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Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO REGIONAL 
DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL – CRCMS, órgão de fiscalização do 
exercício profissional contábil, criado pelo Decreto-Lei n.º 9.295/46, dotado de 
personalidade jurídica de direito público, por meio da Comissão Permanente de Licitação 
do CRCMS, conforme Portaria CRCMS nº 18/2020, dos Pregoeiros designados pela 
Portaria CRCMS nº 30/2020, de 29 de junho de 2020, e da Comissão de Apoio, designada 
pela Portaria CRCMS nº 17/2019, de 17 de junho de 2019, conforme autorização da 
Presidente do CRCMS, sediado na rua Euclides da Cunha nº 994, Bairro Jardim dos 
Estados, na modalidade PREGÂO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento 
MENOR PREÇO, nos termos nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 

2012, da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro 
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 
exigências estabelecidas neste Edital.  
 
Data da sessão: 30/04/2021 (sexta-feira) 
Horário: 09h30min, horário de Brasília-DF (08h30min do horário local) 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras 
 
1 DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a  

contratação de serviços de plano de saúde, na modalidade de contratação coletivo 
empresarial, nos termos da Lei nº 9.656/1998 e devidamente autorizada pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com abrangência em todo o 
território nacional, compreendendo atendimento médico-hospitalar e ambulatorial, 
exames complementares e serviços auxiliares de diagnósticos e terapia, bem como 
internações, tanto em caráter eletivo como emergencial, em hospitais e clínicas, 
sem excluir doenças preexistentes ou crônicas, aos empregados do CRCMS, bem 
como aos seus respectivos dependentes, com cobertura dos procedimentos 
básicos ANS - em quarto coletivo, conforme condições e especificações 
estabelecidas neste Edital nº 17/2021 e seus anexos. 

 
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formado por 10 (dez) itens, conforme 

tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta 
para todos os itens que o compõem. 
 

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

2 DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO nº 17/2021 
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2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria do CRCMS, estando inclusas nos Planos de Contas sob o n.º 
6.3.1.1.03.003 – Plano de Saúde. 
 

 
3 DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica.  
 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, 
no sítio www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 
identifique a incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 
3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 
 
 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 
disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 
 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

 
4.2. O CRCMS não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico. 

 
4.3. A participação no certame importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 

proponentes às condições deste Edital, seus anexos e às instruções e normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, ressalvado o direito recursal. 
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4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

4.4.1. As empresas cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e 
compatível com o objeto deste Pregão; 
 

4.4.2. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente; 

 
4.4.3. Que não atendam às condições deste Edital e seus(s) anexo(s); 

 
4.4.4. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 

4.4.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
1993; 

 
4.4.6. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 
 

4.4.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio; 
 

4.4.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando 
nessa condição (Acórdão nº 746/2014 -TCU-Plenário); 

 
4.4.9. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017);  
 

4.5. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de 
gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou 
rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e 
desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos 
cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 
 
4.5.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas 

os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno 
porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 
de junho de 2007. 

 
4.6. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de 

pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar 
de: 

 
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 

responsável pela demanda ou contratação; ou 
 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 
 

4.6.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade 
ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, 
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inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do 
Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010). 

 
4.7. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, 

na execução dos serviços contratados, de empregado da futura contratada que seja 
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 
neste órgão contratante. 

 
4.8. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 

4.8.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
 

4.8.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos; 

 
4.8.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências 
editalícias; 

 
4.8.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
 

4.8.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição;  

 
4.8.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 
 

4.8.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

 
4.8.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

                         
4.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções prevista em Lei e neste Edital. 
 
 

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
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5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 

 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 
ou de sua desconexão. 

 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
 
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances. 
 
 

6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
 

6.1.1. Valor unitário (mensal) e total, de cada item do grupo; 
 

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência;  

 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 
 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na prestação dos serviços; 
 

6.3.1.  A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os 

valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 
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complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, 

de 1993. 

6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 

serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, 

se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo 

necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 

e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.  

 
6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em 

caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, 
serão adotadas as orientações a seguir: 

 
6.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 

durante toda a execução contratual; 
 
6.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou 
redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do 
débito. 

 
6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos 
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou 
contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, 
comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem 
anterior.  
 

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 
dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação 
vigente. 

 
6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de 
Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos 
seus termos. 

 
6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 
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6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 
públicas; 

 
6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 
ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
 
 

7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades ou não apresentem as 
especificações exigidas no Termo de Referência. 
 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 

7.3. O Sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente os estas participarão da fase de lances. 
 

7.4. O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 
 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento 
e do valor consignado no registro. 
 

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor mensal e total do grupo. 
 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema. 
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7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta 
que cobrir a melhor oferta deverá ser 10% (dez por cento). 
 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 
 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
 

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
 

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
 

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar. 
 

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 
 

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 

7.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido no 
Edital e seus anexos. 
 

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 
verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 
O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
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7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta 
ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto. 
 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 
5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
 

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos serviços: 

7.26.1. prestados por empresas brasileiras;  

7.26.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

7.26.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou os lances empatados.  
 

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes; 
 

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
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complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste Edital e já apresentados.  

 
7.28.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a 

partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, 
antes de findo o prazo. 

 
7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 
 

 
8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 
n.º 10.024/2019. 
 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do 
Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:  

8.2.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.2.2. contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.2.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de 

Referência; 

8.2.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 

1455/2018 -TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo 

exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;.  

8.2.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou 

possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será 

considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

8.2.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da 

contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.2.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo 

que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter 

normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 

convenções coletivas de trabalho vigentes. 
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8.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das 
enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que 
a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
 

8.4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média 
dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for 
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua 
imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a 
legalidade e exequibilidade da proposta. 
 

8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita. 

 
8.5.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a 
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata.  

 
8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 
as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

 
8.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço 
ou da área especializada no objeto. 

 
8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

 
8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 
 
8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 
de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 
Edital. 

 
8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja 
obtido preço melhor. 
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8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 
 

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
 

9 DA HABILITAÇÃO 
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
a) SICAF; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 
 

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição 
das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada 
de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

 
9.1.2.   A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

 
9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência 

de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para 
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos 
vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros; 
9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação 
previamente à sua desclassificação. 

 
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação.  
 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
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ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 

 
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018. 
 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender 
às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 
anterior à data prevista para recebimento das propostas; 
 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, 
ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada. 

 
9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões 
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

 
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o 
licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo 
de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital.  

 
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.  
 
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o licitante 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.  
 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando 
for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 
habilitação: 

 
9.8. Habilitação jurídica: 
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9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 

9.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 
9.8.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência; 

 
9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores; 

 
9.8.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no País; 
 
9.8.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na 
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

 
9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 
 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 
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9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio 

ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 

concorre; 

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais e estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Municipal e Estadual do seu domicílio ou sede, ou 

outra equivalente, na forma da lei;  

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
9.10. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.10.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social; 

9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme 

dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 

declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 

exigida pelo órgão fiscalizador; 

 
9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da 
aplicação das fórmulas: 
 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 
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SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para 
a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo 
ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado 
da contratação.  
 

9.11. Qualificação Técnica   
 

9.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 

licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 

atestado(s) ou declaração (ôes) de capacidade técnica, expedidos(s) por 

pessoa(s) juridica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que a 

interessada tenha executado a contento serviços da área de assistência a 

saúde;  

9.11.2. atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por 

pessoa(s) de direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento 

de assistência à saúde para, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do 

quantitativo de beneficiários previsto no Anexo I deste Edital; 

9.11.3. será admitido o somatório de atestados quando se referiram a execução 

de serviços similares e compatíveis desde que prestado simultaneamente; 

9.11.4. autorização para operar planos de saúde, bem como o nome comercial e 

o registro do plano ofertado, emitida pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS; 

9.11.5. Na hipótese de participação de cooperativas, deverão ser apresentadas as 

Certidões da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS de todas as 

cooperativas que sejam responsáveis pela prestação dos serviços 

(Acórdão 668/2005 – TCU – Plenário); 

9.11.6. Prova de registro na ANS do plano ofertado, necessariamente de 

abrangência geográfica nacional, bem, como da segmentação assistencial 

oferecida nos termos da Resolução Normativa RN nº 387/2015, mediante 

declaração expedida pela citada autarquia ou indicação do número de 

registro; 

9.11.7. Certidão de regularidade no Conselho Regional de Medicina do Estado da 

matriz.    
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9.11.7.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito 

de sua atividade econômica principal ou secundária 

especificadas no contrato social vigente;  

 
9.11.7.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão 

do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de 

sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 

inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG 

n. 5, de 2017.   

 
9.11.7.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que 

deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 

em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no 

item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

 
9.12. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação 

complementar, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017: 
 

9.12.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos 

para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas 

de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da 

sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso 

I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971; 

9.12.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – 

DRSCI, para cada um dos cooperados indicados; 

9.12.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 

necessários à prestação do serviço;  

9.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 

9.12.5.  A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato; e 

9.12.6.  Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica 

da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da 

assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos 

cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três 

últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença 

dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas 

reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a 

cooperativa a contratar o objeto da licitação; 

9.12.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o 

art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que 

tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 
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9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 
do edital. 
 

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação. 

 
9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência 
de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

 
9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

 
9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital. 
 

9.18. No item não exclusivo a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 
 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 
deverá: 
 
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha 
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 
legal. 
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10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 
 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 
sanção à Contratada, se for o caso. 
 
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 
 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 
8.666/93). 
 
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores 
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
 
11 DOS RECURSOS 

 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 
 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. 

 
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
 

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

 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 
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demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, 
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 

 
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  
 
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 
 
 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 
anulados e os que dele dependam. 

 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas 
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances.  

 
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 
 
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos 
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

 
 
13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

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

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

14 DA GARANTIRA DE EXECUÇÃO 
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14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
 
15 DO CONTRATO 

 
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato. 
 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
data de seu recebimento.  

 

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 
Administração. 

 

15.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme 
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  
 

15.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito 
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  
 
15.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 

contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá 
proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

 
15.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e 
anexos. 

 
15.5. Na assinatura do termo de contrato, será exigida a comprovação das condições 

de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 

15.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato de prestação de serviços, 
a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações 
legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
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ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 
negociação, assinar o contrato. 

 
16 DO REAJUSTE 

 
16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo 

de Referência, anexo a este Edital. 
 
 

17 DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

17.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 

 
18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 
 
19 DO PAGAMENTO 

 
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 
 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
 
20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
20.1.2. apresentar documentação falsa; 
20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
20.1.5. não mantiver a proposta; 
20.1.6. cometer fraude fiscal; 
20.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

 
20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 
 

20.3.  O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 
às seguintes sanções: 

 
20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
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20.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

 
20.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

 
20.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento 

no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 
 
20.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 
prejuízos causados; 

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

sanções. 
 

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, 
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

 
20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 
unidade administrativa.  

 
20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 
jurídica, com ou sem a participação de agente público.  
 

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o CRCMS poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 

 
20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 
20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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20.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 
 
 
21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@crcms.org.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua 
Euclides da Cunha, nº 994 – Jardim dos Estados – CEP 79.020-230 – Campo 
Grande/MS – Aos Cuidados da Comissão Permanente de Licitação do CRCMS. 

 
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 
da data de recebimento da impugnação. 

 
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 
 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no Edital. 

 
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 

 
 
22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   
 

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
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22.4. 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. 

 
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação.  

 
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 

 
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

 
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.crcms.org.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua 
Euclides da Cunha, nº 994 – Jardim dos Estados – CEP 79.020-230 – Campo 
Grande/MS, nos dias úteis, no horário de expediente do CRCMS, mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados. 

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

22.12.1. ANEXO I - Termo de Referência 

22.12.2. ANEXO II – Minuta do Contrato a ser firmado com a empresa 

participante vencedora deste procedimento de licitação. 

22.12.3. ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços. 

 
 

Campo Grande (MS), de 16 de abril 2021. 
 
 
 

Contador RUBERLEI BULGARELLI 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CRCMS 
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EDITAL DE LICITAÇÃO CRCMS 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 17/2021 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de serviços de plano de saúde, por meio de plano ou de 
seguro privado,  na modalidade de contratação coletivo empresarial, nos termos 
da Lei 9.656 de 3 de junho de 1998 e devidamente autorizada pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com abrangência em todo o território 
nacional, compreendendo atendimento médico-hospitalar e ambulatorial, exames 
complementares e serviços auxiliares de diagnósticos e terapia, bem como 
internações, tanto em caráter eletivo como emergencial, em hospitais e clínicas, 
sem excluir doenças preexistentes ou crônicas, aos empregados do CRCMS, 
bem como aos seus respectivos dependentes, com cobertura dos procedimentos 
básicos ANS- em quarto coletivo. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1  A concessão de plano de saúde visa atender a demanda do Planejamento 
Estratégico do Sistema CFC/CRC´s e propiciar que este benefício gere aos 
empregados uma relação vantajosa de custo-benefício para o CRCMS, 
principalmente no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida e à saúde.  

 

2.2  Com a assistência à saúde será possível prevenir doenças e reduzir o 
absenteísmo, já que muitos empregados faltam ao trabalho em decorrência de 
patologias, que sendo tratadas adequadamente, podem ser curadas. 

 

2.3 Trata-se de serviço de natureza continuada, pois sua interrupção pode 
comprometer a assistência à saúde dos funcionários e, consequentemente, a 
continuidade das atividades da Administração, visto que sua manutenção é 
imprescindível, uma vez que está voltado ao cuidado com a saúde do funcionário 
e, em especial em período de pandemia a qual torna-se obrigatória sua 
manutenção. 

 

2.4 Benefícios diretos e indiretos: 

 a. Aumentar a satisfação dos empregados; 

 b. Prevenir problemas e doenças e reduzir o absenteísmo; 

 c. Proporcionar mais acesso aos tratamentos médicos; 
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 d. Melhorar a percepção da saúde global dos empregados; 

 e. Garantir tratamento médico em tempos de pandemia.  

 

2.5 As despesas decorrentes da contratação estão previstas no plano de trabalho 
do CRCMS para o ano de 2021, no projeto: 2013 – Pessoal, encargos e 
benefícios, nas Rubricas 6.3.1.1.03.003 – Plano de Saúde. 

3. VIGÊNCIA 

 

3.1. A presente contratação terá durabilidade de 12 (doze) meses contados a 
partir da assinatura do Contrato, sendo de interesse da CONTRATANTE e da 
CONTRATADA, este poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, 
conforme previsto no art. 57, II, da Lei nº 8666/93. 

  

4. BENEFICIÁRIOS E ESTIMATIVA  

 
4.1 A estimativa de utilização dos serviços será de aproximadamente 17 
(dezessete) empregados e 6 (seis) dependentes para atendimento no Estado de 
Mato Grosso do Sul e demais Estados da Federação. 
 
4.2  São considerados beneficiários titulares os empregados do CRCMS e 
dependentes legais: 

  a. cônjuge ou companheiro (a) de união estável; 
b. o companheiro ou companheira de união homoafetiva com comprovação 
de união         estável; 
c. filho e/ ou enteado, sejam do cônjuge ou companheiro do beneficiário 
titular, até 24 (vinte e quatro anos), e os inválidos de qualquer idade, 
enquanto durar a invalidez; 
d. genitores de empregados, devidamente comprovados. 
 

4.3  Identificação dos beneficiários: 
4.3.1 Os beneficiários (titulares e dependentes legais) receberão gratuitamente 
Carteira de Identificação personalizada, a ser fornecida pela CONTRATADA, que 
será usada quando da utilização dos serviços cobertos pela empresa; 
4.3.2  Em caso de extravio da Carteira de Identificação, a CONTRATADA arcará 
com o custo da emissão de nova carteira. 
 
4.4  O quantitativo estimado de beneficiários e suas respectivas faixas etárias 
constam no Anexo I deste Termo de Referência. 
4.5  Exclusão de beneficiário: 
4.5.1 Os titulares serão excluídos do plano de saúde nos seguintes casos: 
 a. Por falecimento; 
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 b. Por término do contrato de trabalho com o CRCMS; 
 c. Quando solicitado pelo titular. 
 
Parágrafo único: A exclusão do beneficiário titular implicará necessariamente na 
exclusão dos seus dependentes exceto nos casos tratados pela Resolução 
Normativa ANS Nº 279, de 24 de novembro de 2011 e suas atualizações. 
 
4.6 O titular responderá pela sua omissão: 
4.6.1 Quaisquer prejuízos causados pelo uso indevido da carteira de identificação 
durante o período em que permanecer cadastrado no plano e após a sua 
exclusão, será de única e exclusiva responsabilidade do beneficiário, o qual 
deverá efetuar o ressarcimento diretamente à CONTRATADA. 
 
4.7. As inclusões deverão ser realizadas até 30 (trinta) dias da data de início do 
contrato, exceto em caso de casamento, nascimento ou novas contratações, as 
quais deverão ser feitas até 30 (dias) da data do evento. 
 
4.8. A CONTRATADA não deverá restringir o ingresso de novos usuários no plano 
de saúde, desde que devidamente indicados pelo CRCMS e obedecidos os prazos 
indicados no item anterior, não cabendo quaisquer exigências e/ou restrições 
quanto ao número mínimo ou máximo para inclusão e/ou exclusão, observados 
os limites fixados pelo Art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
4.9. Sem prejuízo de inserção futura de novos beneficiários e dependentes, as 
faixas etárias e quantitativos de pessoas previstas, para gozar dos benefícios do 
contrato, com vistas à formação de preço, são de 23 (vinte e três) vidas. 

 
5 . CARÊNCIAS 

 
5.1. Ficam isentos de carências os beneficiários e seus dependentes que façam 
sua inclusão ao plano contratado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
contratação da empresa prestadora de serviços de plano de saúde. 
 
5.2. Os novos funcionários terão o prazo de 30 (trinta) dias ininterruptos, contados 
da data em que entrar em exercício, para solicitar a sua inclusão e a dos seus 
dependentes no plano de saúde, ficando, nesse caso, isentos de carência para 
usufruírem dos serviços abrangidos. 
 
5.3. A inclusão de cônjuge ou companheiro, filho recém-nascido, natura ou 
adotivo, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do 
evento, nesses casos, isentos de carência. 
 
5.4. Aos usuários que não aderirem ao plano contratado nos prazos estipulados 
nos itens 5.1 a 5.3, de acordo com a RN nº 195 da ANS e suas atualizações, 
poderão ser exigidos os seguintes períodos de carência após a sua adesão ao 
plano: 
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SITUAÇÃO TEMPO APÓS A 
CONTRATAÇÃO DO PLANO 

Casos de urgência (acidentes pessoais ou 
Complicações no processo gestacional), e 
Emergência (risco imediato à vida ou lesões 
Irreparáveis). 
 

 
 

        24 horas 

Partos a termo, excluídos os partos 
prematuros e decorrentes de complicações no 
processo gestacional. 

 
 300 dias  

Doenças e lesões preexistentes (quando 
contratou o plano de saúde, a pessoa já sabia 
possuir).     

 
 24 meses 

Demais situações. 180 dias 

 
FONTE: http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-
consumidor/carencia 

 

 

  6 . OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

6.1.  Cabe à CONTRATADA cumprir o previsto e exigido pela Lei nº 8.666/93, Lei 
nº 9656/98 e legislação complementar pertinente, assim como a Lei nº 8.078/90 e 
normas estabelecidas pela ANS. 

 

6.2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados, 
assegurado pela qualidade dos serviços. 

 

6.3. Solicitar ao beneficiário, diretamente ou através do CONTRATANTE, 
informações ou documentos necessários à complementação administrativa do 
procedimento de reembolso, cuja efetivação dar-se-á em até 30 (trinta) dias, 
através de depósito em conta corrente do beneficiário titular a partir da 
apresentação da solicitação do ressarcimento, notas fiscais das despesas 
realizadas e ou recibos de honorários médicos. 

 

6.4. Fornecer ao CONTRATANTE, sem qualquer custo adicional, carteira de 
identificação individual para cada usuário, com prazo e validade igual ao da 
duração do contrato. 
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6.5. Disponibilizar a cada beneficiário titular manual de orientação de todos os 
procedimentos inerentes à realização de consultas, exames de diagnóstico, 
tratamentos de emergência, reembolso a relação de credenciados. Manter 
atualizada no sítio eletrônico (portal de internet da contratada) a relação dos 
profissionais e entidades prestadoras dos serviços credenciados. 

 

6.6. Designar um preposto para execução dos serviços, que será responsável pela 
supervisão, orientação e acompanhamento dos trabalhos, e que se reportará ao 
Executor do Contrato, como representante da CONTRATADA, de acordo com o 
art. 68 da Lei nº 8.666/93. 

 

6.7. Negociar, conforme sugestão do CONTRATANTE, a possibilidade de 
inclusão de profissionais ou entidades de Assistência a Saúde, conforme diretrizes 
administrativas da CONTRATADA e da ANS. 

 

6.8. Comunicar, imediatamente, a CONTRATANTE qualquer interrupção na 
execução dos serviços por parte das instituições credenciadas (hospitais, clínicas 
e laboratórios). 

 

6.9. Comunicar ao fiscal da execução do contrato, a ocorrência de qualquer fato 
impeditivo à execução fiel do contrato. 

 

6.10. Manter, durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem como apresentar os comprovantes de regularidade fiscal, social e 
trabalhista. 

 

6.11. Observar as determinações constantes da Súmula Normativa nº 10, de 30 
de outubro de 2006, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como das 
demais normas e entendimentos emanados por tal órgão. 

 

6.12. Em havendo cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA, a aceitação 
de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do 
contrato, ficará condicionada à análise, por parte do CONTRATANTE, do 
procedimento realizado e da documentação da nova empresa, considerando 
todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em 
vista a eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado. 

 

6.13. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidade aos 
serviços acordados com o CONTRATANTE. 
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6.14. Comunicar por escrito à Administração do CONTRATANTE qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 
necessários. 

 

6.15. Não utilizar o nome do CRCMS para fins comerciais ou em campanhas e 
materiais de publicidade, salvo com autorização prévia e expressa do 
CONTRATANTE. 

 

6.16. Encaminhar, mensalmente, à CONTRATANTE as faturas dos serviços 
prestados, acompanhadas do relatório de beneficiários. 

 

6.17. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
desta contratação. 

 

6.18. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu 
pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
deste contrato, razão pelo qual a CONTRATADA renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

 

6.19. Incluir e excluir como beneficiários do plano de saúde os empregados do 
CRCMS, conforme disciplinado em contrato e Termo de Referência. 

 

 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

7.1. Cabe ao CONTRATANTE, além do previsto e exigido pela lei nº 8.666/93 e 
normas regulamentares pertinentes: 

 

7.2. Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa 
cumprir o que estabelece o Edital, Termo de Referência e Contrato. 

 

7.3. Fornecer lista completa contendo os seguintes dados: nome do beneficiário, 
data de nascimento, grau de parentesco, data de inclusão, nome do produto e 
valor, a ser enviada no momento da celebração do contrato. 
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7.4. Atestar a execução dos serviços. 

 

7.5. Promover o pagamento pela prestação do serviço efetivamente executado e 
mediante recebimento da Nota Fiscal de Serviços. 

 

7.6. Efetuar pagamento da fatura na data do vencimento. 

 

7.7. Reter o pagamento caso verifique que os serviços não estão de acordo com 
a especificação contratada. 

 

7.8. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do 
Edital, Termo de Referência e do Contrato. 

 

7.9. Informar à CONTRATADA, por escrito, por meio magnético ou meio 
eletrônico, qualquer inclusão ou exclusão de beneficiários. 

 

7.10. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, e/ou 
demais irregularidades constatadas na execução dos serviços previstos no 
Edital, Termo de Referência e Contrato e/ou nos materiais fornecidos, a fim de 
serem tomadas as providências cabíveis para a correção do que for notificado. 

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

8.1. Na fase de habilitação, será exigida das empresas licitantes, sob pena de 
habilitação, a apresentação de: 

a. atestado(s) ou declaração(ôes) de capacidade técnica, 
expedidos(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
que comprove(m) que a interessada tenha executado a contento 
serviços da área de assistência a saúde;  

b. atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) 
por pessoa(s) de direito público ou privado, que comprove(m) o 
fornecimento de assistência à saúde para, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) do quantitativo de beneficiários previsto no Anexo I deste 
Edital; 

b.1. será admitido o somatório de atestados quando se referiram a 
execução de serviços similares e compatíveis desde que prestado 
simultaneamente; 
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c. autorização para operar planos de saúde, bem como o nome 
comercial e o registro do plano ofertado, emitida pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS; 

c.1. Na hipótese de participação de cooperativas, deverão ser 
apresentadas as Certidões da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS de todas as cooperativas que sejam responsáveis 
pela prestação dos serviços (Acórdão 668/2005 – TCU – Plenário); 

 8.2. Prova de registro na ANS do plano ofertado, necessariamente de abrangência 
geográfica nacional, bem, como da seguimentação assistencial oferecida nos 
termos da Resolução Normativa RN nº 387/2015, mediante declaração expedida 
pela citada autarquia ou indicação do número de registro; 

 

8.3  Certidão de regularidade no Conselho Regional de Medicina do Estado da 
matriz.    

 

9. JULGAMENTO DO OBJETO     

 

9.1. O critério de julgamento será o de “menor preço global”, visando a manutenção 
do plano de saúde ao funcionário em caso de alteração de sua faixa etária. 

 

10. DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

10.1.   A licitante vencedora deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, 
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
Edital e Termo de Referência: 

10.1.1. Declaração de disponibilidade de hospitais, laboratórios e clinicas com o 
nome e endereço das instituições, observando, para o Mato Grosso do Sul, no 
mínimo: 

   a. 2 (dois) hospitais gerais, de acordo com o Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, que possuam atendimento 
emergencial (pronto-socorro) todos os dias da semana, 24h/dia, em Clínica-Geral, 
Cardiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral e Ortopedia e realizem 
cirurgias eletivas e emergenciais. Na especialidade de Pediatria a CONTRATADA 
deverá apresentar pelo menos 1 (um) hospital com atendimento de emergência.  

  b. 1 (um) hospital especializado em oftalmologia, credenciado ou 
referenciado, com atendimento eletivo e emergencial (pronto-socorro).  

c. 2 (dois) laboratórios (não unidades) que realizem Análises Clínicas e 
Patologia Clínica.  
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d. 2 (duas) clínicas radiológicas de grande porte, que realizem, no mínimo: 
Densitometria Óssea, Mamografia Digital, Raio X Digital, Ressonância, Tomografia 
e Ultrassonografia. 

10.1.1.1. A exigência da declaração de disponibilidade de rede mínima 
credenciada se faz necessária para assegurar as condições de qualidade e 
atendimentos dos funcionários e dependentes mantendo a mesma quantidade de 
hospitais, laboratórios e clinicas atualmente oferecida.  

10.1.2. Declaração com relação nominal de, no mínimo, 100 (cem) Hospitais 
Gerais, Clínicas e estabelecimentos credenciados, nas regiões Norte, Nordeste, 
Sul, Sudoeste e Centro-Oeste, com os respectivos endereços, fora do Mato Grosso 
do Sul, que em seu somatório atuem como hospital geral, com atendimento 24 
horas/dia; atendendo, no mínimo, nas especialidades de clínica médica, 
ginecologia-obstetrícia, pediatria e cirurgia geral. 

10.1.2.1. Os funcionários do CRCMS durante execução de suas atividades 
muitas vezes necessitam viajar para o Conselho Federal de Contabilidade, que 
possui sede no Distrito Federal, assim como participam de eventos e reuniões 
nacionais realizadas pelo sistema CFC/CRC´s em outros estados, desta forma a 
solicitação de disponibilização de rede credenciada em todas as regiões é 
necessária para atender esta demanda.  

10.1.3. Declaração de que realiza todos os exames laboratoriais de acordo 
com o rol de procedimentos da ANS, com um mínimo de 200 (duzentos) unidades 
de laboratórios de análises clínicas, fora do Mato Grosso do Sul, nas regiões Norte, 
Nordeste, Sul, Sudoeste e Centro-Oeste.  

10.1.4. No caso de não ocorrer a entrega dos documentos no prazo 
estipulado ou de ocorrer a entrega de documentos fora das condições exigidas, a 
proposta da empresa interessada será desclassificada, sendo convocadas as 
remanescentes, até que uma atenda às exigências deste Termo de Referência.  

10.2. Declaração comprometendo-se a disponibilizar, durante todo o 
período de vigência do contrato, adequada rede credenciada, bem como os 
serviços constantes neste Termo de Referência. 

 

11. COBERTURA ASSISTENCIAL 

 

11.1. A cobertura assistencial para prestação de serviços de plano de saúde deverá 
conter no mínimo o disposto em Resolução Normativa RN, e respectivas 
atualizações, da ANS, a qual descreve o Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde de cumprimento obrigatório pelas operadoras de plano de saúde, inclusive 
as atualizações realizadas após assinatura do contrato. 

11.2. A CONTRATADA realizará atendimento tanto no Mato Grosso do Sul quanto 
nas demais localidades do território nacional, sendo no mínimo, em todas as 
capitais dos Estados, em consultórios, hospitais, clínicas, laboratórios 
disponibilizados em rede própria, indicada, credenciada, referenciada, conveniada 
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(ou outro instrumento afim), sem limites de utilização, inclusive UTI e internações 
em geral, ficando a CONTRATADA obrigada a cobrir todas as despesas com a 
realização da assistência proposta.  

11.3. A abrangência mínima dos serviços contratados contemplam os segmentos 
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, diagnóstico e terapia, inclusive para o 
internado, sem limite de qualquer espécie e sem excluir doenças preexistentes ou 
crônicas, em situações eletivas e/ou emergenciais (no que couber), pré-anestésicas 
e pré-cirúrgicas, conforme previsto no inciso I, do artigo 1º da Lei 9.656/1998, das 
normas do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) e no Rol de Procedimentos 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e suas atualizações, bem, como 
a cobertura para todas as doenças do CID-10 (Código Internacional de Doenças). 

11.4. O atendimento emergencial deverá ser prestado todos os dias da semana, 24 
horas/dia, incluindo a assistência de Pediatria, Clínica Médica, Ortopedia, Cirurgia 
Geral, Ginecologia Obstetrícia, Cardiologia e Oftalmologia para todas as patologias 
agudas e/ou crônicas. 

11.5. As internações eletivas e emergenciais devem estar de acordo com a 
Resolução Normativa RN nº 428/2017, e respectivas atualizações da ANS, a qual 
descreve o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 

11.6. A CONTRATADA deverá fornecer traslado e remoção de pacientes, por via 
terrestre, observadas as seguintes condições: 

11.6.1. Remoção do paciente internado para outro estabelecimento hospitalar, no 
território nacional, quando comprovadamente necessária, mediante relatório do 
médico assistente; 

11.7. Nos transplantes listados na Resolução da ANS vigente, serão cobertas todas 
as despesas necessárias à sua realização, incluindo: 

  a. as despesas assistenciais com doadores vivos, as quais estão sob 
expensas da operadora de planos privados de assistência à saúde do 
beneficiário receptor;  

b. os medicamentos utilizados durante a internação; 

c. o acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio; e  

d. as despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos 
na forma de ressarcimento ao SUS. 

11.8. Os casos de transtornos psiquiátricos em situação de crise e de intoxicação 
ou abstinências provocadas por alcoolismo ou outras formas de dependência 
química que necessitem de hospitalização, bem como o tratamento em regime de 
hospital-dia deverão ser cobertos pela CONTRATADA nos termos da legislação 
vigente.  

11.9. Nas urgências e emergências de qualquer origem, garantia de atenção e 
atuação no sentido da preservação da vida, órgãos e funções, 24 horas/dia, nos 
casos de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o beneficiário, 
incluindo os resultantes de acidentes pessoais. 
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12. EXCLUSÕES DE COBERTURA CONTRATUAL  

 

12.1 Não estão cobertas pelo contrato as doenças, procedimentos, situações e 
despesas elencadas na Resolução Normativa RN nº 387/2015, e respectivas 
atualizações da ANS, a qual descreve o Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde. 

 

13. REEMBOLSO 

 

13.1. A CONTRATADA deverá oferecer, reembolso, no sistema de livre escolha, 
de consulta, exames, procedimentos, honorários médicos, despesas hospitalares e 
demais serviços previstos neste Termo de Referência de acordo com o contido nas 
tabelas praticadas por ela.  

13.2. Respeitadas as determinações da ANS, caberá aos beneficiários reembolso 
de 100% (cem por cento) das despesas efetuadas com consultas, exames, 
honorários médicos e serviços hospitalares, com medicamentos e materiais 
utilizados durante o período de internação e com as demais taxas hospitalares, nas 
seguintes hipóteses: 

 

a. despesa efetuada nas localidades em que a CONTRATADA não 
dispuser de rede médico-hospitalar, laboratorial e serviços 
complementares ao diagnóstico e terapia, credenciada, referenciada 
ou própria;  

b. em situações de greve, paralisações ou outras que impeçam o 
atendimento pela rede própria, referenciada ou credenciada da 
CONTRATADA;  

c. nos casos de urgência ou emergência, quando não for possível a 
utilização dos serviços na rede própria, credenciada ou referenciada 
da CONTRATADA, aqueles como tal definidos os que implicarem 
risco imediato de vida ou de lesão irreparáveis para o paciente, 
caracterizados em declaração do médico assistente; 

 

14. PREÇOS 

 

14.1. Os valores das mensalidades serão definidos de acordo com as seguintes 
faixas etárias, determinadas pela Agência Nacional de Saúde – ANS: 

 

  a. 0 a 18 anos  
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b. 19 a 23 anos  

c. 24 a 28 anos  

d. 29 a 33 anos 

e. 34 a 38 anos  

f. 39 a 43 anos  

g. 44 a 48 anos  

h. 49 a 53 anos  

i. 54 a 58 anos  

j. 59 anos ou mais 

 

15. PAGAMENTO 

 

15.1. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir e encaminhar ao 
Departamento de Pessoal da CONTRANTANTE, para conferência, um relatório 
prévio da fatura, mensalmente, contemplando a prestação de serviços. Após a 
validação do relatório deverá ser emitida a Nota Fiscal.  

15.2. Deverão ser apresentados, juntamente com a Nota Fiscal, relação de 
beneficiários titulares e dependentes que compõe a fatura, bem como a quantidade 
de inclusões e exclusões de funcionários, quando for o caso.  

15.3. O CRCMS realizará pagamentos mensais por ordem de crédito em conta 
corrente de titularidade da CONTRATADA, contra a apresentação de Notas Fiscais.  

15.4. Para fins de pagamento, a contratada deverá emitir Nota Fiscal, 
contemplando o objeto, a quantidade, a data e o valor afeto à prestação de serviços.  

15.5. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado 
ao CRCMS (aos cuidados do Setor de Protocolo), que terá o prazo de 10 (dez) dias 
úteis, para proceder à liquidação da despesa, contados a partir da entrega 
produtos/serviços.  

15.6. O eventual atraso na entrega da Nota Fiscal acarretará correspondente e 
proporcional atraso no pagamento, sem qualquer penalização ou atualização 
monetária.  

15.7. O documento de cobrança será emitido em nome do Conselho Regional de 
Contabilidade do Mato Grosso do Sul, sem emendas ou rasuras, fazendo menção 
expressa ao número da Licitação e contendo todos os dados da CONTRATADA e 
outros conforme abaixo especificado: 

 

a. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo 
da documentação apresentada para habilitação, da Proposta 
Comercial e do documento de cobrança. Na hipótese de divergência 
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entre o CNPJ constante do contrato e do documento de cobrança, 
deverá a fornecedora apresentar Declaração (juntamente com este 
último documento), justificando este procedimento e, ao mesmo 
tempo, se responsabilizando pela regularidade fiscal do 
estabelecimento comercial emitente do documento de cobrança;  

b. De acordo com o artigo 64 da lei nº 9430, de 27.12.96, os 
pagamentos efetuados por Órgãos, Autarquias e Fundações da 
Administração Pública Federal a Pessoas Jurídicas, pelo 
fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, estão sujeitos à 
incidência na fonte, do Imposto sobre a Renda, da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para Seguridade Social – 
COFINS e da Contribuição para PIS/PASEP.  

c. A tabela de bens e serviços a que se refere o item anterior está à 
disposição de todos os interessados no site da Receita Federal: 
www.receita.fazenda.gov.br, (IN SRF nº 1234 de 11 de janeiro de 

2012) e por ocasião do pagamento, conforme o caso, todos os 
impostos serão retidos na fonte conforme a legislação vigente;  

d. Caso a CONTRATADA seja optante pelo “Simples Nacional” a cada 
fornecimento e a cada emissão de Nota Fiscal, deverá juntar a 
declaração original de isenção dos impostos, em 02 (duas) vias, 
assinada com identificação do assinante e nome da empresa; 

e. O documento de cobrança (Nota Fiscal) deverá ser formulado, já 
constando todos os impostos e/ou tributos incidentes que serão 
retidos conforme IN SRF nº 1234 de 11 de janeiro de 2012, sob pena 
de devolução para correção, contando-se o prazo para o pagamento 
a partir do recebimento regular da mesma;  

f. Optando pelo depósito bancário, no documento de cobrança deverá 
constar o nome e o número do banco, bem como o nome e o número 
da agência e o número da conta à qual se dará o depósito bancário 
para pagamento, repetindo-se os dados contidos na Proposta 
Comercial;  

g. Qualquer alteração de dados bancários só será permitida desde 
que efetuada em papel timbrado da empresa, assinada por 
representante legal e encaminhada ao Departamento de Licitações e 
Contratos - Delic, antes do processamento do respectivo pagamento; 
e  

h. Caso a CONTRATADA deixe de atender, mesmo que de forma 
parcial, as regras contidas nesta cláusula, o pagamento ficará retido 
até seu pleno atendimento e não caracterizará, em hipótese alguma, 
inadimplência por parte do CONSELHO. 
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15.8. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de 
qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a 
alteração de preços ou compensação financeira: 

  a. Atestações de conformidade da entrega do(s) serviço(s);  

b. Comprovações de regularidade junto à Seguridade Social (CND), 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), às Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede, e Justiça 
Trabalhista (CNDT). 

 

15.9. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE 
encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), 
capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

 

15.9.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde:  

EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data 
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e  

VP = Valor da prestação em atraso. 

 

16. PRAZO DO CONTRATO, REVISÃO E REAJUSTE 

 

16.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, 
mediante Termo Aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, a partir da 
data de vigência do contrato, após a verificação da sua real necessidade e da 
vantajosidade para a Administração na sua continuidade, nos termos do inciso II do 
art. 57 da Lei no 8.666/93.  

16.2. Não haverá alteração de valores com periodicidade inferior a 1 (um) ano, 
conforme exige o §1º e o §3º do art. 2º da Lei 10.192/01, ressalvada a ocorrência 
de variação do valor da contraprestação pecuniária em razão de mudança de faixa 
etária do beneficiário assistido.  

16.3. No mês subsequente ao aniversário do beneficiário que atinja a idade limite 
de cada faixa, automaticamente, esse será inserido na faixa seguinte, 
prevalecendo, por consequência, a mensalidade da respectiva faixa etária.  

16.4. O reajuste de variação de custo dar-se-á mediante demonstração analítica 
dos valores repassados pelo CRCMS e os custos efetivamente realizados em 
decorrência da prestação dos serviços.  
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16.5. A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE em até 90 (noventa) 
dias anteriores ao encerramento da vigência do contrato, proposta de prorrogação 
contratual contendo a comprovação da variação dos custos, na forma acima 
indicada e o percentual a ser aplicado sobre as mensalidades.  

16.6. Em caso de prorrogação, após decorridos 12 (doze) meses, os valores 
contratuais poderão ser reajustados com base no índice publicado pela ANS, de 
acordo com a Resolução Normativa – RN: 309/2012. 

 

17. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

 

17.1. A CONTRATADA tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
procedendo à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato 
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que onere ou 
desonere excessivamente as obrigações pactuadas no instrumento contratual ou 
ocorrência de índice de sinistralidade superior a 75% (setenta e cinco por cento) 
nos últimos 12 (doze) meses, conforme a seguinte fórmula: 

 

  Índice de Reajuste = { [ (S Média / P Média) / 0,75]-1}*100 

Sendo: 

S Média = Sinistralidade Média  

P Média = Prêmio Médio 

 

17.2. A CONTRATADA, quando for o caso, poderá encaminhar ao CONTRATANTE 
requerimento para a revisão do contrato, comprovando a ocorrência de fatos que 
tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela.  

17.3 Junto com o requerimento, a CONTRATADA deverá apresentar 
documentação necessária e suficiente capaz de evidenciar o quanto o aumento de 
preços ocorridos repercute no valor pactuado. 

 

18. FISCALIZAÇÃO 

18.1. Caberá ao Encarregado da Contabilidade e Departamento pessoal do 
CRCMS o acompanhamento, a coordenação e a fiscalização do contrato, além da 
manutenção das anotações e registros de todas as ocorrências, com intuito de 
determinar o que for necessário à regularização das falhas ou problemas 
observados.  

18.2. O Gestor e Fiscal de Contratos do CRCMS deverá conferir a movimentação 
solicitada no mês e, atestar as faturas correspondentes aos serviços prestados e 
executados, condição indispensável para a quitação das mesmas. 
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19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1. Aos licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não 
mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, 
comportarem-se de modo inidôneo, apresentarem documentação ou declaração 
falsa, cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, sanções 
previstas em lei, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao CONSELHO.  

19.2 A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim 
considerado pelo CONSELHO, inexecução parcial ou inexecução total da 
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia 
defesa, às seguintes penalidades:  

19.2.1 Advertência por escrito, nas hipóteses de execução irregular do contrato, 
que não resulte em prejuízo para o serviço deste CONSELHO;  

19.2.2 Aplicação de multa administrativa a ser calculada sobre o valor total do 
contrato, em conformidade com as tabelas de gradação abaixo, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, 
cobrada judicialmente;  

19.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com esta Corte, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

19.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93;  

19.2.5 Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, à licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 
a proposta escrita ou decorrente da fase dos lances verbais ou da negociação 
direta, ou as enviadas por meio de e-mail ou fac-símile, conforme for o caso, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência;  

19.3 As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF sem prejuízo das 
multas previstas neste Termo de Referência.  

19.4 Para efeito de aplicação de multas, serão atribuídos graus de severidade, 
conforme as tabelas a seguir. 

TABELA DE MULTAS POR GRAU DE INFRAÇÃO 

Grau Correspondência 

1 0,2% sobre o valor global do contrato 

2 0,4% sobre o valor global do contrato 
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3 1,0% sobre o valor global do contrato 

4 3,2% sobre o valor global do contrato 

5 4,0% sobre o valor global do contrato 
 

 

Item Ocorrência  Grau 

1 Atrasos injustificados na entrega das carteiras de identificação, 
conforme especificações estabelecidas neste Termo de 
Referência. 

1 

2 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 
notificada pelo órgão fiscalizador.  

2 

3 Diminuição e/ou prejuízo da capacitação técnica da rede de 
atendimento credenciada, conforme especificado neste Termo de 
Referência. 

3 

4 Faltas ou atrasos injustificados para a realização de atendimento 
clínico, exames complementares e serviços auxiliares de 
diagnóstico e terapia, conforme especificações estabelecidas 
neste Termo de Referência. 

4 

5 Falta ou atraso injustificado para a realização de atendimento em 
situações de urgência/emergência. 

5 

6 Embaraço administrativo que gere atrasos na prestação do serviço 
(demora na autorização, dificuldade de operação de sistema de 
liberação de procedimentos etc). 

5 

7 Negativa de fornecer atendimento aos usuários nos consultórios 
dos dentistas credenciados/cooperados (desatualização de 
cadastro on line). 

5 

8 Atraso injustificado no reembolso dos valores gastos pelos 
segurados, por ausência de rede credenciada. 

5 

 

 

19.5 O rol das infrações descritas nas tabelas acima é meramente exemplificativo, 
não excluindo, portanto, a aplicação de outras sanções previstas na Lei nº 
8.666/93 e nas demais legislações específicas.  

19.6 As multas previstas na tabela acima serão aplicadas por dia ou por ocorrência, 
limitada a sua aplicação até o máximo de 02 (dois) dias ou 02 (duas) ocorrências, 
o que ocorrer primeiro. Após o 2º (segundo) dia ou a 2ª (segunda) ocorrência, 
estará configurada a inexecução parcial do contrato, com as consequências 
previstas em lei.  

mailto:licitacao@crcms.org.br
http://www.crcms.org.br/
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19.7 Nos casos não especificados na tabela acima, que caracterizem execução dos 
serviços de forma incompleta ou em desconformidade com as condições 
avençadas neste Termo de Referência, a CONTRATADA ficará sujeita à multa de 
mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato. 

19.8 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 
decisão, dentro do mesmo prazo. 

 

20. ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO CONTRATUAL 

 

20.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços que vierem a se tornar 
necessários no decorrer do CONTRATO, até 25% (vinte e cinco porcento) do seu 
valor inicial atualizado, com base no Art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.  

20.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, ressalvados os casos de 
supressões estabelecidas mediante acordo entre as partes, conforme previsto no 
inciso II do § 2º do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

21. ESTIMA DA CONTRATAÇÃO 

 

21.1 De acordo com a pesquisa de mercado realizada o valor estimado para o 
objeto da contratação é de R$ 127.572,72 para o número de beneficiários e 
respectivas faixas etárias constante do ANEXO I para o período de 12 meses. 

 

 

       Campo Grande, 16 de abril de 2021. 

 

 

De acordo. A justificativa apresentada e as especificações técnicas, contidas no 
presente instrumento, demonstraram-se satisfatórias e suficientes para o 
atendimento das necessidades do CRCMS. 

 

 

 

Face o exposto acima, aprovo o presente termo de referência. Encaminhe-se ao 
Departamento de Licitações e Contratos para as providências necessárias. 

mailto:licitacao@crcms.org.br
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Em: ___/___/_____ 

 

 

 

 

Maria Leny Adanias de Sylos  

Presidente do CRCMS 
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TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I 

 

QUANTITATIVO ESTIMADO DE BENEFICIÁRIOS E SUAS RESPECTIVAS 
FAIXAS     ETÁRIAS: 

 

TITULARES 

FAIXA 
ETÁRIA 

QTD 
HOMENS 

QTD. 
MULHERES 

00 - 18 - - 

19 - 23 - - 

24 - 28 - - 

29 - 33 1 1 

34 - 38 2 2 

39 - 43 2 2 

44 - 48 1 1 

49 - 53 1 1 

54 - 58 - 1 

59 Acima 1 1 

TOTAL 8 9 

 

 

GRUPO FAMILIAR 
(DEPENDENTES) 

FAIXA 
ETÁRIA 

QTD 
HOMENS 

QTD. 
MULHERES 

00 - 18 - 2 

19 - 23 1 - 

24 - 28 - - 

29 - 33 1 - 

 34 - 38 - - 

39 - 43 - - 

44 - 48 - 1 

49 - 53 - - 

54 - 58 - - 

59 Acima - 1 

TOTAL 2 4 

mailto:licitacao@crcms.org.br
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EDITAL DE LICITAÇÃO CRCMS 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 17/2021 
 

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
MATO GROSSO DO SUL, inscrito no CNPJ sob n.º 01.578.616/0001-07, sediada na cidade 
de Campo Grande/MS, na Rua Euclides da Cunha, nº 994, neste ato representado por sua 
representante legal, MARIA LENY ADANIA DE SYLOS, brasileira, viúva, contadora, inscrita 
no CRCMS sob nº 001378/O, doravante designada CONTRATANTE e de outro lado a 
empresa ........................................, inscrita sob o CNPJ nº ......................., com sede na à 
......................................, neste ato representada por ......................., portador(a) do CPF nº 
......................., e, RG nº ......................., doravante designada CONTRATADA, tendo em vista 
o que consta no Processo Administrativo CRCMS nº 2020/003129 e em observância às 
disposições da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002 e na Lei nº 8.078/1990 - Código de 
Defesa do Consumidor, Lei nº 10.046/02, Lei Complementar nº 123, de 13/12/2006 e suas 
alterações posteriores, Lei nº 13.709/2018, normas expedidas pela Agência Nacional de 
Saúde - ANS, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 
17/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 

1.1 Contratação de serviços de plano de saúde, na modalidade de contratação coletivo 
empresarial, nos termos da Lei nº 9.656/1998 e devidamente autorizada pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com abrangência em todo o 
território nacional, compreendendo atendimento médico-hospitalar e ambulatorial, 
exames complementares e serviços auxiliares de diagnósticos e terapia, bem 
como internações, tanto em caráter eletivo como emergencial, em hospitais e 
clínicas, sem excluir doenças preexistentes ou crônicas, aos empregados do 
CRCMS, bem como aos seus respectivos dependentes, com cobertura dos 
procedimentos básicos ANS - em quarto coletivo, conforme condições e 
especificações estabelecidas no Edital nº 17/2021 e seus anexos.  
 

1.2. Integram este Contrato o Anexo I - Termo de Referência do Edital nº 17/2021 e a 
proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
 
2.1. O presente contrato é celebrado pelo prazo de 12 (doze), com início em ___/___/___ 

e término em ___/___/___, admitidas prorrogações anuais e sucessivas, na forma da 
Lei nº 8.666/1993, limitada a vigência ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses, sendo 
que, deverá ser comprovado que a prorrogação do prazo de vigência contratual é 
vantajosa para o Contratante, quando então será ela formalizada por meio de 
instrumento de aditamento contratual. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PAGAMENTO 
 
3.1. O valor global estimado com a contratação do Plano de Assistência Médica para os 

empregados do CRCMS e seus dependentes, pelo período de 12 (doze) meses, é de 
R$ xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme valores unitários por 
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faixa etária discriminado na tabela abaixo:  
 

Faixa Etária Quantidade total de 
beneficiários 

Quantidade total de 
dependentes 

Preço Unitário Preço Total 

00 a 18 anos      

19 a 23 anos      

24 a 28 anos      

29 a 33 anos      

34 a 38 anos     

39 a 43 anos      

44 a 48 anos      

49 a 53 anos      

54 a 58 anos      

59 ou mais      

Valor Estimado Mensal  

Valor Global Estimado (12 meses)  

 
 

3.2. Os preços ofertados pela licitante são fixos, não comportando qualquer correção no 
curso da vigência do contrato, exceto quando o funcionário mudar de faixa etária. 
 

3.3. No mês subsequente ao aniversário do beneficiário, que atinja a idade limite de cada 
faixa, automaticamente, esse será inserido na faixa seguinte, prevalecendo, por 
consequência, a mensalidade da respectiva faixa etária. 
 

3.4. Em caso de adesão com menos de 30 (trinta) beneficiários, serão aplicadas as regras 
de agrupamento de contrato estabelecidas na Resolução Normativa nº 309/2012 da 
ANS. 

 
3.5. O pagamento será efetuado até o dia 15 do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, após a aceitação definitiva dos serviços, e tal pagamento ficará condicionado 
à apresentação e entrega por parte do Contratado da Nota Fiscal devidamente 
aprovada pelo departamento competente do CRC/MS, conforme Edital de Pregão, cuja 
Nota Fiscal deverá ser apresentada ao CRC/MS com antecedência mínima de 48 
horas do prazo fixado para o respectivo pagamento. 
 
3.5.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto. 

 
3.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei nº 8.212/1993. 
 

3.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 

3.6.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será 
observado o disposto na Lei Complementar nº 116/2003, e legislação municipal 
aplicável. 
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3.7. Pactuam as partes que, de acordo com o artigo 64 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, os 

pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública 
federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão 
sujeitos à incidência, na fonte, do Imposto Sobre a Renda (IRRF), da Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL), da Contribuição Para Seguridade Social 
(COFINS) e da Contribuição para o PIS/PASEP e deverão ser aplicados no presente 
contrato tais disposições e o que mais a legislação vigente exigir, no que couber, sendo 
que, por ocasião do pagamento, conforme o caso, todos os impostos serão retidos na 
fonte, conforme a legislação vigente. 
 

3.8. A tabela de bens e serviços e demais informações sobre o que se refere o item anterior 
encontra-se à disposição de todos os interessados no site da Receita Federal 
www.receita.fazenda.gov.br, (Instrução Normativa RFB nº 1.234 - DOU de 12/01/2012, 
seção, pág. 22 e Instrução Normativa RFB nº 765 - DOU de 09/08/2007, seção, pág. 
32) e por ocasião do pagamento conforme o caso, todos os impostos serão retidos na 
fonte, conforme a legislação vigente. 
 

3.9. A Nota Fiscal deverá ser emitida, constando o valor do objeto, acrescido de impostos, 
taxas e/ou contribuições e quaisquer outros encargos incidentes sobre a presente 
contratação, que serão retidos, sob pena de devolução para correção, contando-se o 
prazo para o pagamento descrito no item 2, a partir do recebimento regular da mesma 
(Instrução Normativa RFB nº 1.234 - DOU de 12/01/2012, seção, pág. 22 e Instrução 
Normativa RFB nº 765 - DOU de 09/08/2007, seção , pág. 32), desde que de acordo 
com o que foi aqui contratado e na forma descrita no edital de licitação.  
 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas para atender a esta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, Contas de Despesas números:.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE 
 
5.1. Em caso de prorrogação, após decorridos 12 (doze) meses, os valores contratuais 

poderão ser reajustados com base no índice publicado pela ANS, de acordo com a 
Resolução Normativa – RN: 309/2012. 
 

5.2. Não haverá alteração de valores com periodicidade inferior a 1 (um) ano, conforme 
exige o §1º e o §3º do art. 2º da Lei 10.192/2001, ressalvada a ocorrência de variação 
do valor da contraprestação pecuniária em razão de mudança de faixa etária do 
beneficiário assistido. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
6.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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Termo de Referência, anexo do Edital. 
 

CLÁUSULA OITAVA – PROTEÇÃO DE DADOS 
 
8.1.  O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive 
nos meios digitais, garantindo que:  
 
a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas 
nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os 
serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;  
 
b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades 
de execução do contrato e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja o caso, 
em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por 
determinação judicial ou por requisição da ANPD;  
 
c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria 
prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação do 
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento 
dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os 
dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços 
especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou 
utilizados para outros fins;  
 
c.1) eventualmente, as partes podem ajustar que o CONTRATANTE será responsável 
por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da 
alínea ‘c’ acima;  
 
d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais 
coletados, seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas que 
regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação no Governo 
Federal; 
 
e) os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de 
dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de 
acesso (log) e adequado controle de acesso baseado em função (role based access 
control) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido 
como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca 
apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento 
desses dados com terceiros; 
 
f) encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização 
dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 
tratamento dos Dados Pessoais disponibilizados pelo Contratante e, em no máximo 
(30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminará 
completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em 
formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados 
para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD. 

 
8.2. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e 

condições acordadas nesta subcláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade 
do CRCMS, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados 
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pessoais de que trata a presente cláusula. 
 

8.3. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou 
possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para a 
CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse 
sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo 
de até 10 anos contados de seu termo final. 
 

8.4. A CONTRATADA cooperará com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigações 
referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e 
Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de 
requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de 
controle administrativo. 
 

8.5. A CONTRATADA deverá informar imediatamente o CONTRATANTE quando receber 
uma solicitação de um Titular de Dados, a respeito dos seus Dados Pessoais e abster-
se de responder qualquer solicitação em relação aos Dados Pessoais do solicitante, 
exceto nas instruções documentadas do CONTRATANTE ou conforme exigido pela 
LGPD e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor. 
 

8.6. O “Encarregado” ou “DPO” da CONTRATADA manterá contato formal com o 
Encarregado do CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência 
de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, 
para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento 
das autoridades competentes. 
 

8.7. A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser 
provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto (DPIA), conforme a 
sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados 
pessoais. 
 

8.8. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste 
contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD. 
 

CLÁUSULA NONA – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
9.1. O contrato será fiscalizado pela Fiscal Administrativa e pelo Gestor de contratos do 

CRC/MS, Jefferson Luis da Silva e Janete Pereira de Aquino, respectivamente, 
nomeados através da Portaria CRCMS nº 29/2020.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital.  
  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO DO CONTRATO 

 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  
11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas 
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 
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indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 
no Termo de Referência, anexo ao Edital; 
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.4.3. Indenizações e multas. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –ALTERAÇÔES   
 
12.1.  O presente Contrato pode ser alterado nos casos previstos no artigo 65, da Lei nº 

8.666/1993, desde haja interesse da Contratante, com a apresentação das devidas 
justificativas. 
 

12.2. A Contratada deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do Contrato. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –CASOS OMISSOS 
 
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 
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. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –PUBLICAÇÃO 
 
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, no prazo previsto na Lei nº 
8.666/1993. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
 
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Campo Grande – MS, perante a Justiça 

Federal do Mato Grosso do Sul, com a exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que venha a surgir na execução do 
presente Contrato e que não tenha sido passível de solução através de acordo entre 
as partes, obrigando-se por si, bem como por seus herdeiros e/ou sucessores em tudo 
que ora é pactuado. 
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E, por estarem às partes CONTRATANTE e CONTRATADA de pleno acordo com o disposto 
neste instrumento particular, assinam na presença de duas testemunhas abaixo descritas em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada parte interessada. 
 

Campo Grande/MS,        de                  de 2.021. 
 
 
 
___________________________________________________ 
Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul 

CNPJ nº 01.578.616/0001-07 
CONTRATANTE 

 
 
 

__________________________________________ 
RAZÂO SOCIAL 

CNPJ nº ........................................... 
CONTRATADA 

 
- Testemunhas: 
1. ___________________________     2.____________________________ 
Nome:                                                     Nome: 
RG.                             SSP/                    RG.                          SSP/  
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EDITAL DE LICITAÇÃO CRCMS 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 17/2021 
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
  

LOTE ÚNICO - CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE  

PLANO COLETIVO EMPRESARIAL NACIONAL  
Opção de Internação: ENFERMARIA  

Item  
Descrição/ 

Especificação  
Faixas  

Valores Unitários para o item 
(Mensal)  

1  Plano de saúde  

00 a 18 anos    

19 a 23 anos    

24 a 28 anos    

29 a 33 anos    

34 a 38 anos    

39 a 43 anos    

44 a 48 anos    

49 a 53 anos    

54 a 58 anos    

59 a 99 anos    

Valor para o item:   

VALOR TOTAL PARA O LOTE:  

  
OBS: DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA  

  

A PROPOSTA DEVERÁ:  

  

• ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 

pelo licitante ou seu representante legal.  

• conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento.  

• Conter todas as especificações do objeto contidas na proposta.  

Local e data  
     
Nome e assinatura do responsável  
 


