SETEC – Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARTICIPAÇÃO AMPLA

Edital Pregão Eletrônico nº. 09/2019
Processo Administrativo nº SETEC.2019.00000304-77
Oferta de Compra Nº 824404801002019OC00011
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 02/07/2019
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/07/2019. – às [10]h[00]min
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
Tipo de licitação: Menor preço por item
A SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de
contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema
BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO,
do tipo MENOR PREÇO, objetivando a Contratação de empresa, com registro na ANS - Agência
Nacional de Saúde Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na área de
Assistência Médica ou Seguro Saúde, para a prestação/cobertura de serviços médico-hospitalares,
na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços
de apoio diagnóstico, na acomodação quarto coletivo com banheiro privativo, aos servidores
ativos e aposentados dependentes na forma descrita no Termo de Referência, sob o regime de
empreitada por preço unitário, que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002 e pelos Decretos
Municipais nº 11.447/1994 e 14.602/2004, e subsidiariamente pela Lei Federal n°. 8.666/1993, e demais
normas aplicáveis á espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos e ser
encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos interessados em participar do certame e o
credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo
– CAUFESP.
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital, e será conduzida pelo
Pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados através de Portaria 15/2019 Comissão Especial
para este ato e indicados no sistema pela autoridade competente.

ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÕES: até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar
esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico.
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A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, será formulada em campo
próprio do sistema, encontrado na opção Edital e serão respondidos pelo subscritor do Edital, no
prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização da sessão
pública.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A despesa total, orçada em R$ 3.956.490,72 (Três milhões,
novecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e dois centavos) estimado
para 787 beneficiários, por 12 (doze) meses de contratação, correspondente ao valor mensal orçado
por beneficiário conforme cotação executada pela área responsável, onerará os recursos
orçamentários e financeiros, reservados na Funcional Programática: 04 122 2018 4109 33.90.39 e
23 692 2018 4109 33.90.39.

1- OBJETO
A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa, com registro na ANS - Agência Nacional
de Saúde Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na área de Assistência
Médica ou Seguro Saúde, para a prestação/cobertura de serviços médico-hospitalares, na segmentação
ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio diagnóstico, na
acomodação quarto coletivo com banheiro privativo, aos servidores ativos, aposentados e dependentes
na forma descrita neste Termo de Referência, por meio de rede credenciada/referenciada, livremente
escolhidos, com abrangência geográfica mínima na Região Metropolitana de Campinas, com cobertura
emergencial e de urgência em rede nacional através de rede credenciado/referenciado/congênere, ou
ainda através de reembolso onde não houver atendimento de urgência e emergência da rede
credenciada, em conformidade com a Lei Federal nº 9.656, de 03 de junho de 1998, com a RN 338 de
21/10/2013, demais Regulamentações Complementares e suas posteriores alterações em território
nacional, para um total estimado de 787 vidas, conforme descrição constante do Termo de Referência,
que integra este Edital como Anexo I.

2- PARTICIPAÇÃO
2.1- Poderão participar deste Pregão empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta
licitação que atenderem às exigências de habilitação e que estiverem registradas no CAUFESP, em
atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentoras de senha para participar de
procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na forma estabelecida no
regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro.
2.1.1- O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome do licitante
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no sistema de Pregão Eletrônico e a senha de acesso, deverão ser obtidos anteriormente à abertura da
sessão pública e autorizam a participação em qualquer Pregão Eletrônico realizado por intermédio do
Sistema BEC/SP.
2.1.2- As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos, para
o registro no CAUFESP, para o credenciamento de representantes e para a obtenção de senha de
acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br .
2.2- A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, inicialmente,
o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, declare, mediante assinalação nos campos
próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação e
que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, Convite
e Pregão Eletrônico.
2.3- O licitante responde integralmente por todos os atos praticados no Pregão Eletrônico, por seus
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema,
ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.
2.4- Cada representante credenciado poderá representar apenas um licitante, em cada Pregão
Eletrônico.
2.5- O envio da proposta vinculará o licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações
inerentes ao certame.
2.6- Para o exercício do direito de preferência e fruição do benefício da habilitação com
irregularidade fiscal e trabalhista, previstos neste Edital, a condição de microempresa, de empresa
de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei
Federal nº 11.488/07 deverá constar do registro do licitante junto ao CAUFESP.
2.7- Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será permitida a
participação de empresas:
a)

Estrangeiras que não funcionem no País;

b)
c)

Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar com órgãos da Administração do
Município de Campinas/SP, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02;
Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98;
Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
Nos termos do artigo 7º do Decreto Municipal nº17.437 de 18/11/2011 é vedada a celebração
de contratos, convênios ou instrumentos equivalentes pela Administração Pública municipal
direta e indireta com pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de
direção, com vínculo de parentesco com agente político ou Vereador.

d)
e)
f)
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2.8. A proponente participante deverá ter Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS,
constante no programa de qualificação de Operadoras da Agencia Nacional de Saúde Suplementar com
avaliação mínima de 0,6 (seis décimos).
3- PROPOSTA
3.1- As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br
na opção “PREGAO - ENTREGAR PROPOSTA”, desde a divulgação da íntegra do Edital no referido
endereço eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública,
devendo o licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos
de habilitação constantes do Edital.
3.2- A proposta de preço deverá conter o seguinte elemento:
3.2.1- Valor total mensal para 787 beneficiários, em algarismos, apurado à data de sua
apresentação, expresso em moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas,
tributos, fretes e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas
com a integral execução do objeto da presente licitação;
a) No preço indicado na proposta deverão estar incluídos todos os elementos que causem impacto
no custo operacional necessário à execução dos serviços, de forma a se constituir na única e total
contraprestação a ser paga.
3.3- O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, a
partir de 01 de Setembro de 2019, mediante assinatura de Termo Contratual.
3.4- Prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias contados da data da sessão de
processamento deste Pregão Eletrônico.
3.5- O objeto ofertado deverá atender, sob as penas da lei, a todas as especificações exigidas no
Termo de Referência - Anexo I deste Edital.
3.6- Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
4- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1- O julgamento da Habilitação se processará após a fase de lances e negociação, mediante o
exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:
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4.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula
de identidade em se tratando de pessoa física não empresária);
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, tratando-se de sociedade empresária ou cooperativa;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de
sociedade empresária ou cooperativa;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país, e ato de registro
ou autorização para funcionamento expedidos pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir;
f) Registro de Operadora e Autorização de Funcionamento, emitidos pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS;
g) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em
se tratando de sociedade cooperativa.
4.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à
sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a
Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;
d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicílio
do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com
Efeito de Negativa.
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4.1.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica;
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação
judicial/extrajudicial em vigor.
c) Se o licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a(s) certidão(ões)
mencionada(s) nas alíneas “a” e “b” deverá(ão) ser substituída(s) por certidão negativa de
ações de insolvência civil.
4.1.4- QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos, com o objeto desta licitação, por meio da
apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante e indicar(em)
quantidades suficientes para que, juntos, representem, no mínimo, 292 (duzentos e
noventa e dois) beneficiários;
b) A comprovação a que se refere a alínea “a.1” poderá ser efetuada mediante a
apresentação de tantos atestados ou certidões quanto dispuser o licitante.
c) Apresentação de comprovante do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS,
constante no programa de qualificação de Operadoras da Agencia Nacional de Saúde
Suplementar com avaliação mínima de 0,6 (seis décimos).

4.1.5- OUTRAS COMPROVAÇÕES
Declarações subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em papel timbrado conforme
modelo mostrado no Anexo IV deste Edital, atestando que:
a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal; A empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no
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Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição
do Estado de São Paulo;
b) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da
assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador
judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela
condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo
ou do administrador de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
c) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento
da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;
d) No momento da assinatura do contrato a empresa comprovará que sua rede
credenciada/referenciada possui estabelecimentos que apresentam condições de atender,
de imediato, a quantidade estabelecida no Termo de Referência, Anexo I do Edital.
e) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui qualquer
dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declara conhecer na
íntegra;
f) Para cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34, da Lei
Federal nº 11.488/07: que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput
do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações.
g) Declaração a que se refere o Art. 4º, da IN 1.234 de 11.01.2012 (Simples Nacional). A
Declaração conforme Anexo VI deverá ser encaminhada apenas pela vencedora do
certame.
h) Ficha Cadastral para elaboração do Termo Contratual. A folha de dados conforme
Anexo VII deverá ser encaminhada apenas pela vencedora do certame.

4.2- DISPOSIÇÕES GERAIS
4.2.1- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta
AUTARQUIA aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.
4.2.2- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação
de ambos os estabelecimentos.
5- SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO
5.1- No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do Pregão
Eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo sistema, na forma de
grade ordenatória, em ordem crescente de preços.
5.2- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
5.2.1- Serão desclassificadas as propostas:
a) Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixadas neste Edital;
b) Que apresentem preço baseado em proposta dos demais licitantes; e
c) Que contenham qualquer elemento que permita a identificação do licitante, até a fase de
lances (inclusive) no processo licitatório.
5.2.2- A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro.
5.2.3- Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos demais licitantes.
5.2.4- O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com
observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.
5.3- Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas
classificadas e das desclassificadas.
5.4- Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todos os licitantes detentores de propostas
classificadas;
5.4.1- A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico:
a) Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do último
valor apresentado pelo próprio licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a
redução mínima no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicável, inclusive, em
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relação ao primeiro lance formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido quando
ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor;
5.4.2- A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos;
a) A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando à
continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 3 (três)
minutos do período de que trata este subitem ou nos sucessivos períodos de prorrogação
automática;
b) Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no subitem anterior, a
duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto
contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar prorrogação.
5.4.3- No decorrer da etapa de lances, os licitantes serão informados pelo sistema eletrônico:
a) Dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos
valores;
b) Do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.
5.4.4- A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração indicados no
subitem 5.4.2.
5.5- Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo a
classificação final, em ordem crescente de valores.
5.5.1- Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada licitante.
5.6- Com base na classificação final, será assegurada aos licitantes microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº
11.488/07 preferência à contratação, observadas as seguintes regras:
5.6.1- A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições
estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/07 detentora da proposta de menor valor, dentre
aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta
melhor classificada, será convocada pelo Pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor
classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência e, ainda:
a) No caso de empate, a convocação recairá sobre o licitante vencedor de sorteio, nos termos
da Lei.
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5.6.2- Não havendo apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada,
serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições
estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/07 cujos valores das propostas se enquadrem nas
condições indicadas no subitem 5.6.1;
5.6.3- Na grade ordenatória da classificação final, caso a detentora da melhor oferta, seja
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no
art. 34, da Lei Federal nº 11.488/07, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde
logo, à negociação do preço.
5.7- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas
disposições anteriores mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do
preço.
5.8- Após a negociação, se houver, o licitante classificado em 1º lugar/ofertante do menor preço
deverá compor e apresentar os valores constantes da Proposta de Preços, conforme modelo
apresentado no Anexo II deste Edital. Esta proposta de preços deverá ser encaminhada através do
campo próprio do sistema BEC, e deverá conter os seguintes elementos:
a) Valor mensal unitário (por beneficiário), valor total mensal para 787 beneficiários
estimados e valor total para 12 (doze) meses de contratação, em algarismos, expressos
em moeda corrente nacional, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de
impostos, taxas, tributos, fretes e demais encargos, assim como todas as despesas diretas
ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
b) O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses consecutivos e
ininterruptos, contados da data da assinatura do termo Contratual entre as partes;
c) Prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias contados da data da sessão de
processamento deste Pregão Eletrônico;
d) Declaração, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações
exigidas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital;
e) Declaração de que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos
sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.
5.8.1- Não será admitida cotação inferior às quantidades previstas neste Edital;
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5.8.2- Nesta fase, será possível o envio de um único arquivo Proposta de Preços, não sendo
possível, através do sistema BEC, a sua substituição ou inclusão de outros. Caberá ao Pregoeiro,
atendendo ao princípio de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, decidir sobre a
possibilidade de retificação ou complementação de informações.
5.8.3- Após o recebimento do documento do licitante ofertante do menor preço, o Pregoeiro irá analisálo e examinar a aceitabilidade do menor preço assim como a conformidade da proposta com o
disposto neste Edital e no Termo de Referência, decidindo motivadamente a respeito;
5.8.4- Se o licitante deixar de encaminhar o documento referido no subitem 5.8, ou em caso de o
Pregoeiro decidir pela inaceitabilidade da proposta, os seus preços serão considerados
inaceitáveis;
5.8.5- O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes esclarecimentos que julgar
necessários;
5.8.6- A aceitabilidade de preços será aferida a partir dos valores de mercado vigentes apurados
mediante pesquisa realizada por esta Autarquia Municipal, juntada aos autos.
5.9- Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da
habilitação, conforme o item 6 deste Edital.
5.9.1- Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação, examinará a
oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável, passando então à fase de habilitação.
6. DA FASE DE HABILITAÇÃO
6.1- Na fase de habilitação:
a) O Pregoeiro verificará os dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do
CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no Item 4 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO deste Edital;
b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos
estabelecidos no Item 4 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou
sanar eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros meios
eletrônicos hábeis de informações;
b.1) Tal verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser
anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente certificada e justificada;
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c) O licitante poderá suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao cumprimento
dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante a apresentação
de documentos, desde que os envie durante a fase de habilitação, por meio de ferramenta
disponibilizada no “chat” (clicar no pictograma em forma de clipe, escolher o arquivo e
clicar em “abrir”);
c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” deste subitem, serão
apresentadas, obrigatoriamente, na forma indicada na alínea “c” acima, as declarações a
que se refere o subitem 4.1.5, bem como demais documentos exigidos no Item 4 deste
Edital que não constarem do cadastro junto ao CAUFESP;
d) Esta Autarquia Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação a que se refere a alínea “b”,
ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea “c”,
ambas deste subitem, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese
de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as
eventuais omissões ou falhas na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, o licitante será
inabilitado, mediante decisão motivada;
e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados
na forma constante da alínea “c”, deverão ser relacionados e encaminhados à
COLSETEC Comissão de Licitações da SETEC, localizado na Praça Voluntários de 32
s/n - Bairro Ponte Preta - Campinas, São Paulo, em até 3 (três) dias úteis após o
encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação
e a aplicação das penalidades cabíveis;
e.1) Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que
acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração;
f) A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no art. 34,
da Lei Federal nº 11.488/07 somente será exigida para efeito de assinatura do
contrato, porém, será obrigatória durante a fase de habilitação a apresentação dos
documentos indicados no subitem 4.1.2, ainda que veiculem restrições impeditivas à
referida comprovação;
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições
estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/07, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
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desta Autarquia Municipal, para a regularização da documentação com emissão de certidões
negativas ou positivas com efeito de negativas;
A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem “f.1” implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação
dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório;
g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, o licitante
será habilitado e declarado vencedor do certame;
h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará aos demais licitantes que
poderão consultar as informações cadastrais do licitante vencedor utilizando opção
disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos
documentos recebidos por outro meio eletrônico.
6.2 - Se o licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de
classificação, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vencedor.
7- RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
7.1- Divulgado o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no
sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para
tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema.
7.2- Havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará
aos recorrentes que poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três)
dias úteis após o encerramento da sessão pública, e aos demais licitantes que poderão apresentar
contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para
apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nesta Autarquia
Municipal, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça Voluntários de 32 s/n
Bairro Ponte Preta Campinas/SP.
7.3- Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico, no sítio
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção RECURSO e a apresentação de documentos
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relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na Seção de
PROTOCOLO, Praça Voluntários de 32 s/n Bairro Ponte Preta Campinas/SP, aos cuidados da
Comissão Permanente de Licitação, observados os prazos estabelecidos no subitem 7.2.
7.4- A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro
adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a
homologação do procedimento licitatório.
7.5- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
7.6- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
7.7- A adjudicação será feita pela totalidade do objeto.
8 - DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO
8.1- Ao licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública,
respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema.
8.2- A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:
8.2.1- Fora da etapa de lances: a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi
interrompida. Nesse caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a
sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa aos licitantes de
nova data e horário para a sua continuidade.
8.2.2- Durante a etapa de lances: a continuidade da apresentação de lances pelos licitantes, até o
término do período estabelecido no Edital.
8.3- A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da
sessão pública ou do certame.
9- CONTRATAÇÃO
9.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de
contrato, a ser assinado pela adjudicatária no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da
convocação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério desta Autarquia Municipal,
sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
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9.2- Se, por ocasião da formalização do contrato, a documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista estiver com os prazos de validade vencidos junto ao CAUFESP, esta Autarquia Municipal
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificará nos autos do processo a
regularidade e anexará os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade
devidamente justificada;
a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a
situação de regularidade mediante a apresentação da respectiva documentação, com
prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
9.3- Constituem também condições para a celebração da contratação:
a) A adjudicatária deverá comprovar que sua rede credenciada/referenciada possui
estabelecimentos que apresentam condições de atender, de imediato, a quantidade
mínima estabelecida no item 8.3 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital;
A comprovação da rede credenciada deverá ser realizada por meio do envio de relação, contendo
nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço, telefone;
b) Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação
de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o
administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução
do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do
administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
c) Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial:
apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de
recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;
d) Somente no caso de cooperativas: indicação de gestor encarregado
de representá-la com exclusividade perante o CONTRATANTE;
e) Prestação de Caução em Garantia. Esta Autarquia Municipal exigirá da CONTRATADA
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que
deverá ser efetivada antes de sua assinatura, podendo ser prestada por uma das
seguintes modalidades (a não prestação de garantia equivale à recusa injustificada
para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação
assumida e sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas):
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Caução em dinheiro: A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito bancário
em favor da Unidade Compradora no Banco do Brasil, em conta que contemple a correção
monetária do valor depositado.
Títulos da dívida pública;
Seguro-garantia ou fiança bancária, na forma da legislação vigente, que deverão conter, conforme o
caso : i) Prazo de validade correspondente ao início do período de vigência do contrato até o
recebimento definitivo ou término do prazo de execução; ii) expressa afirmação do fiador de que, como
devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o
afiançado não cumpra suas obrigações; iii) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa
administrativa, em consonância com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8666/93.

10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO
10.1- As condições de execução e pagamento do objeto estão dispostas na Minuta de Contrato e no
Termo de Referência, que integram, este Edital como anexos.
11- DAS HIPÓTESES DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1- Serão convocados os demais licitantes classificados para participar de nova sessão pública do
Pregão com vistas à celebração da contratação, quando a adjudicatária:
a) Se recusar a assinar o contrato ou quando convocada à assinatura, dentro do prazo de
validade de sua proposta, não apresentar comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, ou
não atender a todas as condições para a celebração da contratação;
b) No caso de microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e/ou cooperativa(s) que
preencha(m) as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/07 declarada(s)
vencedora(s) com irregularidade fiscal e/ou trabalhista nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, e alterações, deixar(em) de apresentar a documentação de regularidade fiscal e
trabalhista para fins de assinatura do contrato;
c) Deixar de apresentar os originais dos documentos de habilitação ou cópias autenticadas
por tabelião de notas na SEDE da Autarquia localizado na Praça Voluntários de 32 s/n
Bairro Ponte Preta Campinas/SP, endereçados à Comissão Permanente de Licitação, CEP
13041-900, em até 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública, ressalvando que
tais documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados do
original para que sejam autenticados por servidor da administração.
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11.2- A nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 3 (três) dias úteis, contados da divulgação
do aviso.
11.3- A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município de Campinas e nos
endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.
11.4- Na sessão, respeitada a ordem de classificação, passar-se-á diretamente à fase de negociação.
12 - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
12.1.Impedimento de licitar e contratar. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração
direta e indireta do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade
civil ou criminal, quando couber.
12.2.Multas e registro. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as
multas previstas no Anexo I deste Edital, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser
registrada no CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – eSanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.
12.3.Autonomia. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
12.4.Descontos. O contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que
eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus
anexos ou no termo de contrato.
12.5.Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos que atentem contra o
patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer
forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato,
será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº
12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei
Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.
13 - DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1- Interpretação. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam o
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
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13.2- Omissões. Os casos omissos serão solucionados pelo Pregoeiro e as questões relativas ao
sistema, pelo Departamento de Contratações Eletrônicas, da Secretaria da Fazenda.
13.3- Atas. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.
13.4- Sigilo dos licitantes. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes:
13.4.1. Para o Pregoeiro, até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta;
13.4.2. Para os demais participantes, até a etapa de habilitação;
13.5- Será excluído do certame o licitante que, por quaisquer meios, antes ou durante a sessão pública,
franqueie, permita ou possibilite a sua identificação para a Unidade Compradora, para o Pregoeiro ou
para os demais participantes em qualquer momento, desde a publicação do aviso até a conclusão da
etapa de negociação, especialmente no preenchimento do formulário eletrônico para a entrega das
propostas.
13.6 - A exclusão de que trata o item anterior dar-se-á por meio de desclassificação do licitante na etapa
"Análise de Propostas" e/ou pela não aceitabilidade do preço pelo pregoeiro na etapa "Análise da
Aceitabilidade de Preço".
13.7 - Saneamento de erros e falhas. No julgamento das propostas e da habilitação, 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 e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
13.7.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são
aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da sessão
pública deste Pregão.
13.7.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
13.8.Publicidade. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à
publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Município e nos sítios eletrônicos
https://setec.sp.gov.br/site/transparencia-licitacoes”
e
www.bec.sp.gov.br,
opção
“PREGÃO
ELETRÔNICO”.
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13.9. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia não útil,
prorrogam-se para o dia útil subsequente.
13.10.Foro. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca da Cidade de Campinas do Estado de São Paulo.
14.ANEXOS
14.1.Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de planilha de proposta;
Anexo III – Modelos de Declarações;
Anexo IV – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica
Anexo V – Minuta de Termo de Contrato
Anexo VI - Declaração Simples Nacional
Anexo VII - Ficha Cadastral
Anexo VIII - Termo de Ciência e Notificação

Campinas 28 de Junho de 2019.

_________________________________________
Enival Alves Ferreira
Subscritor do Edital
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TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1- Contratação de empresa, com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, especializada na
prestação de serviços continuados na área de Assistência Médica ou Seguro Saúde, para a prestação/cobertura
de serviços médico-hospitalares, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, exames laboratoriais
e demais serviços de apoio diagnóstico, na acomodação quarto coletivo com banheiro privativo, aos servidores
ativos, aposentados e dependentes na forma descrita neste Termo de Referência, por meio de rede
credenciada/referenciada, livremente escolhidos, com abrangência geográfica mínima na Região Metropolitana de
Campinas, com cobertura emergencial e de urgência em rede nacional através de rede
credenciado/referenciado/congênere, ou ainda através de reembolso onde não houver atendimento de urgência e
emergência da rede credenciada, em conformidade com a Lei Federal nº 9.656, de 03 de junho de 1998, com a
RN 338 dfe 21/10/2013, demais Regulamentações Complementares e suas posteriores alterações em território
nacional, para um total estimado de 787 vidas.
1.2- A cobertura será automática e sem carência, a todos os beneficiários indicados pela SETEC, inclusive
àqueles que vierem a adquirir o direito ao plano no decorrer da vigência do contrato, respeitados os prazos de
inscrição dispostos na legislação específica.
1.2.1 Para os dependentes incluídos no decorrer da vigência do Contrato, a cobertura será sem carência, desde
que respeitado o prazo máximo de 30 (trinta) dias do nascimento, adoção, casamento, declaração de união
estável ou evento similar, nos termos da legislação vigente e condicionado à entrega da documentação devida
pelo respectivotitular.

2 -JUSTIFICATIVA
A contratação visa prorpocionar assistência médica complementar para os servidores ativos e aposentados da
SETEC e seus depedentes com objetivo de proprocionar tranquilidade, segurança e garantia de atendimento em
caso de fragilidade da saúde, garantindo o bem maior de todos, conforme previsão na Lei nº 13.273 de 31/03/2008
em seu artigo 72º.
3 - REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada por preço de acordo com a faixa etária dos usuários.
4 – DOS BENEFICIÁRIOS
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4.1- Serão incluídos todos os servidores indicados pela SETEC, mediante a entrega de cópias dos documentos
pessoais comprobatórios, inclusive os relacionados aos dependentes.
4.1.1 Usuário titular: Presidente, diretores, assessores, funcionários ativos, funcionários aposentados por tempo de
serviço, por idade ou funcionários aposentados por invalidez na mesma condição de funcionário ativo, consoante
acordo coletivo e normas internas SETEC,vigentes.
4.1.2
a)

Usuários dependentes:
Cônjuge;

b)
Companheira (o) devidamente comprovada (o) e/ou com filhos em comum, sem concorrência entre esposa
(o) e a (o) companheira (o);
c)
Filhos (as) comprovadamente inválidos (as) de qualquer idade, com apresentação de Curatela;
d) Filhos (as) solteiros (as) até 21anos;
e)

Filhos (as) adotivos (as) solteiros (as) até 21anos;

f)
Filhos (as) solteiros (as), com idade entre 21 e 24 anos (comprovada a dependência), que estejam cursando
nível superior;
g) Menor sob guarda, para fins de adoção;
4.2- Durante a vigência do contrato poderão ser incluídos novos beneficiários que preencherem as condições dos
subitens 4.1.1 e 4.1.2.
4.3- Da exclusão:
4.3.1- De beneficiários Titulares:
a)

Por morte;

b)

Por exoneração ou demissão;

c)
Por licença e afastamento, sem remuneração, ou seja, a exemplo, de licença para tratar de interesses
pessoais por 02 (dois) anos, nos termos da legislação vigente;
4.3.2- De beneficiários dependentes:
a)
Para o cônjuge, pela separação judicial, divórcio, anulação do casamento;
b)
Para o(a) companheiro(a), a dissolução da união;
c)
Para o(a)s filho(a)s de qualquer condição, tutelado(a)s, ao completarem 21 (vinte e um) anos, desde que
não se incluam na situação de que trata o item 4.1.2,“f”;
d)
Para o(a)s filho(a)s e pessoas que quando menores estiveram sob a guarda ou tutela do titular ao
completarem 24 (vinte e quatro) anos, ainda que estejam matriculados em curso de nível superior;
e)
Para o menor sob guarda, pela cessação da tutela ou guarda;
f)
Para os dependentes em geral, pelo falecimento, matrimônio, ou perda da condição de beneficiário titular,
por aquele de quem dependam.
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4.4- A comprovação de dependência será efetuada mediante a apresentação de documentos legais pertinentes,
tais como Certidão de Casamento, Registro de Nascimento, Termo Judicial de Guarda ou Tutela, Autorização
Judicial e, na hipótese de companheiro(a), escritura pública de união estável ou declaração do beneficiário titular
quando possuírem filhos em comum.
4.5- Incorre em falta grave o beneficiário titular que prestar informações incorretas ou falsas, visando beneficiar-se
da assistência concedida, respondendo civil e criminalmente pelos seus atos.
4.6- As inclusões e exclusões de beneficiários serão processadas ao final de cada mês, passando a vigorar a
partir do 1º (primeiro) dia do mês subseqüente, mediante a entrega dos respectivos documentos comprobatórios e,
no caso de exclusão, a devolução das respectivas credenciais.
4.6.1- Em toda exclusão de beneficiário, o CONTRATANTE obriga-se a solicitar a devolução das respectivas
credenciais. Não sendo possível, o beneficiário titular assinará uma declaração de responsabilidade sobre o uso
indevido das mesmas.
4.6.2- Na inclusão de beneficiários, a CONTRATADA deverá providenciar a emissão das credenciais de
identificação e orientações sobre as vias de acesso (meios eletrônicos, telefones) à rede credenciada e demais
serviços, nos primeiros 10 (dez) dias úteis após o envio da documentação pertinente.
4.6.3 – Nos casos de exclusão de titular de que trata o item 4.3.1, a exclusão dar-se-á no mês subsequente.
5. ABRANGÊNCIA
A área de abrangência dos serviços deve atender o atendimento eletivo na região metropolitana de Campinas/SP,
para os beneficiários e atendimento em nível nacional para urgência e emergência.
6. VIGÊNCIA
A vigência do contrato a ser firmado com a proponente vencedora será de 12 (doze) meses a contar de 01 de
setembro de 2019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que não ultrapasse 60
(sessenta) meses.
7. ADESÃO
A adesão ao plano de saúde se fará pelo servidor ativo ou aposentado da SETEC através de “Termo de
Adesão” e entrega da documentação comprobatória exigida pela SETEC.
8 – DA IMPLANTAÇÃO
8.1- A empresa operadora deverá dispor de equipe especializada para oferecer todo o suporte, inclusive na
implantação e, posteriormente, na manutenção e gerenciamento do plano, oferecendo um canal de comunicação
contínuo durante a vigência do contrato.
8.2- Deverão ser confeccionados os cartões de utilização e entregues pela contratada, em até 10 (dez) dias
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corridos antes do inicio da vigência do contrato.
8.2.1- Os cartões deverão estar embalados por família e com identificação nominal do titular.
8.3- As informações cadastrais dos servidores/beneficiários da SETEC serão fornecidas à Contratada, em meio
digital, conforme layout de arquivos definido pelo mesmo, na data de assinatura do contrato.
8.4- Os cartões do Plano deverão conter os seguintes dados:


Denominação completa desta autarquia municipal;



Nome por extenso do beneficiário;



Número sequencial de controle individual



Natureza da contratação – EMPRESARIAL;



Tipo de acomodação;



Abrangência na Região Metropolitana de Campinas;



Descrição do plano regulamentado pela ANS.

8.5- A Contratada deverá fornecer ao Contratante para a distribuição aos beneficiários titulares do plano,
informativo de acesso às vias (meios eletrônicos, telefones etc) para esclarecimento de dúvidas sobre a utilização
da rede assistencial (credenciada/referenciada/congênere,etc.).
8.6- Em caso de solicitação da confecção de segunda via do cartão de atendimento, a contratada terá o prazo de
até 10 (dez) dias corridos para confeccionar e entregar outro ao beneficiário, sem custo para o
Contratante/beneficiário, nos casos de furto e roubo, mediante apresentação de boletim de ocorrência.
8.7- Central de Atendimento.
8.7.1- A Contratada deverá possuir Central de Atendimento funcionando 24 horas por dia, inclusive aos sábados,
domingos e feriados, com pessoas habilitadas para informar sobre locais para a realização de exame laboratorial
especializado ou complementar, atendimento de urgência e/ou emergência em pronto-socorro ou hospital,
autorização para a realização de procedimentos cirúrgicos em hospitais, consultórios/ambulatórios e clínicas,
internação eletiva de urgência e/ou emergência, serviços de remoção em unidades móveis equipadas nos padrões
simples ou UTI, em território nacional, reembolso, nos termos da Resolução Normativa nº 259, de 17 de junho de
2011, de despesas com a realização de procedimentos dos serviços garantidos no contrato ou em atendimento de
emergência ou urgência, quando não for possível a utilização de serviço próprio, rede credenciada/referenciada ou
das congêneres.
8.7.2- Quando se fizer necessária a autorização prévia para a realização de procedimento, e desde que
corretamente solicitado pelo médico assistente, a liberação deverá ocorrer de acordo com o artigo 3º da
Resolução Normativa RN nº 259/11, alterada pela Resolução RN nº 268/11 e suas futuras alterações.
8.7.3 – A Contratada deverá disponibilizar e manter atualizada para consulta “on line”, rede credenciada e outras
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informações relevantes em portal da operadora, possibilitando o acesso dos beneficiários através da internet.
8.7.4. No primeiro dia de vigência contratual a Proponente contratada assumirá todos os atendimentos iniciados e
em andamento, bem como todas as despesas havidas pela operadora antecessora decorrentes de eventual
continuidade de atendimento, por impossibilidade de remoção ou transferência do paciente.
9- DA COBERTURA DOS SERVIÇOS
9.1- Para efeito de prestação dos referidos serviços, considera-se o rol de procedimentos médicos estabelecidos
na Resolução Normativa nº 428, de 07/11/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e suas alterações,
com cobertura e custeio de atendimento em rede assistencial (credenciada ou cooperada), em número suficiente
para atendimento eletivo e emergencial aos beneficiários usuários titulares e dependentes da região metropolitana
de Campinas/SP, referente a consultas e/ou tratamentos médicos nas especialidades e condições estabelecidas e
atendimentos de urgência e emergência em outras localidades do território nacional.
9.2- Dos Serviços Cobertos em Rede Assistencial (credenciada ou cooperada) na região metropolitana de
Campinas.
9.2.1- Assistência médica de rotina, de emergência ou de urgência, em consultórios, hospitais, pronto-socorros,
clínicas médicas ou ambulatórios livremente escolhidos, nas patologias reconhecidas pela Classificação
Estatística Internacional de Doenças (CID) e de Problemas Relacionados com a Saúde, da OMS - Organização
Mundial da Saúde ou outra classificação que venha a substituí-la, no decorrer da vigência do contrato, em
conformidade com a Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho de 1998, com as alterações posteriores e demais
Regulamentações Complementares, mediante a apresentação da credencial do Plano de Saúde e um documento
de identificação.
9.2.2- Consultas eletivas em consultórios, clínicas e ambulatórios especializados, em número ilimitado; cirurgias e
procedimentos médicos, exames laboratoriais e serviços de apoio diagnóstico, tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, nas especialidades reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina.
9.2.3- Transplantes e implantes previstos na Lei 9.656/98
9.3- Hospitalização:
Diárias de hospitalização;
Alimentação com serviços dietéticos;
Taxas de internação, de sala de operação cirúrgica, de parto ou gesso, materiais, (inclusive próteses ligadas a
atos cirúrgicos) e medicamentos utilizados;
Serviços gerais de enfermagem;
Todos os exames laboratoriais, especializados ou complementares necessários para o diagnóstico de
conformidade com a Lei 9.656/98 e de acordo com o Rol de Procedimentos Médicos estabelecidos pela
Resolução Normativa RN nº 428, de 07 de novembro de 2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar e suas
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futuras alterações ou outra que vier a substituí-la;
Serviços de instrumentador, em operação cirúrgica e/ou parto;
Medicamentos, anestésicos, oxigênio, transfusão de sangue e seus derivados, bem como todo o material que se
fizer necessário durante o período de internação.
9.4- Serviços auxiliares:
9.4.1- Todos os serviços auxiliares (avaliação e tratamento) reconhecidos como tal pela Lei 9.656/98 e nas
resoluções que a regulamentam, durante a vigência do contrato.
9.5- Remoção Inter-hospitalar.
9.5.1- Em unidades móveis devidamente equipadas, nos padrões simples ou UTI, em território nacional, motivada
por evento coberto pelo contrato e efetuada, via terrestre, para unidade hospitalar credenciada/referenciada em
condições de prestar a continuidade do atendimento, quando solicitada e justificada pelo médico assistente.
9.6- Cobertura das despesas no tratamento de todos os transtornos psiquiátricos codificados na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à saúde, conforme estabelecido na Resolução
Normativa RN nº 428, de 07 de novembro de 2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar e suas futuras
alterações ou outra que vier a substituí-la.
9.7- Serviços não cobertos:
a)
Tratamentos clínicos e cirúrgicos experimentais;
b)

Procedimentos clínicos e cirúrgicos para fins estéticos;

c)
Inseminação artificial e procedimentos ligados à reprodução humana ( fertilizações “in-vitro” e provas de
paternidade);
d)
Tratamentos de rejuvenescimento ou de emagrecimento com fim estético;
e)

Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

f)
g)
h)

Fornecimento de órteses e próteses e seus acessórios, salvo quando ligados ao ato cirúrgico;
Tratamento em SPAS, clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, clínicas de idosos;
A especialidade de odontologia, salvo a cirurgia buco-maxilar;

i)
Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto legal e/ou médico, ou não reconhecidos
pelas autoridades competentes;
j)
Nas internações hospitalares, as dietas e os produtos não prescritos pelo médico assistente, enfermagem
em caráter privado, produtos de higiene e de toalete e serviços extraordinários não relacionados com o
tratamento.
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9.8 - REDE ASSISTENCIAL (credenciada, cooperada, etc.)
9.8.1. O licitante deverá manter, durante a contratação, hospitais da rede assistencial
(credenciados/referenciados/congêneres, etc.) para pronto atendimento e internação na Região Metropolitana de
Campinas, 03(três hospitais, sendo pelo menos 02 (dois) no município de Campinas e 01 (um) em outra cidade da
região metropolitana de Campinas, dentre os relacionados a seguir:
1-Casa de Saúde de Campinas;
2-Hospital Vera Cruz;
3-Hospital Geral e Maternidade Madre Maria Theodora;
4-Fundação Centro Médico Campinas;
5-Real Sociedade Beneficência Portuguesa;
6-Maternidade de Campinas;
7-Hospital Irmãos Penteado;
8-Hospital Centro do Coração de Campinas;
9-ICC –Hospital e Pronto Socorro do Coração;
10-Centro Infantil Dr. Domingos A. Boldrini;
11-Hospital e Maternidade Celso Pierrô – Pucc;
12-Hospital e Maternidade Santa Tereza;
13-Hospital Renascença Campinas;
14-Hospital Samaritano de Campinas;
15-Hospital e Maternidade Galileu Valinhos;
16-Day Hospital de Campinas;
17-Hospital Samaritano de Hortolândia;
18-Hospital Santa Sofia.
9.10.4 A Proponente vencedora deverá assegurar:
a) Número de médicos credenciados suficiente para se respeitar um prazo máximo de 03 (três) dias úteis para
realização de consulta eletiva em qualquer especialidade; em caso de continuidade de tratamento com o mesmo
médico, este prazo não poderá exceder 15 (quinze) dias corridos.
b)
c)

No mínimo 02 (dois) hospitais credenciados em Campinas, devendo ele apresentar:
quarto com até 03 (três) leitos;

d)

possuir 01 (um) centro cirúrgico;

e)

possuir UTI para adulto (mínimo 03 leitos), pediatria e neo-natal (mínimo 02 leitos);

f)

No mínimo 01 (uma) unidade de Pronto Socorro em Campinas;

g)

No mínimo 02 (duas) clínicas de Fisioterapia em Campinas;

h)

No mínimo 02 (dois) laboratórios credenciados em Campinas.

i)

No mínimo 01 (um) hospital credenciado em outra cidade da Região Metropolitana de Campinas.
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10 - DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA
10.1- Estima-se que a prestação dos serviços para o plano de assistência à saúde atingirá 787 (oitocentas e sete)
vidas entre servidores e dependentes.
10.1.1- Considera-se na estimativa a admissão de novos servidores ao longo da vigência do contrato.
10.2- A tabela a seguir, com as respectivas faixas etárias, poderá sofrer alterações, até o início da vigência do
contrato e ou durante a vigência do contrato, em decorrência de exoneração, admissões, nascimentos, etc.
TOTAL CONSOLIDADO
FAIXA ETÁRIA (em anos)

TITULAR

DEPENDENTE

AGREGADO

TOTAL

até 18 anos

0

108

0

108

de 19 a 23

0

36

0

36

de 24 a 28

0

5

0

5

de 29 a 33

1

5

0

6

de 34 a 38

13

14

0

27

de 39 a 43

13

22

0

35

de 44 a 48

38

29

0

67

de 49 a 53

36

23

0

59

de 54 a 58

34

31

0

65

acima de 58

116

58

1

175

Total

251

331

1

583

O número de usuários a serem atendidos pela proponente contratada dependerá da adesão de cada servidor.
10.3- A comprovação da rede contratada deverá ser realizada por meio do envio de relação (em formato MSExcel), contendo nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço, telefone.
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11 - SINISTRALIDADE no período de MARÇO/2018 a FEVEREIRO/2019:

MÊS

Custo Total

Mar/18 R$
Abr/18 R$
Mai/18 R$
Jun/18 R$
Jul/18 R$
Ago/18 R$
Set/18 R$
Out/18 R$
Nov/18 R$
Dez/18 R$
Jan/19 R$
Fev/19 R$
Total R$

234.845,00
205.024,00
209.002,00
177.377,00
196.449,00
208.902,00
283.665,00
241.864,00
186.914,00
283.997,00
224.590,00
361.898,00
2.814.528,00

Sinistralidade média (%) Custo médio Quantidade média
per Capita
de Vidas
121,90%
104,74%
104,96%
81,60%
90,56%
96,05%
132,71%
112,99%
84,81%
132,56%
105,78%
171,57%
111,71%

R$ 382,03
R$ 327,91
R$ 328,63
R$ 276,31
R$ 307,53
R$ 326,13
R$ 450,56
R$ 384,02
R$ 288,24
R$ 450,52
R$ 359,52
R$ 583,11
R$ 372,07

585
587
599
598
600
599
597
597
598
600
598
598
596

12- RELATÓRIOS GERENCIAIS DE ACOMPANHAMENTO
12.1- A contratada deverá enviar até o dia 10 do mês subsequente à utilização dos serviços, os seguintes
relatórios:
a)
Relatório Operacional com a movimentação cadastral, emissões de cartões de identificação, autorizações
prévias, credenciamento e descredenciamento, e outros;
b)
Relatório Estatístico de utilização dos serviços discriminados por grupo familiar e por tipo de evento
(consulta, exame, internação, etc.);
c)
Relatório de Gestão de Riscos com indicadores comumente aceitos para a utilização dos serviços e os
desvios apresentados, análise dos graus de risco da população ativa e cadastrada, e quais as ações que serão
desenvolvidas para minimizá-los.
d)
ARQUIVO 1: Forma analítica, classificando por: cidade, titular, dependente; devendo ser enviado por meio
magnético com programa a ser estabelecido pela SETEC e Proponente contratada, contendo informações
referentes ao usuário, data específica do atendimento, procedimentos realizados de qualquer natureza, valores,
prestador (clínica, consultório), especialidade e outras informações que poderão ser requeridas a qualquer
momento pela SETEC, para a manutenção do equilíbrio da prestação dos serviços de assistência médica.
e)
ARQUIVO 2: Forma sintética, devendo conter resumo mensal com informações (quantidade e valor)
referentes ao titular e dependentes quanto a :
•
Consultas
•

Quantidade de usuários
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•

Quantidade de consultas Consultório/Clínica

•

Quantidade de consultas Pronto Socorro

•

Total Geral

f)
g)

Consultas por especialidade
Internações por especialidade

h)

Exames complementares

i)

Psicoterapia

Dados estatísticos referentes a total de internações /procedimentos (consultas, exames e outros)
j)
Outros
k)
ARQUIVO 3: Arquivo das consultas realizadas mensalmente nos consultórios (eletivas) e pronto socorro,
totalizando por famílias, enviando os dados pela identificação (prontuário) dos usuários titulares, com “lay out” a
ser definido pela SETEC.
13- REAJUSTE
13.1 - Qualquer variação positiva na contraprestação pecuniária, seja reajuste financeiro ou técnico, deverá
respeitar a periodicidade mínima de 12 (doze) meses, contados do início da vigência do contrato ou data do último
reajuste, nos termos da Resolução Normativa RN Nº 195, de 14 de julho de 2009 e suas respectivas alterações ou
outra nova que vier a substituí-la.
13.2- Reajuste Financeiro:
13.2.1 O Reajuste Financeiro visa compensar as perdas decorrentes da inflação.
13.2.2- Os preços praticados no contrato serão reajustados financeiramente pelo índice IPC/Saúde.
13.3- Reajuste Técnico:
13.3.1 O Reajuste Técnico visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial e será aplicável caso a
sinistralidade do período de no mínimo 12 meses contados do início da vigência do contrato ou da última
repactuação, quando a sinistralidade ultrapassar os 75 % (setenta e cinco por cento).
a) O Índice de Sinistralidade, para efeito da revisão positiva da contraprestação pecuniária, será
sempre o resultado da divisão total dos sinistros por data de atendimento pelo total de contraprestação
pecuniária líquida cobrada durante o período de apuração. Se o IS se situar acima de 0,75 (setenta e
cinco centésimos) ou 75% (setenta e cinco por cento), a contraprestação pecuniária será reajustada,
conforme a seguinte fórmula:
IS = ΣSa / ΣPp IR
= IS / 0,75
Legenda :
IR = Índice de Reajuste.
IS = Índice de Sinistralidade.
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0,75 = Índice Máximo de Sinistralidade.
Sa = Sinistros apurados pela contratada no período analisado.
Pp = contraprestação pecuniária líquida paga à contratada no período analisado.
b) Caberá à CONTRATADA a iniciativa revisional por Reajuste Técnico, cujo pedido deverá demonstrar
analiticamente, a elevação dos custos da variação dos serviços médico hospitalares e dos insumos
utilizados na prestação dos serviços.
14. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3. fraudar na execução do contrato;
14.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
14.1.5. cometer fraude fiscal;
14.1.6. não mantiver a proposta;
14.1.7 O não cumprimento de prazo máximo estipulado para consultas eletivas e continuidade de tratamento;
14.1.8 Não entrega dos arquivos indicados no subitem 12, deste termo de referência, até o 10º (décimo) dia
subseqüente ao mês vencido.
14.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
14.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
14.2.2. multa moratória de 0,03% (zero virgula zero três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
14.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total
do objeto;
14.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
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14.2.3.2 rescisão unilateral deste contrato e suspensão da CONTRATADA do direito de participação em licitações
e de contratar com a SETEC por prazo não superior a 2 (dois) anos caso no período de 12 (doze) meses o
somatório das multas exceda o limite de 10% (dez por cento) do valor deste instrumento contratual.
14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
14.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
14.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
14.4. 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
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
14.5. 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 Contratante, observado o princípio da
proporcionalidade.
14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e
Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no
“Cadastro
Nacional
de
Empresas
Inidôneas
e
Suspensas
–
CEIS”,
no
endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

15. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
15.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos servidores: Sra. Claudinete Penha da
Costa de Souza pela Sra. Sandra Mara Alonso conforme preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. O
responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o seu fiel cumprimento, especialmente
quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na Lei 8.666/93 e na legislação
aplicável, com conseqüenteresponsabilização.
16. PAGAMENTO
16.1 A SETEC efetuará os pagamentos à CONTRATADA no dia 20 do mês da emissão e recebimento da nota
fiscal / fatura, sendo registrado esse apontamento no seu verso.
16.2 Os pagamentos poderão ser efetuados através de depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA ou
boleto bancário, de acordo com os dados constantes da Proposta Comercial.
16.3 A SETEC deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.
16.4 Para os casos de correção da nota fiscal/fatura o atestado de recebimento previsto no Caput da presente
Cláusula, será prorrogado automaticamente e proporcionalmente ao prazo de reapresentação da nota fiscal /
fatura (ou carta de correção) devidamente regularizada, o que, conseqüentemente, provocará a prorrogação do
pagamento sem qualquer ônus adicional a SETEC.
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16.5 Caso ocorra atraso em qualquer pagamento à CONTRATADA, o valor poderá ser atualizado "pro rata die" de
acordo com o IPC/SAÙDE (Índice de Preços ao Consumidor).
17. RESCISÃO
17.1 A SETEC, bem como a contratada poderá rescindir o presente contrato desde que o façam com aviso prévio
de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.
17.2 A contratada deverá comunicar a falta de interesse de aditamento do contrato no prazo máximo de 120 dias
antecedentes ao encerramento da vigência do contrato.
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ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Eletrônico nº 09/2019
Processo Administrativo SEI nº 304-77
Objeto: Contratação de empresa, com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar,
especializada na prestação de serviços continuados na área de Assistência Médica ou Seguro Saúde,
para a prestação/cobertura de serviços médico-hospitalares, na segmentação ambulatorial e hospitalar
com obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio diagnóstico, na acomodação quarto
coletivo com banheiro privativo, aos servidores ativos e aposentados dependentes, conforme
descrição constante do Termo de Referência - Anexo I
CÓDIGO BEC 54526
ITEM

DESCRIÇÃO

QTDE

UNID

1

ATÉ 18 ANOS

147

VIDAS

2

DE 19 À 23

49

VIDAS

3

DE 24 À 28

7

VIDAS

4

DE 29 À 33

10

VIDAS

5

DE 34 À 38

36

VIDAS

6

DE 39 À 43

47

VIDAS

7

DE 44 Á 48

90

VIDAS

8

DE 49 À 53

79

VIDAS

9

DE 54 À 58

87

VIDAS

10

ACIMA DE 58

235

VIDAS

PREÇO MÉDIO EM
COTAÇÃO
R$
126,23
R$
154,92
R$
178,46
R$
195,16
R$
210,83
R$
239,86
R$
316,77
R$
414,89
R$
528,42
R$
741,44

VALOR UNITÁRIO
OFERECIDO

TOTAL

787

TOTAL MENSAL
TOTAL ANUAL

R$

-

O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados
a partir da Assinatura do Termo Contratual.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias contados da data da sessão de processamento do Pregão
Eletrônico.
Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no
Termo de Referência.
Declaro que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos
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na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais,
material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.
Antes de encaminhar este arquivo, certifique-se de sua correção no preenchimento de preços
em relação ao valor final negociado e quanto a sua conformidade ao solicitado neste modelo,
pois será possível o envio de um único documento, não sendo permitida, através do sistema
BEC, a sua substituição ou a inclusão de quaisquer outros arquivos.
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES

ANEXO III.1
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 4.1.4.1. DO EDITAL
(em papel timbrado da licitante)

Nome completo: ______________________________________________________
RG nº: ____________________________CPF nº:___________________________

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome empresarial), interessado
em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___:
a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;
b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;
c) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado
que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei
Federal nº 13.467/2017.
d) se compromete atender das normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo 117,
parágrafo único, da Constituição Estadual.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.2
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO
LEGAL ANTICORRUPÇÃO
(em papel timbrado da licitante)

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________,
representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do
Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___,DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299
do Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das
propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.
DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes,
corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em
atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 , tais como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos
ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
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c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar
contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de
contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração
pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir
em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema
financeiro nacional.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.3
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE
SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.3. DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________,
representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do
Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___,DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei
Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma
legal.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.4
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007
(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE
SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.4. DO EDITAL.

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________,
representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do
Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___,DECLARO, sob as penas da Lei, que:
a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;
b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei
Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do Resultado do
Exercício ou documento equivalente;

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (MODELO REFERENCIAL)

(razão social da empresa emitente do atestado), inscrita no CNPJ sob nº (CNPJ da empresa emitente do
atestado), com endereço na (endereço da empresa emitente), (cidade), (estado), atesta para fins de habilitação
em licitação que a empresa (razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob nº (CNPJ da licitante), com endereço
na (endereço da empresa licitante), (cidade), (estado) fornece(u) para esta empresa os materiais abaixo
especificados / prestou para esta empresa o(s) serviço(s) abaixo especificado(s), através do contrato nº______, no
valor total de R$_________, pelo período de _____ meses (de ___/___/___ a ___/___/___):

(informar a descrição completa dos produtos e as respectivas quantidades)

Atestamos ainda, que tal(is) produtos) está(ao) sendo / foi(ram) fornecido(s) satisfatoriamente, não existindo, em
nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações
assumidas.

_____________, ___ de _________ de 20____.
Local e Data
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ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO. n.° SETEC.2019.00000304-77
PREGÃO ELETRÔNICO. n.° 09/2019
CONTRATO Clique aqui para digitar texto. n.° Clique aqui para digitar texto.

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE Clique aqui para
digitar texto., POR MEIO DO(A) _____________ E Clique aqui para
digitar texto., TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Clique aqui para digitar texto.

Pelo presente instrumento, de um lado, a SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS, Autarquia municipal, com
sede nesta cidade, na Praça Voluntários de 32 S/N, Ponte Preta, inscrita o CNPJ/MF sob n. 49.413.800/0001-23,
inscrição estadual isenta, neste ato representada por seu Presidente (xxxxxxxx), Diretor Administrativo e
Financeiro(xxxxx), e Diretor Técnico Operacional(xxxxxx), a seguir designada simplesmente CONTRATANTE, e
de outro lado (colocar todas as descrições da contratada...), em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico
indicado em epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente, resolvem celebrar o presente
TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto
Municipal nº 11.447/1994, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº
8.666/1993, e demais normas regulamentares aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições que
reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1- Contratação de empresa, com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, especializada
na prestação de serviços continuados na área de Assistência Médica ou Seguro Saúde, para a
prestação/cobertura de serviços médico-hospitalares, na segmentação ambulatorial e hospitalar com
obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio diagnóstico, na acomodação quarto coletivo com
banheiro privativo, aos servidores ativos, aposentados e dependentes na forma descrita neste Termo de
Referência, por meio de rede credenciada/referenciada, livremente escolhidos, com abrangência geográfica
mínima na Região Metropolitana de Campinas, com cobertura emergencial e de urgência em rede nacional
através de rede credenciado/referenciado/congênere, ou ainda através de reembolso onde não houver
atendimento de urgência e emergência da rede credenciada, em conformidade com a Lei Federal nº 9.656, de
03 de junho de 1998, com a RN 338 de 21/10/2013, demais Regulamentações Complementares e suas
posteriores alterações em território nacional, para um total estimado de 787 vidas, conforme descrição
constante do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.
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1.2- Consideram-se partes integrantes deste contrato, como se nele estivessem transcritos, os
seguintes documentos:
a) Edital do Pregão Eletrônico nº 09/19 e seus anexos;
b) Relação de Credenciados;
1.3- O valor inicial atualizado deste contrato poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou
supressões nos termos do artigo 65, § 1° da Lei Federal nº 8.666/93.
1.4- O regime de execução do objeto é empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, PRAZOS PARA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DOS
SERVIÇOS E EXECUÇÃO
2.1- A vigência do contrato a ser firmado com a proponente vencedora será de 12 (doze) meses a contar de 01 de
setembro de 2019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que não ultrapasse 60
(sessenta) meses.
2.1.1- Deverão ser confeccionados e entregues pela CONTRATADA, em até 10 (dez) dias corridos
anterior ao inicio do contrato, cartões, nas quantidades descritas no Termo de Referência, Anexo I
do Edital. As informações cadastrais dos servidores/beneficiários serão fornecidas à CONTRATADA,
em meio digital, na data de assinatura do contrato.
2.2- O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado mediante celebração de termos de
aditamento até o limite previsto em Lei, desde que não seja denunciado por qualquer das partes, por
escrito e com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias de seu vencimento.
2.4- A não prorrogação contratual por conveniência do CONTRATANTE não gerará à CONTRATADA
direito a qualquer espécie de indenização.
2.5- Não obstante os prazos ora estipulados, a vigência contratual nos exercícios subsequentes ao da
publicação do extrato deste contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na
existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender
as respectivas despesas.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E RECURSOS
3.1- O valor mensal unitário (por beneficiário) é de :
(anexar planilha da proposta com as respectivas distribuições por idade)
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3.1.1- Os pagamentos serão realizados considerando-se as quantidades de beneficiários efetivamente
cadastrados no mês da prestação dos serviços.
3.2- A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na Funcional
Programática xxxxxxxxxxxx - Elemento: xxxxxxxxx
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE
Qualquer variação positiva na contraprestação pecuniária, seja reajuste financeiro ou técnico, deverá
respeitar a periodicidade mínima de 12 (doze) meses, contados do início da vigência do contrato ou
data do último reajuste, nos termos da Resolução Normativa RN Nº 195, de 14 de julho de 2009 e
suas respectivas alterações ou outra nova que vier a substituí-la.
4.1- Reajuste Financeiro
4.1.1- O Reajuste Financeiro visa compensar as perdas decorrentes da inflação.
4.1.2- Os preços praticados no contrato serão reajustados financeiramente pelo índice IPC/Saúde.
4.2- Reajuste Técnico
4.2.1- O Reajuste Técnico visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial e será aplicável
caso a sinistralidade do período de no mínimo 12 meses contados do início da vigência do contrato ou
da última repactuação, quando a sinistralidade ultrapassar os 75 % (setenta e cinco por cento).
4.2.2- O Índice de Sinistralidade, para efeito da revisão positiva da contraprestação pecuniária, será
sempre o resultado da divisão total dos sinistros por data de atendimento pelo total de contraprestação
pecuniária líquida cobrada durante o período de apuração. Se o IS se situar acima de 0,75 (setenta e
cinco centésimos) ou 75% (setenta e cinco por cento), a contraprestação pecuniária será reajustada,
conforme a seguinte fórmula:
IS = ΣSa / ΣPp IR
= IS / 0,75
Legenda :
IR = Índice de Reajuste.
IS = Índice de Sinistralidade.
0,75 = Índice Máximo de Sinistralidade.
Sa = Sinistros apurados pela contratada no período analisado.
Pp = contraprestação pecuniária líquida paga à contratada no período analisado.
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4.2.3- Caberá à CONTRATADA a iniciativa revisional por Reajuste Técnico, cujo pedido deverá
demonstrar analiticamente, a elevação dos custos da variação dos serviços médico hospitalares e dos
insumos utilizados na prestação dos serviços.
CLÁUSULA QUINTA - GARANTIA CONTRATUAL
5.1- Para garantir o cumprimento deste contrato, a CONTRATADA prestou garantia conforme previsão
contida no instrumento convocatório, no valor de R$
(
) equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato.
5.2- A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o término da vigência
deste contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
5.3- Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a indenização
de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples, obriga-se a repor ou
completar o seu valor no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas contado do
recebimento da referida notificação.
5.4- Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for
devida pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1- Os serviços serão executados por meio de rede assistencial (credenciada, referenciada,
cooperada, etc.) nas regiões indicadas no Termo de Referência do Edital, nos termos da proposta
apresentada, livremente escolhida, com abrangência geográfica na Região Metropolitana de Campinas.
As demais localidades poderá ser feito reembolso, na conformidade do Anexo I.
6.2- A cobertura será automática e sem carência, a todos os beneficiários indicados pelo
CONTRATANTE, inclusive àqueles que vierem a adquirir o direito ao plano no decorrer da vigência do
contrato, respeitados os prazos de inscrição dispostos na legislação específica.
6.3- O recebimento do objeto será efetivado por Gestor e
designados pelo CONTRATANTE.

Fiscal de Contrato especialmente

6.4- Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os
serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, por
Comissão de Fiscalização designada pelo CONTRATANTE.
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CLÁUSULA SÉTIMA - COBERTURA DOS SERVIÇOS
7.1- Cobertura e custeio de atendimento em rede assistencial (credenciada, referenciada, cooperada,
etc), nos termos do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
CLÁUSULA OITAVA - CREDENCIAIS DE IDENTIFICAÇÃO
8.1- A CONTRATADA fornecerá, gratuitamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da
data de assinatura deste contrato, nos termos do Termo de Referência, uma credencial de identificação
individual, a fim de ser utilizada nos locais credenciados, juntamente com um documento pessoal.
8.2- Em caso de furto, roubo, perda, extravio ou imperfeições no cartão de atendimento, a
CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para confeccionar e entregar outro ao
beneficiário, sem custo para o CONTRATANTE/beneficiário.
8.3- Enquanto as credenciais não forem emitidas, ocorrendo casos de necessidade, emergência ou
urgência, a CONTRATADA fará o encaminhamento do beneficiário ao serviço na rede assistencial apta
a prestar o atendimento.
CLÁUSULA NONA - INCLUSÃO E EXCLUSÃO
9.1- Durante a vigência deste contrato, poderão ocorrer inclusões e exclusões de beneficiários, que
serão processadas ao final de cada mês, passando a vigorar a partir do 1º (primeiro) dia do mês
subsequente, mediante a entrega dos respectivos documentos comprobatórios e, no caso de
exclusão, a devolução das respectivas credenciais.
9.2- Em toda exclusão de beneficiário, o CONTRATANTE obriga-se a solicitar a devolução das
respectivas credenciais. Não sendo possível, o beneficiário titular assinará uma declaração de
responsabilidade sobre o uso indevido das mesmas.
9.3- Na inclusão de beneficiários, a CONTRATADA deverá providenciar a emissão das credenciais de
identificação e orientações sobre as vias de acesso (meios eletrônicos, telefones) à rede credenciada e
demais serviços nos primeiros 10 (dez) dias úteis após o envio da documentação pertinente.
CLAUSULA DÉCIMA - REDE ASSISTENCIAL
10.1- Na ocorrência de descredenciamento de qualquer prestador de serviços, a CONTRATADA
deverá proceder à substituição dentre aqueles constantes dos grupos relacionados no Termo de
Referência, Anexo I do Edital, com a devida formalização ao CONTRATANTE;
10.1.1- Na impossibilidade da substituição, devidamente justificada, a CONTRATADA poderá propor
outro estabelecimento, desde que com anuência prévia do CONTRATANTE, sob pena de rescisão
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deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das disposições constantes no Termo de Referência - Anexo I ao Edital,
obriga-se a:
11.1- Cumprir, durante toda a vigência deste contrato, as obrigações e coberturas assumidas no
presente Instrumento e no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
11.2- Impedir que haja qualquer tipo de prejuízo nos atendimentos previstos, em virtude de atraso no
pagamento dos serviços prestados pela rede assistencial (credenciada, referenciada, cooperada, etc.).
11.3- Manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições que culminaram em sua
habilitação.
11.4- Manter o mais completo e absoluto sigilo após o encerramento deste contrato, de quaisquer
dados, informações e documentos de que venha eventualmente a ter conhecimento ou acesso, não
podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a
terceiros estranhos a esta contratação, sob pena de aplicação de sanções.
11.5- Responder por todos os impostos, taxas, emolumentos, seguros e contribuições fiscais e
parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre todas as atividades
decorrentes deste contrato, de forma a que os pagamentos constantes da Cláusula Décima Quarta
representem a única e exclusiva contraprestação pelos serviços prestados;
11.6- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato.
11.7- Dispor de equipe especializada para oferecer todo o suporte na implantação, e posterior
manutenção e gerenciamento do plano, mantendo no decorrer deste contrato, um canal de
comunicação exclusivo.
11.8- Indicar um preposto para comparecer na sede do CONTRATANTE, sempre que convocado, para
esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os serviços contratados.
11.9- Fornecer a relação dos exames especiais e procedimentos médicos que necessitem de prévia
autorização.
11.10- Comunicar o CONTRATANTE, imediatamente, qualquer irregularidade cometida por
beneficiário, por má-fé ou dolo, para as medidas cabíveis.
11.11- Possuir Central de Atendimento funcionando 24 horas por dia, inclusive aos sábados,
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domingos e feriados, com pessoas habilitadas para informar sobre locais para a realização de exame
laboratorial especializado ou complementar, atendimento de urgência e/ou emergência em prontosocorro ou hospital, autorização para a realização de procedimentos cirúrgicos em hospitais,
consultórios/ambulatórios e clínicas, internação eletiva de urgência e/ou emergência, serviços de
remoção em unidades móveis equipadas nos padrões simples ou UTI, em território nacional,
reembolso, nos termos da Resolução Normativa nº 259, de 17 de junho de 2011, de despesas com a
realização de procedimentos dos serviços garantidos no contrato ou em atendimento de emergência ou
urgência, quando não for possível a utilização de serviço próprio, rede credenciada/referenciada ou das
congêneres;
11.11.1- Quando se fizer necessária a autorização prévia para a realização de procedimento, e desde
que corretamente solicitado pelo médico assistente, a liberação deverá ocorrer de acordo com o artigo
3º da Resolução Normativa RN nº 259/11, alterada pela Resolução RN nº 268/11 e suas futuras
alterações;
11.11.2- A Contratada deverá disponibilizar e manter atualizada para consulta “on line”, rede
credenciada e outras informações relevantes em portal da operadora, possibilitando o acesso dos
beneficiários através da internet.
11.12- Enviar até o dia 10 do mês subsequente à utilização dos serviços, os Relatórios Gerenciais de
Acompanhamento, conforme disposto no ermo de Referência, Anexo I do Edital.
11.13- A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o
cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pelo
CONTRATANTE e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial,
comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
Além das condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital, o CONTRATANTE obriga-se a:
12.1- Indicar, formalmente se necessário a Comissão de Fiscalização para acompanhamento da
execução contratual.
12.2- Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção.
12.3- Orientar os usuários na utilização adequada dos serviços oferecidos pela CONTRATADA, para prevenir
abusos e gastos desnecessários.
12.4- Conferir e enviar à CONTRATADA, em tempo hábil, cópia dos documentos necessários à
inclusão/exclusão do titular e dependentes.
12.5- Informar mensalmente a CONTRATADA todas as alterações na situação dos beneficiários ou

SETEC – Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

seus dependentes, bem como as admissões e demissões de servidores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FATURAMENTO

13.1- Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo os
quantitativos e os valores apurados.
13.2- As notas fiscais/faturas serão emitidas em conformidade com a legislação vigente e com as
medições realizadas, e discriminando a quantidade de beneficiários.
13.3- O Gestor de Contrato e/ou Fiscal de Contrato solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas
e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura, a
ser realizada em, no máximo, 2 (dois) dias úteis.
13.4- A não observância do prazo previsto para apresentação da nota fiscal/fatura ou a sua
apresentação com incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número
de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas.
13.5- Quando for constatada qualquer irregularidade na nota fiscal/fatura, será imediatamente solicitada
à empresa contratada carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá
ser encaminhada a esta Autarquia Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
13.6- Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PAGAMENTO
14.1- Os pagamentos serão realizados no dia 20 do mês da emissão e recebimento da Nota
Fiscal/Fatura, mediante depósito/transferência na conta corrente bancária em nome da
CONTRATADA, de acordo com os dados constantes na ficha cadastral.
14.2- No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador
judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está
cumprindo o plano de recuperação judicial.
14.3- No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com os
demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
14.4- A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 14.2 e 14.3 assegura ao
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CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.
14.5- Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações
contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, o valor poderá ser atualizado " prórata die" de acordo com o IPC/Saúde (índice de Preços ao Consumidor).
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO E SANÇÕES
15.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese
prevista nos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei
Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir
unilateralmente este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o
disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.
15.2- A SETEC, bem como a CONTRATADA poderá rescindir o presente contrato desde que o façam
com aviso prévio de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.
15.2.1 - A CONTRATADA deverá comunicar a falta de interesse de aditamento do contrato no
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias antecedentes ao encerramento da vigência do contrato.
15.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do
CONTRATANTE em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a
licitação.
15.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil
da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
15.5- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.
15.6- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação
das demais cominações legais.
15.7- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, o
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem
prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - A Contratada tem pleno conhecimento de todos os itens expressos no respectivo Pregão Eletrônico n.º
__/____ e seus Anexos, a eles se obrigando como se aqui estivessem transcritos.
16.2 - Os casos omissos serão resolvidos pela SETEC – Serviços Técnicos Gerais segundo as disposições
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contidas na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e demais normas municipais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos”.
16.3 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Sr(a).______________________,
tendo como fiscal o(a) Sr(a). ________________________, conforme preceitua o art. 67 da Lei n.º 8.666/93.
16.4 - O responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o seu fiel cumprimento,
especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na Lei 8.666/93 e
na legislação aplicável, com consequente responsabilização.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO
17.1- Fica eleito o foro da Comarca de Campinas/SP com expressa renúncia de outro qualquer, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte vencida
sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que forem arbitrados.
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas instrumentais,
aplicando-se a este os dispositivos da legislação vigente.
Campinas,
Presidente - SETEC
Diretor Adm/Financeiro - SETEC
Diretor Téc. Operacional – SETEC

CONTRATADA
TESTEMUNHAS____________________________
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE
O ART. 4º, da IN 1.234 DE 11.01.2012 (SIMPLES NACIONAL)
Local e data
À
SETEC - Serviços Técnicos Gerais.
A/C :Comissão de Pregão.
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX.
DECLARA à SETEC, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o
PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Nacional Instituído pela Lei Complementar nº.123, de 14 de dezembro de 2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em
conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
II - O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da
Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está
ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº. 9.430,
de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na
legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a
ordem tributária (art. 1º da Lei nº. 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Assinatura do representante legal
Nome completo, cargo/função
Telefone: ( ) ______________

e-mail:____________________
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ANEXO VII - FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL PARA A ELABORAÇÃO DO CONTRATO
Para agilizar o procedimento de credenciamento, seja preenchida a "Ficha de Inscrição Cadastral" no link abaixo
e
também
disponível
no
Portal
da
Prefeitura
Municipal
de
Campinas
(http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/FO002.pdf).

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os envelopes da
presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura da
Termo Contratual referente a este procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não implicará a
inabilitação da Proponente.

SETEC – Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

ANEXO VIII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS
FORNECEDORA:
CONTRATO N°
OBJETO:
PROTOCOLO:
LICITAÇÃO:
Na qualidade de CONTRATANTE, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por
CIENTES e NOTIFICADAS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
Campinas,
GERENCIADORA :
Nome:................
Cargo........
E-mail institucional:
E-mail pessoal:

Nome: ............................................
Nome:.................................................................
Cargo..........................
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
FORNECEDORA:

Nome:

Cargo:.............................
E-mail institucional: 1
E-mail pessoal:

Nome:

Cargo:
Cargo
E-mail institucional:____________________________________
E-mail institucional:_______________________________
E-mail pessoal: _______________________________________
E-mail pessoal: _________________________________
“Termo de Ciência e de Notificação, conforme comunicado SDG nº 27/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.”

