, além de
responder por eventuais perdas e danos.
7.2 - Nenhum pagamento á CONTRATADA será realizado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação ﬁscais e ﬁnanceiras que lhe for imposta pela CONTRATANTE, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.
CLÁUSULA OITAVA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS
8.1 – A CONTRATADA poderá suspender a prestação dos serviços, mediante prévia notiﬁcação,
quando a CONTRATANTE deixar de pagar no prazo estabelecido na cláusula quinta, o valor
contratado com os devidos acréscimos, observado o disposto no parágrafo seguinte.
8.2 – Caberá a CONTRATANTE o direito de suspender o pagamento em caso de não cumprimento
dentro do prazo, pela CONTRATADA, dos termos previstos nas cláusulas primeira, segunda e
terceira do presente contratado.
CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 – A Dotação Orçamentária para as despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do
item orçamentário.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1 – Diante da natureza do objeto, é permitida à CONTRATADA a subcontratação dos serviços
objeto desse contrato, em casos excepcionais.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
11.1 – Constituem motivo para rescisão do presente contrato, independentemente de notiﬁcação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades nele previstas e na Lei n.º 8.666,
de 1993:
I – O descumprimento de qualquer de seus termos, cláusulas ou condições,
II – A ocorrência de qualquer situação prevista no artigo 78 da Lei n.º 8.666, de 1993;
III – A inadimplência da CONTRATADA junto a CONTRATANTE.
11.2 – No ato da rescisão, a CONTRATADA compromete-se a manter sigilo sobre todos os dados
que foram conﬁados, sob pena de multa e reparação dos danos.
11.3 – Quando a rescisão ocorrer por iniciativa da CONTRATADA, ﬁca a mesma obrigada a
comunicar sua pretensão a CONTRATANTE com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
11.4 – Será motivo de rescisão os casos em que a CONTRATADA utilize informações da
CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO/RJ sem a autorização prévia, ou que utilize de informações
de forma a não respeitar a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
11.5 – Na constatação de prejuízos decorrentes de atuação irregular da CONTRATADA, poderá a
CONTRATANTE efetuar a retenção de valores devidos no limite suﬁciente à compensação dos
mesmos.
11.6 – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE quanto à rescisão do
presente instrumento, na forma e nos casos previstos pela Lei n.º 8.666, de 1993.
11.7 – No caso de rescisão contratual por infração a este Contrato, que traga prejuízo ﬁnanceiro à
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá arcar com a totalidade dos prejuízos, especialmente
multas e indenizações, bem como despesas judiciais, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 – A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pelo recolhimento dos impostos
sobre serviços prestados.
12.2 – Fica formalmente estabelecido entre as partes que a prestação dos serviços objeto do
presente contrato, não se constitui em hipótese alguma, vínculo hierárquico, empregatício ou
funcional com a CONTRATANTE.
12.3

– Os serviços contratados serão realizados nas dependências da CONTRATADA.

12.4 – Este Contrato é regido pela Lei de Licitações n. 8.666/1993, sendo aplicável também a Lei
nº 13.709/2019 (Lei de Proteção de Dados) e demais legislações vigentes.
12.5 – Nos termos da Lei n. 10.520/2002, a contratação dos serviços de assistência médica e
hospitalar foi realizada por meio de pregão presencial, respeitando os ditames legais e a Lei n.
8.666/1993 (Lei de Licitação).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO
13.1 – Fica eleito para dirimir os litígios decorrentes deste contrato o Foro da Comarca desta Capital,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim justas e contratadas, as partes ﬁrmam o presente instrumento em 2 (duas)
testemunhas.

Carmo, 18 de janeiro de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
1 ....................................................................
CPF:
2 ....................................................................
CPF:

Praça Princesa Isabel, 15 - SL. 02 - Centro - Carmo, RJ - 28640-000
Tel.: (22) 2537-2145 / (22) 2537-1673
E-mail: secretataria@camaracarmo.rj.gov.br / jurídico@camaracarmo.rj.gov.br / www.camaracarmo.rj.gov.br
CNPJ: 01004783/0001-44

Câmara Municipal do Carmo - Rua Princesa Isabel, nº 15 - sala 02, Carmo, RJ, Cep: 28640-000
A Câmara Municipal de Carmo, da garantia da autenticidade deste documento, desde que obtido e visualizado através do endereço: http://www.camaracarmo.rj.gov.br/diario-oﬁcial-legislativo

Ano I | Nº 0014 | Terça-feira, 18 de Janeiro de 2022 | Poder Legislativo

TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I)
Câmara Municipal do Carmo/RJ, ente despersonalizado de direito público interno, inscrita no CNPJ
sob nº 01004783/0001-44 e estabelecida na Praça Princesa Isabel, 15 - SL. 02 - Centro - Carmo, RJ 28640-000 torna pública a realização do processo de contratação de plano de saúde hospitalar do tipo
ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, do tipo Menor Preço global, neste Termo de Referência.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

I. Data da publicação: 18/01/2022.
II. Data limite para o recebimento das propostas: às 10h00min do dia 28/01/2022.
III. Endereço eletrônico para envio das propostas: e-mail: compras@camaracarmo.rj.gov.br .
IV. O resultado da contratação será divulgado através do site http://www.camaracarmo.rj.gov.br/

V. Pedidos de esclarecimentos: Será permitido esclarecimento de dúvidas até o terceiro dia útil após a
publicação do Termo de Referência, através do e-mail: secretaria@camaracarmo.rj.gov.br , para
solicitação de esclarecimentos a empresa deverá apresentar sua razão social, número do cartão CNPJ,
identiﬁcar o nº do Termo de Referência e objeto da contratação. O questionamento deverá ser redigido
de forma clara e objetiva. Informar ainda contatos para retorno, telefone e e-mails. Os e- mails recebidos
que não atenderem os requisitos elencados, não serão respondidos.
VI. O envio da proposta para a prestação de serviços neste Termo de Referência importará no aceite total dos
termos apresentados neste Termo de Referência.
2. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de plano de saúde hospitalar, na
modalidade ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, devidamente regulamentado pela ANS – (Agência
Nacional de Saúde), para os servidores e dependentes da Câmara Municipal do Carmo/RJ.
2.1 Tipo de plano:
a) Ambulatorial e hospitalar com obstetrícia
2.2 Abrangência:
a) Atendimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com abrangência mínima no município do
Carmo/RJ.
2.3 Beneﬁciários e dependentes:
a) servidor
b) dependentes e familiares
c) comissionados
2.4 Estimativa de beneﬁciários:
a) O número de beneﬁciários do contrato apenas de servidores é de 15 vidas, sem incluir dependentes e
comissionados, sendo que essas duas categorias de beneﬁciários não estão contemplados na Lei
Municipal nº 1619/14, podendo estes aderir ao referido plano assistencial, sem, contudo, fazerem jus ao
subsídio oferecido pela lei em questão que trata apenas de servidores ocupantes de cargo efetivo.
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b) Porém a expectativa pode variar ao longo do contrato, visto que a adesão é facultativa, não havendo
nenhuma obrigatoriedade de adesão e permanência no plano de saúde.
2.5 Acomodação:
a) Apartamento.
2.6 Carência, inclusões e exclusões:
Usuários inclusos nas condições abaixo não precisarão cumprir carências, nem cobertura parcial
temporária:

a)

Os titulares e/ou respectivos dependentes desde que requeiram, por escrito, a inclusão em até 60
dias da data de assinatura do contrato a ser ﬁrmado com base neste Termo de Referência;

b)

Os titulares com seus respectivos dependentes, admitidos na vigência do contrato a ser ﬁrmado com
base neste Termo de Referência, até o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de admissão;

c)

Os titulares e/ou dependentes que adquirirem condição de inclusão em decorrência de casamento,
nascimento, adoção ou reconhecimento de paternidade, cuja comprovação e requerimento de inclusão no
plano ocorram em até 60 (sessenta) dias do respectivo evento;

d)

Titulares que retornarem de licença sem remuneração, reintegração judicial e por maternidade,
ordem judicial, cancelamento de demissão, retornos previdenciários, incluindo-se os seus dependentes,
desde que requeiram a inscrição até 60 (sessenta) dias após o retorno da licença/afastamento.

e)

Nos casos de exclusão, visto que o plano é pré-pago, faz-se necessária restituição do contratado ao
contratante do valor pago de forma proporcional aos dias de cobertura, para que este faça a repasse ao
empregado no ato do cálculo rescisório.
2.7 Faixa Etária:
FAIXA ETÁRIA

USUÁRIO DO PLANO

0 A 18 ANOS

-

19 A 23 ANOS

-

24 A 28 ANOS

02

29 A 33 ANOS

04

34 A 38 ANOS

02

39 A 43 ANOS

06

44 A 48 ANOS

-

49 A 53 ANOS

01

54 A 58 ANOS

-

59 A 999 ANOS

-
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TOTAL

15

2.8 Demitidos e aposentados:

a)

A empresa a ser contratada deverá cumprir com a Resolução Normativa - RN Nº 279/11, da
Agência Nacional de Saúde ANS, que dispõe acerca dos direitos da manutenção da condição de
beneﬁciário para ex-colaborador (comissionado) demitido ou exonerado sem justa causa e aposentados
que contribuíram para o plano de saúde contratado.

b)

Assegurar ao ex-colaborador (comissionado) demitido ou exonerado sem justa causa que
contribuiu para o plano de saúde, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua
condição de beneﬁciário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, com pagamento integral. (Art. 4º Resolução Normativa - RN Nº 279).

c)

O período de manutenção a que se refere o item b, será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência
em que tenha contribuído para o plano de saúde, com um mínimo assegurado de 6 (seis) e um máximo de
24 (vinte e quatro) meses na forma prevista no artigo 6º da Resolução nº 279/11.

d)

Os boletos dos demitidos, exonerados e aposentados será emitido com o valor integral da
mensalidade e enviado para o endereço do titular, sendo em qualquer hipótese vedada a inclusão na fatura
da empresa.

2.9 Servidor ou comissionado:
Os servidores ou comissionados afastados por qualquer motivo permanecem com o vínculo ativo,
portando a cobrança de mensalidade seguem valor e padrão dos servidores e comissionados que estão em
exercício.
.
2.10 Reajuste:
Em caso de renovação do contrato após 12 meses, o reajuste será calculado de acordo com a IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor Amplo), previamente negociado e acordado entre as partes, condicionado e
limitado ao prévio reajuste autorizado pela Câmara Municipal do Carmo.
2.11 Apresentação da fatura
a) A fatura deverá ser disponibilizada impreterivelmente até o dia 25 de cada mês para conferência e
eventuais ajustes. Devendo estar regularizada até o dia 30 de cada mês para que não haja impedimento do
fechamento da folha de pagamento.
b) A nota ﬁscal de pagamento deverá ser entregue até o dia 05 de cada mês para que não tenha diferença
do valor conferido na fatura e lançamento na folha de pagamento.
2.12 Coparticipação
a) Caso o plano apresente coparticipação o valor máximo mensal não cumulativo a ser cobrado de cada
beneﬁciário será de no máximo R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês, independente da quantidade
de consultas realizadas.
b) O valor da coparticipação caso seja necessário não poderá incidir sobre clinicas próprias da empresa a
ser contratada.

c) A coparticipação poderá incidir somente em atendimento de consulta e pronto socorro da rede
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credenciada, limitando ao percentual máximo de 30% da folha de pagamento, respeitando os limites legal.
2.13

Das obrigações assumidas durante a vigência do contrato.

a)
A empresa a ser CONTRATADA obriga -se a disponibilizar ao CONTRATANTE os códigos das
carteirinhas dos beneﬁciários até o primeiro dia de direito á utilização;
b)
A empresa a ser CONTRATADA obriga -se a entregar ao CONTRATANTE, em até 15 (quinze)
dias após o início da vigência do Contrato, as carteiras de identiﬁcação, agrupadas em ordem alfabética
por participantes titulares do Contrato e a mantê-las atualizadas e entregues tempestivamente, ao longo de
todo o contrato;
c)
Para inclusões no curso do contrato, as carteiras de identiﬁcação deverão ser disponibilizadas
também em até 15 (quinze) dias.
d)
A Carteira de Identiﬁcação NÃO será dev olvida pelo titular e dependente no ato da solicitação de
exclusão ou demissão, porém visto que o plano é pré-pago e houve devolução do valor proporcional prépago, a utilização do plano deve ser bloqueada/impedida imediatamente, sob pena do CONTRATADO
assumir os custos de utilização após comunicado pelo CONTRATANTE a respeito da exclusão;
e)
Comunicar, imediatamente, à CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida na rede
credenciada e/ou contratada (novos credencimentos ou descredenciamentos).
f)

Efetuar as inclusões e exclusões dos beneﬁciários conforme indicação da CONTRATANTE;

g)
Disponibilizar atendimento telefônico 24 (vinte e quatro) horas por dia, para efeito de autorização
de serviços e de informações sobre os serviços contratados;
h)
Indicar um responsável (preposto) pela ﬁel execução do Contrato, que deverá, entre outras tarefas,
reunir-se, sempre que solicitado, com a equipe de RH da CONTRATANTE;
3. Da vigência do contrato:
O prazo de vigência do contrato será por 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do instrumento
contratual.
4. Da rescisão contratual:
a) O contrato a ser ﬁrmado com a empresa contratada poderá ser rescindido Imediatamente e
unilateralmente pela CONTRATANTE , hipótese em que não ocorrerão punições de qualquer natureza em
caso de descumprimento das obrigações assumidas contratualmente.
5. Critério de julgamento:
a) Menor valor global.
b) Teto Orçamentário das Propostas.

6. Critério eliminatório:
a) Empresas que tenham sido condenadas em Processo Administrativo pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE ou em processo judicial transitado em julgado decorrente de violação da
legislação anticorrupção.
b)

Envio da proposta fora do prazo.

c)

Ausência do envio de qualquer dos documentos obrigatórios.
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d)

Constar restrições nos Cadastros de Empresas Inidôneas e Suspensas.

e)

Empresas que ofereçam somente plano ambulatorial.

f) Não apresentar Minuta do Instrumento Contratual.
7.

Da habilitação obrigatória:

a)

Para habilitação, exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

b)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda;

c)

Registro comercial, no caso de empresa individual;

d)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresariais ou cooperativas e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva;
e)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de eleição da
diretoria em exercício;
f)
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;
g)

Declaração de inexistência de impedimentos para contratação com o serviço público;

h)
Certidão Negativa retirada do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa e Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade do CNJ;
8.

Qualiﬁcação Técnica:

a)
Alvará de funcionamento e demais alvarás obrigatórios em relação ao ramo de atividade
desenvolvida. (Exemplos: Alvará de vigilância sanitária e corpo de bombeiro);
b)
Anotação de responsabilidade e regularidade técnica se houver imposição legal para a atividade
desenvolvida;
c)
CNAE - Classiﬁcação Nacional de Atividades Econômicas, compatível com o objeto da
contratação para qual será contratada.
d)

Atestado de capacidade técnica atual na área de prestação dos serviços,

e)

Possuir registro na ANS.
9.

Regularidade ﬁscal e trabalhista:

a)
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
b)
Prova de regularidade perante a Seguridade Social, mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
c)

Certidão de Regularidade Fiscal emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;

d)

CRF – Certiﬁcado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
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10. Dos recursos:
a)
Declarado o resultado no site http://www.camaracarmo.rj.gov.br, qualquer participante do
referido Termo de Referência poderá manifestar a intenção de recorrer do resultado, no limite máximo de
3 (três) dias úteis da data de publicação, de forma motivada e com o registro da síntese de suas razões.
b)
A falta de manifestação dos participantes quanto à intenção de recorrer, na forma e prazo
estabelecidos nos itens anteriores, importará decadência desse direito, ﬁcando a Comissão autorizada a
homologar o objeto ao participante vencedor.
c)
Os
recursos
deverão
ser
endereçados
ao
endereço
de
e-mail
secretaria
secretaria@camaracarmo.rj.gov.br e dirigidos ao Pregoeiro. O e-mail deverá conter razão social, número
do cartão CNPJ, identiﬁcar o nº do Termo de Referência e objeto da contratação e as alegações. Caberá ao
pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis do
recebimento do recurso.
d)
Não serão conhecidas às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identiﬁcado no processo.
e)

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

f)
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a comissão competente
adjudicará o objeto e homologará o processo de contratação.
11. Disposições ﬁnais
a)
O presente Termo de Referência não importa necessariamente em contratação, podendo a
Câmara Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato
supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato
escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos interessados. A Câmara
Municipal poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas e
divulgação do resultado, bem como corrigir possíveis erros materiais no documento publicado, mediante
errata.
b)
O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Termo de
Referência será a Comarca do Carmo- RJ.
c)
Aquele que deixar de entregar ou de apresentar documentação exigida no Termo de Referência,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ﬁzer declaração
falsa ou cometer fraude ﬁscal e que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato, ﬁcará sujeito eventuais sanções e reparação de eventuais danos ao erário.

Carmo, 18 de janeiro de 2022.
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