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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0018/2020 FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2020
PROCESSO Nº 02594/2020
Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, o Fundo Municipal de Saúde de Carmo/RJ,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.762.815/0001-24, com sede na Rua
Martinho Campos, n° 416, Centro, Carmo/RJ, CEP: 28640-000, neste ato representado pelo (a) secretário(a)
Priscila dos Santos Lourenço Menezes, nomeado(a) pela portaria nº 187/2020, brasileiro (a), inscrito (a) no CPF
sob o nº 097.843.317-30, doravante denominada CONTRATANTE, RESOLVE, registrar os preços para execução de
serviços constantes no referido Edital, que passam a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a
empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO, CNPJ/MF sob o nº 07.698.767/0001-85, sediada na Rua
Bacabal nº 214 E, Bangu, Rio de Janeiro, Cep: 21.875-250, e-mail: ibraginstituto.rj@gmail.com, neste ato
representada pelo Sr. Thales Medeiros Gonçalves, portador da C.I nº 22.212.798-7 , expedida pelo DETRAN-RJ e
inscrito no CPF sob o nº 118.256.557-31, classificada com os respectivos itens e preços, conforme planilha anexa.
Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2020, para
REGISTRO DE PREÇOS 022/2020 e seus anexos, Processo nº 02594/2020, do qual é parte integrante e
complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O objeto do presente pregão é a Contratação de Pessoa Jurídica para a prestação de serviços de Diárias de
leitos de UTI Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tipo II, quantos forem necessários, para atender os pacientes
contaminados pelo novo Coronavírus – COVID-19, com diária completa (serviços médicos – honorários, diária,
taxas, medicamentos, exames auxiliares de diagnósticos e procedimentos, equipamentos, profissionais e estrutura
física) para o município de Carmo/RJ por um período estimado de 12 (doze) meses, pelo Sistema de Registro de
Preço, conforme quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do edital.
1.2 A existência de Preços Registrados não obriga a administração a contratar, conforme o disposto no art. 17 do
Decreto Municipal 5079/2017.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações a
contar da sua publicidade.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO/PRAZOS
3.1 Os serviços deverão ser prestados de acordo com as quantidades e especificações determinadas no Termo de
Referência (Anexo I) do edital.
3.2 O regime de execução será o de empreitada por preço unitário.
3.3 Os leitos de UTI destinam-se a transferência, quando necessário, de pacientes internados confirmados ou
suspeitos pelo novo coronavírus – COVID-19, com necessidades de suporte de alta complexidade que o município
não oferece.
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3.4 Todas as solicitações de transferência deverão obrigatoriamente ser solicitadas pelo responsável designado
pelo Fundo Municipal de Saúde de Carmo/RJ.
3.5 Fica inválido qualquer serviço realizado sem prévia autorização do Fundo Municipal de Saúde de Carmo/RJ.
3.6 Os leitos de UTI da CONTRATADA prestarão serviço conforme solicitação do Fundo Municipal de
Saúde de Carmo/RJ, em horário integral, conforme a necessidade e deverão estar sempre à
disposição para atender imediatamente após solicitação; o ganhador deverá ter disponíveis as 05
unidades de leito para atender imediatamente após solicitação do Fundo Municipal de Saúde. A firma
prestadora do Serviço deverá estar na área de abrangência de até 150 km de distância do município.
4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO:
ITEM
01

DESCRIÇÃO
Diária de leito de
unidade de terapia
intensiva (UTI) tipo II.

UND
Serv.

QUANTID.
1.850

MARCA
Stryquer ou
Eleganza

V. UNIT.
R$ 2.165,59

V. TOTAL
R$ 4.006.341,50

Perfazendo a quantia de R$ 4.006.341,50 (quatro milhões e seis mil trezentos e quarenta e um reais
e cinquenta centavos)
4.1 Contraprestação mensal, a medida do consumo.
4.2 No prazo de 30 (trinta) será procedido o pagamento, contados a partir da emissão da nota fiscal, devidamente
atestada, a qual conterá o endereço, o CNPJ, os dados bancários da empresa, a descrição clara do objeto, valor
em moeda corrente nacional que deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:
I - Contratado com sede no Município:
a) Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
b) Cartão de CNPJ;
c) Certidão negativa de Débito Federal;
d) Certidão do FGTS;
e) Certidão Estadual;
f) Certidão Municipal;
II - Contratado com sede fora do Município:
a) Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
b) Cartão de CNPJ;
c) Certidão negativa de Débito Federal;
d) Certidão do FGTS;
e) Certidão Estadual;
f) Certidão Municipal;
g) Danfe's;
4.3 Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal (is) de Serviços/ Fatura(s) ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, esse documento será devolvido à contratada, e o pagamento ficará pendente até que sejam tomadas as
medidas saneadoras;
4.4 Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação
da(s) Nota(s) Fiscal (is) de Serviços/Fatura(s), não acarretando qualquer ônus para a Administração Pública;
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4.5 Os preços estabelecidos serão fixos.
5. CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
5.1 Os preços poderão ser ajustáveis, com realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de
vantajosidade, a qual deverá ser realizada pelo órgão gerenciador, no mínimo, a cada 4 (quatro) meses após o
início da vigência da ata, ou por outro órgão ou entidade no caso de solicitação de autorização para utilização ou
adesão à ata, quando estes foram obrigados a efetuar pesquisa de preços, observando-se o disposto no parágrafo
2º do art. 23 do Decreto Municipal 5079/2017.
6. CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 Cabe ao Município do Carmo através do Fundo Municipal de Saúde de Carmo/RJ, as obrigações:
a) Elaboração e publicação de homologação e emitir Nota de Empenho;
b) Efetuar pagamentos de acordo com internações quando necessárias.
c) Acompanhará e fiscalizar a execução do presente contrato, artigo 67 da Lei n.º 8.666/93;
d) Prestar informações necessárias à CONTRATADA quanto ao objeto;
e) Aplicar as sanções cabíveis, caso ocorra descumprimento da obrigação contratual;
6.2. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com
as determinações constantes neste Termo de Referência.
6.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA.
6.4. Zelar para que durante toda a vigência da Ata de Registro de Preço sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
6.5. Atestar notas fiscais correspondentes após o serviço executado;
6.6. Fornecer a CONTRATADA os dados dos pacientes a serem transferidos (nome, endereço e telefone de
contato);
6.7. Efetuar o pagamento pela execução dos serviços quando prestados, desde que cumpridas todas as
formalidades nas condições e preços pactuados;
6.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em
função da execução do serviço prestado, fixando os prazos para as devidas correções e regularização das
mesmas;
6.9. Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que não atenda as exigências do
serviço;
6.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o presente Termo
de Referência;
6.11. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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7.1 Responsabilizar-se integralmente pela garantia da qualidade do serviço fornecido, sob pena das sanções
cabíveis, nos termos da Lei nº 8.666/93;
7.2 Manter em funcionamento sua CENTRAL DE ATENDIMENTO durante 24 (vinte e quatro) horas por dia,
inclusive sábados, domingos e feriados;
7.3 Ter disponível durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, os leitos de
UTI disponíveis conforme descrito no Objeto.
7.4 Responsabilizar por qualquer dano ou prejuízo que for causado a terceiros, ficando sob sua exclusiva
responsabilidade todas as despesas decorrentes e providências que forem necessárias;
7.5. Responsabilizar pela disponibilização dos profissionais e equipamentos conforme descritos no Objeto deste
Termo de referência;
7.6. Responsabilizar pelo pagamento das despesas de salários e encargos trabalhistas dos profissionais, bem
como pelo pagamento de despesas relativas à manutenção, consertos, reparos, higienização, desinfecção
aquisições de materiais e equipamentos necessários à prestação dos serviços do objeto da contratação;
7.7. Responsabilizar pelo pagamento de tributos, taxas e outros que incidir sobre a prestação dos serviços;
7.8. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados ao Fundo Municipal de Saúde de Carmo/RJ ou a
terceiros, advindo de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução dos serviços;
7.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
7.10. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente;
7.11. Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem executados, de conformidade com
as normas e determinações em vigor;
7.12. Relatar ao Fundo Municipal de Saúde de Carmo/RJ toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
7.13. Não permitir a utilização do trabalho do menor;
7.14. Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas;
7.15. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de
interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste
Termo de Referencia, devendo orientar os empregados nesse sentido;
7.16. Informar ao Fundo Municipal de Saúde de Carmo/RJ, eventual alteração de sua razão social e de seu
controle acionário, ou mudança de diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada dos documentos
pertinentes;
7.17. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas;
7.18. Atender o paciente do SUS com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário;
7.19. Responder civil e criminalmente por acidentes, em geral decorrente da execução dos serviços;
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7.20. A CONTRATADA compromete-se, sob sua exclusiva responsabilidade, coordenar, supervisionar e executar
os serviços ora contratados, bem como expressamente reconhece e declara que assume as obrigações
decorrentes do Contrato;
8. CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Nos termos do art. 67, §1º, da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE designará um representante para acompanhar
e fiscalizar a execução do contrato. Todas as ocorrências relacionadas com a execução deverão ser anotadas em
registro próprio, também deverão ser registradas, as determinações que forem necessárias à regularização das
faltas ou defeitos observados.
8.2 Da mesma forma, o CONTRATADO deverá indicar um preposto para, representá-lo na execução do contrato.
Esse deverá fiscalizar e acompanhar a execução do contrato e outras obrigações pertinentes à contratação, sem
qualquer custo adicional ao CONTRATANTE.
8.3 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pelo
CONTRATADO.
9. CLÁUSULA NONA - DAS INCORREÇÕES NO FORNECIMENTO
9.1 Informar à Prefeitura Municipal de Carmo, eventual alteração de sua razão social e de seu controle acionário,
ou mudança de diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada dos documentos pertinentes;
9.2 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade, bem como atender prontamente as suas observações e
exigências e prestar os esclarecimentos solicitados.
10. CLÁUSULA DÉCIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com A Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro
de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato
e das demais cominações legais.
I - retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento da
licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução
a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços;
II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando
exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa
competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que
evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;
III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumida pelo
contratado;
IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita,
induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e
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V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou
do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou
em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações,
apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a
prejudicar a veracidade de seu teor original.
Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2o
desta Lei 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro
adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.
10.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no
instrumento convocatório ou no contrato.
§ 1o A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sanções previstas na Lei 8.666/93.
§ 2o A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo
contratado, quando for exigida.
§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, quando for exigida, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
10.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, quando exigida pela Administração, além da
perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste item é de competência exclusiva do Ordenador de Despesas,
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
10.4 As sanções previstas nos incisos III e IV do item anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:
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I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
10.5 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.
10.6 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante.
10.7 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, prevista na alínea c, do item 10.3, será imposta pelo próprio Secretário Municipal/Ordenador de Despesa,
na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo, neste caso, a decisão ser
submetida à apreciação do próprio Secretário Municipal/Ordenador de Despesa.
10.8 A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 10.3:
a) corresponderá ao valor de até 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o
valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil,
sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções
administrativas, ressalvadas as hipóteses do art. 47 do Decreto Estadual n.º 3.149/80.
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das
infrações cometidas;
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta,
observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua
o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80.
10.9 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, prevista na alínea c, do item 10.3:
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa,
não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.
10.10 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do
item 10.28, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.
10.11 A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
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10.12 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o
contraditório e a defesa prévia.
10.13 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração
cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade
que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
10.14 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.
10.15 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.
10.16 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das
penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do item 10.3, e no prazo de 10 (dez) dias, a contar da abertura de
vista, no caso da alínea d, do item 10.3.
10.17 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo
ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.
10.18 As penalidades previstas no item 10.3 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.
10.19 Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária
da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar
com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.
10.20 As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE no Cadastro de
Fornecedores do Município e em outros Cadastros legalmente vigentes.
10.21 Dos atos da Administração decorrentes da aplicação cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 78 da Lei 8.666/93;
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação
ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
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III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o
caso, na hipótese do § 4o do art. 87 da Lei 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
§ 1o A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste item, excluídos os relativos a
advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os
casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a
decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
§ 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste item terá efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia
suspensiva aos demais recursos.
§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 5o Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos
do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
§ 6o Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de "carta convite" os prazos estabelecidos nos incisos I
e II e no parágrafo 3o deste item serão de dois dias úteis. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 7º A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.
10.22 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante.
10.22.1 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, prevista na alínea c, do item 10.3 será imposta pelo próprio Secretário Municipal/Ordenador de Despesa,
na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo, neste caso, a decisão ser
submetida à apreciação do próprio Secretário Municipal/Ordenador de Despesa.
10.23 A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 10.3:
a) corresponderá ao valor de até 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o
valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil,
sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções
administrativas, ressalvadas as hipóteses do art. 47 do Decreto Estadual n.º 3.149/80.
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das
infrações cometidas;
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta,
observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua
o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80.
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10.24 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, prevista na alínea c, do item 10.3:
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa,
não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.
10.25 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do
item 10.3, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.
10.25.1 A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
10.26 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o
contraditório e a defesa prévia.
10.27 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração
cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade
que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
10.27.1 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.
10.27.2 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.
10.27.2.1 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das
penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do item 10.3, e no prazo de 10 (dez) dias, a contar da abertura de
vista, no caso da alínea d, do item 10.3.
10.27.2.2 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos
jurídicos.
10.28 As penalidades previstas no item 10.3 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.
10.28.1 Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão
temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e
contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão
impedidos de contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os efeitos da respectiva
penalidade.
10.29 As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE no Cadastro de
Fornecedores do Município e em outros Cadastros legalmente vigentes.
10.30 Dos atos da Administração decorrentes da aplicação cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
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a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 78 da Lei 8.666/93;
f) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994);
g) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;
II - Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação
ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o
caso, na hipótese do § 4o do art. 87 da Lei 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
§ 1o A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste item, excluídos os relativos a
advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os
casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a
decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
§ 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste item terá efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia
suspensiva aos demais recursos.
§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 5o Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos
do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
§ 6o Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de "carta convite" os prazos estabelecidos nos incisos I
e II e no parágrafo 3o deste item serão de dois dias úteis. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 Tratando-se da modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços, só será exigida Dotação Orçamentária no
momento da execução de contrato ou instrumento hábil.
12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
12.1 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
de força que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados por razão de interesse
público ou a pedido do fornecedor.
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13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
13.1 Compete ao Órgão Gerenciador a prática de todos os atos e procedimentos de formação, controle e
administração do Sistema de Registro de Preços do Município de Carmo-RJ, citado no CAPITULO III do Decreto
Municipal nº 5.079/2017, sendo abaixo algumas das determinadas competências;
13.2 Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores,
para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes da Ata;
13.3 Realizar no mínimo a cada quatro (4) meses após o início da vigência da Ata, a conferencia dos preços
conforme Decreto Municipal 5.079/2017, artigo 10, inciso XI e conduzir eventuais renegociações dos preços
registrados;
13.4 Garantir a aplicação do tratamento diferenciado e simplificado previsto para as microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme institui o Capítulo V – Do Acesso aos Mercados, da Lei Complementar Federal nº 123, de
16 de dezembro de 2006;
13.5 Poderá aplicar o artigo 23 do Decreto Municipal nº 5079/2017 – (Utilização da Ata de Registro de Preços por
órgãos ou entidades não participantes) observando alterações posteriores.
14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1 Conforme o art. 73 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, executado o contrato, o seu objeto será recebido:
“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;”
14.2 O Contratado somente poderá atender pacientes mediante apresentação da respectiva autorização de
encaminhamento de pacientes, emitida pelo Fundo Municipal de Saúde;
14.3 O Fundo Municipal de Saúde não se responsabilizará por pacientes atendidos cujos encaminhamentos e
autorizações não atenderem os requisitos do item anterior;
14.4 O prestador só poderá realizar os exames mediante ao pedido medico autorizado por esta Secretaria, junto
as Xerox dos documentos necessários (Cartão SUS, Identidade, CPF e Comprovante de residência).
15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA
15.1 Prestar os serviços, com eficiência e celeridade, com qualidade na assistência prestada;
16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CADASTRO DE RESERVA
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16.1 Os fornecedores registrados para formação de cadastro de reserva, só se beneficiarão deste Registro de
Preços no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, respeitando a ordem de classificação;
16.2 Serão respeitadas as regras gerais de habilitação do Edital quando da convocação do licitante registrado
no Cadastro de Reserva.
17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PARTES INTEGRANTES
17.1 As condições estabelecidas no EDITAL e na proposta apresentada pela CONTRATADA são partes integrantes
desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
17.2 As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre
elas o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e
seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”), Decreto nº 8.420/2015 e se comprometem a cumpri-las
fielmente, por si e por seus funcionários e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por
ela contratados. Adicionalmente, ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações
previstos nesta Ata de Registro de Preços e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (I) não dar,
oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas
a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de
obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (II) adotar as melhores
práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das Leis Anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos
de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores e colaboradores ou
terceiros por ela contratados. A violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a
rescisão unilateral desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos provocados à
Parte inocente.”
18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1 Quaisquer dúvidas ou questões oriundas do fornecimento dos materiais constantes da presente Ata de
Registro de Preços e que não forem passíveis de solução amigável, serão dirimidas no Foro da Comarca de
Carmo/RJ, esgotadas as vias administrativas.
18.2 E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam a presente Ata de Registro de Preços em
06 (seis) vias de igual teor e forma, pelas partes supramencionadas, rubricadas as páginas precedentes, para que
surta seus efeitos jurídicos, obrigando-se por si e seus sucessores.
18.3 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo (a) Secretário (a)
Municipal e pela empresa qualificada como detentora da ata.

________________________________
Priscila dos Santos Lourenço Menezes
Fundo Municipal de Saúde de Carmo/RJ

________________________________
Thales Medeiros Gonçalves
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO
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