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EXERCÍCIO 2020 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2020 

CREDENCIAMENTO N° 013/2020 

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 10.122.9003.2.903.3.3.90.39.00.00 – Ficha 35  

 

SÍNTESE DO OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS - PESSOAS 

JURÍDICAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 

MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE E OSMOSE REVERSA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 

COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ENTES CONSORCIADOS AO 

CISALP, DIANTE DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – COVID 19. 

CONFORME ESTABELECE A LEI 13.979/2020, TENDO EM VISTA QUE PARA O EFETIVO 

ENFRENTAMENTO SEJA EFETIVO, FAZ-SE NECESSÁRIO RESGUARDAR O EXERCÍCIO E O 

FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS, ASSIM CONSIDERADOS 

AQUELES QUE, SE NÃO ATENDIDOS, COLOCAM EM PERIGO A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A 

SEGURANÇA DA POPULAÇÃO (ART. 3º, CAPUT E § 1º, DO DECRETO 10.282/2020), COMO 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. 

 

AUTUAÇÃO 

 

Aos 25 dias do mês de agosto de 2020, neste Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da 

Microrregião do Alto Paranaíba – CISALP autuei a autorização e demais documentos que seguem. 

 

_______________________________________ 
Presidente da Comissão de Licitação do CISALP 
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AUTORIZAÇÃO 

 

Estando cumpridas as formalidades previstas na lei 8.666/93, AUTORIZO a abertura do procedimento 

licitatório para, CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS - CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESAS - PESSOAS JURÍDICAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES - MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE E OSMOSE REVERSA COM MANUTENÇÃO 

CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS 

ENTES CONSORCIADOS AO CISALP DIANTE DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – COVID 19, 

CONFORME ESTABELECE A LEI 13.979/2020, TENDO EM VISTA QUE PARA O EFETIVO 

ENFRENTAMENTO, FAZ-SE NECESSÁRIO RESGUARDAR O EXERCÍCIO E O FUNCIONAMENTO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES QUE, SE NÃO 

ATENDIDOS, COLOCAM EM PERIGO A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO 

(ART. 3º, CAPUT E § 1º, DO DECRETO 10.282/2020), COMO ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INCLUÍDOS OS 

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. 

Tendo em vista solicitação em anexo e em atendimento ao disposto no inciso II, do artigo 16 da Lei 

Complementar n° 101, de 5 de maio de 2000. 

 

Declaro que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com o Orçamento Anual do CISALP 

para o exercício de 2020e compatibilidade com o Plano de Trabalho e as Diretrizes Orçamentárias do 

aludido Consórcio. 

 

 

Lagoa Formosa, 25 de agosto de 2020. 

 

______________________________ 
Presidente do CISALP 
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NOTA TÉCNICA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2020 

CREDENCIAMENTO N° 013/2020 

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS - PESSOAS JURÍDICAS, CREDENCIAMENTO PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS - PESSOAS JURÍDICAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE E OSMOSE REVERSA, COM 

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO A 

DEMANDA DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP DIANTE DA PANDEMIA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS – COVID 19, encontra respaldo legal no artigo 25, da lei 8.666/93, posto que seja 

inviável a competição, uma vez que são serviços em que as diferenças pessoais do selecionado têm 

pouca relevância para o interesse público, dado o nível técnico de a atividade ser bastante 

regulamentada e fiscalizada, e a administração fixar o preço a ser pago. 

No que toca à possibilidade de Consórcio Público de Saúde, no caso o CISALP, contratar 

mediante o Processo de Credenciamento não há óbice legal para tanto, desde que obedeça aos 

ditames preconizados pela legislação que rege a matéria. 

Quanto à minuta do contrato, sob o ângulo jurídico-formal, guarda conformidade com as 

exigências preconizadas para os instrumentos em espécie, em especial a lei 8.666/93, notadamente 

quanto às exigências de regularidades profissionais e fiscais. 

Isso posto, manifesto no sentido de que sob o ponto de vista jurídico-formal, a decisão poderá 

merecer a necessária ratificação pela autoridade competente, haja vista a exigência do 

correspondente recurso orçamentário, observadas que sejam as demais exigências legais 

preconizadas no artigo 26, da lei 8.666/93. 

Lagoa Formosa,25 de agosto de 2020. 

 

_________________________________________ 
Marcela Morais Gomes 

Assessora Jurídica do CISALP - OAB/MG 137.089 
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PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

 

Informamos que existe previsão de recursos orçamentários à conta da(s) 

dotação(ões):10.122.9003.2.903.3.3.90.39.00.00 – Ficha 35 e 10.122.9003.2.903.3.3.90.30 - Ficha 32 

 

Lagoa Formosa, 25 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

____________________________________ 
Isabela Mundim Lima de Matos 

Contadora - CRC 107703/O 
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EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2020 

CREDENCIAMENTO N° 013/2020 

 

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto Paranaíba – CISALP, através da 

Comissão Permanente de Licitação, divulga para conhecimento do público e interessados, que está 

procedendo ao credenciamento para contratação de empresas - pessoas jurídicas, que prestam 

serviços de Locação de Equipamentos Hospitalares – Máquinas de Hemodiálise e Osmose Reversa, 

com Manutenção Corretiva e Preventiva com substituição de peças, em atendimento a demanda 

dos Entes consorciados ao CISALP diante da Pandemia pelo novo Coronavírus – COVID 19, com base 

no artigo 25, “caput”, da lei 8.666/93, a partir de 26 de agosto de 2020, no horário das 08:00 às 

16:00 horas, na sede do CISALP, com endereço na Rua Juquinha Souto, n° 100, bairro Novo 

Horizonte, na cidade de Lagoa Formosa/MG, CEP 38.720-000 , permanecendo em aberto, por um 

período de 06 (seis) meses, após publicado, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do art. 

57, da lei 8.666/93 conforme cenário epidemiológico apresentado pelo Coronavírus, tendo em vista 

a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, segundo as condições 

estabelecidas no presente edital, nos seus anexos e na Minuta do Contrato, cujos termos o integram. 

 

INTEGRAM O PRESENTE EDITAL, OS SEGUINTES ANEXOS: 

Anexo I: Termo de Inscrição para credenciamento; 

Anexo II: Declaração de concordância com o edital; 

Anexo III: Declaração de disponibilidade, aptidão e capacidade para atendimento; 

Anexo IV: Modelo de Declaração de que não emprega menores; 

Anexo V: Relação de itens com preço(s) de referência para credenciamento; 

Anexo VI: Declaração dados bancários; 

Anexo VII: Minuta de Termo de Credenciamento. 

1. DO OBJETO 
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1.1 O presente edital tem como objeto o credenciamento de empresas - pessoa(s) jurídica(s) que 

prestem serviços de Locação de Equipamentos Hospitalares - Máquinas de Hemodiálise e Osmose 

Reversa com Manutenção Corretiva e Preventiva com substituição de peças, em atendimento a 

demanda dos Entes consorciados ao CISALP diante da Pandemia pelo novo Coronavírus – COVID 19, 

conforme estabelece a lei 13.979/2020, tendo em vista que para o efetivo enfrentamento, faz-se 

necessário resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais, 

assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou 

a segurança da população (art. 3º, caput e § 1º, do decreto 10.282/2020), como assistência à saúde, 

incluídos. 

Com fulcro nas especificações constantes no termo de referência e seus anexos. O credenciamento 

será distribuído por itens, em que, no valor do item deverão estar inclusas todas as despesas geradas.  

1.2 São entes consorciados: Arapuá, Carmo do Paranaíba, Guarda Mor, Guimarânia, Lagamar, Lagoa 

Formosa, Lagoa Grande, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, São Gotardo, São 

Gonçalo do Abaeté, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, Tiros e Varjão de Minas. 

 

2. DO PRAZO E LOCAL DE CREDENCIAMENTO 

2.1 O credenciamento ocorrerá a partir de 26 de agosto de 2020, no horário das 08:00 às 16:00 

horas, na sede do CISALP, com endereço na Rua Juquinha Souto, n° 100, bairro Novo Horizonte, na 

cidade de Lagoa Formosa/MG, CEP 38.720-000 , permanecendo em aberto, por um período de 6 

(meses) meses, após publicado, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do art. 57, da lei 

8.666/93 por igual período, tendo em vista a obtenção de preços e condições mais vantajosas para 

a administração, segundo as condições estabelecidas no presente edital, nos seus anexos e na Minuta 

do Contrato, cujos termos o integram. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1 O(s) interessado(s) deverá(ão) apresentar, para credenciamento, a relação de seus serviços de 

saúde, juntamente com a documentação exigida para habilitação, no prazo e local constantes do item 

2 deste edital, em conformidade com os seguintes requisitos: 

3.2 DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
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3.2.1 Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados em originais, ou publicação em 

órgão oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, ou por servidor do 

CISALP, mediante apresentação de cópias acompanhadas dos originais. 

3.2.2 As certidões exigidas deverão estar dentro do prazo de validade, ou na falta da indicação deste, 

deverão ser acompanhadas de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a 

validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será 

considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão. 

3.2.3 Produzirão os mesmos efeitos para os fins deste edital as certidões negativas de débito (CND) e 

as certidões positivas com efeito de negativas (CPD-EN). 

3.2.4 A documentação exigida será vistoriada pela comissão permanente de licitações e contratos, ou 

órgão correspondente. 

3.2.5 Não poderão participar do credenciamento, aqueles que não apresentarem a documentação 

constante dos itens 3.3. 

3.3. DOCUMENTOS PESSOA JURÍDICA 

3.3.1 DECLARAÇÕES QUE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR  

a) Termo de Inscrição para credenciamento (Anexo I); 

b) Declaração de concordância com o edital assinado por Diretor Administrativo, ou cargo 

equivalente (Anexo II); 

c) Declaração de disponibilidade, aptidão e capacidade de atendimentos compatíveis com o 

objeto do credenciamento quantitativo à disposição e horários (Anexo III); 

d) Declaração de que não emprega menores, conforme disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, na forma do Decreto n° 4.358/2002 (Anexo IV). 

e) Declaração dados bancários (Anexo VI). 

3.3.2 CERTIDÕES QUE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR 

3.3.2.1 Registro Comercial no caso de empresa individual; 

3.3.2.2 Ato constitutivo, estatuto, ou contrato social e último aditivo contratual, que contenha as 

alterações em vigor, devidamente registrados, em que se tratando de sociedade por ações, 

acompanhado da documentação de seus administradores; 
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3.3.2.3 Decreto de autorização de funcionamento, em se tratando de sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão ou 

entidade competente; 

3.3.2.4 Documento comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação; 

3.3.2.5 Documentos dos sócios administradores, ou cargo equivalente; 

3.3.2.6 Documento do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Profissional; 

3.3.2.7 Procuração com poderes específicos para representação perante a Comissão de Licitação, 

conforme o caso; 

3.3.2.8 Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, do 

domicílio do interessado licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, cuja prova dar-se-á pela 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débito quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional em conjunto com a Receita Federal do Brasil ou documento equivalente 

que comprove a regularidade; 

b) Certificado de Quitação de Tributos e Contribuições Federais emitidas pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil ou documento equivalente que comprove a regularidade; 

3.3.2.9 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débito (CND) comprovando a inexistência de débito junto ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS, ou documento equivalente que comprove regularidade; 

b) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

3.3.2.10. Apresentação do Licenciamento perante órgão Sanitário Estadual ou Municipal competente 

(Alvará Sanitário) com a devida validade, para exercer as atividades de comercialização e venda. Para 

efeito de comprovação da exigência estabelecida neste item, somente serão aceitas as licenças 
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válidas, assim entendidas aquelas cujo prazo de validade esteja vigente nesta data da sessão Pública. 

Caso a Licença de Funcionamento/Alvará de Saúde ou equivalente esteja vencida e se a autoridade 

sanitária não decidir o pedido de revalidação antes do término do prazo da licença considerar-se-á o 

(a) mesmo(a) automaticamente prorrogado (a) até a data da decisão do pedido de revalidação, desde 

que o pedido de revalidação tenha sido requerido nos primeiros 120 (cento e vinte) dias de cada 

exercício. Desta forma, para fins de habilitação desta licitação, neste caso, deverá ser apresentado o 

protocolo de pedido de revalidação respectivo que comprove o enquadramento na situação acima 

descrita, conforme disposto no artigo 25 da Lei 5.991/73, alterada pela Lei 6.318, de dezembro de 

1975, artigo 1°. 

3.3.2.11. Apresentar Certidão de Registro e Quitação emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia. 

3.3.2.12. Apresentar CAT com Registro de Atestado em nome do responsável técnico indicado no 

documento exigido no item anterior para manutenção em máquinas de hemodiálise e osmose. 

3.3.2.13. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa para classe saneantes emitida pela 

ANVISA. 

3.3.2.14. Fornecer comprovação do REGISTRO DO MATERIAL NA ANVISA (MATERIAIS MÉDICO-

HOSPITALARES) – MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE deverão estar registradas na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária em estrita observância aos preceitos da Lei nº 6.360/76 e de seu Regulamento 

baixado pelo Decreto nº 8077, de 14 de agosto de 2013, atendidas, ainda, as normas expressas na 

Portaria Conjunta nº 01, de 08 de março de 1996. Caberá a licitante classificada, após regular 

solicitação do Pregoeiro, de remeter o documento do respectivo registro VIGENTE do(s) item(ns) na 

ANVISA ou comprovação da publicação de seu ato no Diário Oficial observando-se sua validade, 

documento de Registro do Produto na Secretaria de Vigilância Sanitária, conforme Anexo I (Termo de 

Referência) sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO daquele(s) item(ns). Caso o produto seja dispensado 

do registro a empresa deverá apresentar o Certificado de Dispensa de Registro. 

 

3.4. DOCUMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE PRESTARÁ O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

a) Xerox dos documentos pessoais 
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b) Registro no conselho de classe  

c) Xerox do diploma 

d) Xerox de comprovação de demais cursos de especialização  

 

3.5. DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

3.5.1 Além da documentação exigida para a habilitação, os licitantes deverão apresentar, ainda, em 

envelope lacrado, a relação de itens com preços(s) de referência para credenciamento Anexo V. 

(Neste anexo a empresa deverá colocar somente os itens para os quais irá credenciar os serviços). 

3.5.2 Após o prazo final para credenciamento será publicada a lista dos credenciados na sede do 

CISALP. 

3.6 DOS IMPEDIMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO 

3.6.1 É vedado o credenciamento nos termos deste edital, nos seguintes casos: 

a) Para profissionais que forem servidores públicos em exercício de cargo em comissão, ou 

função gratificada; 

b) Para pessoas jurídicas que não cumpram as exigências deste edital. 

 

4. DO PROCEDIMENTO 

4.1 O recebimento dos envelopes de habilitação e credenciamento terá início na data estipulada 

neste edital, na sede do CISALP, com endereço na Rua Juquinha Souto, n° 100, bairro Novo Horizonte, 

na cidade de Lagoa Formosa/MG. 

4.2 A Comissão de Licitação poderá convocar os interessados para quaisquer esclarecimentos, 

porventura necessários. 

4.3 Após a análise, a Comissão, com base no parecer dos técnicos da Secretaria Executiva decidirá 

pela Aceitação ou Recusa do Credenciamento. 

4.4 A recusa será sempre baseada no não cumprimento de quesitos estabelecidos por este Edital. 

4.5 Serão credenciadas todas as empresas que satisfizerem as exigências contidas neste edital. 

 

5. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
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5.1 A remuneração pelos serviços realizados obedecerá aos valores constantes no Anexo V. 

5.2 A Diretoria Financeira do CISALP efetuará o pagamento decorrente da concretização do objeto 

licitado, por processo legal, mediante entrega da nota fiscal no setor competente, fazendo constar da 

mesma, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação, preço unitário e preço total do (s) item 

(s), devidamente atestadas pelo setor competente da Contratante. Os pagamentos serão feitos, 

exclusivamente, através de transferência bancárias para conta do credenciado. As transferências que 

serão feitas para outros bancos que não seja banco do Brasil será descontado a despesa de 

transferência bancária. 

5.3 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 

5.4 Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e responsabilidades 

vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade. 

5.5 Os valores constantes no Anexo V correspondem ao valor total dos serviços contratados, já 

incluídos todos os recolhimentos tributários, previdenciários, fiscais, trabalhistas e quaisquer outros 

porventura incidentes. 

5.5.1 No valor do procedimento deverão estão inclusas todas as despesas geradas. 

5.5.2 Quaisquer despesas extras ou valores cobrados em desacordo com o contrato deverão ser 

autorizados previamente pelo CISALP. 

5.6 É de responsabilidade do CREDENCIADO o envio do faturamento até o 3º (terceiro) dia útil do mês 

subsequente a realização dos procedimentos.  

5.6.1 Para maior agilidade e rapidez no pagamento, o faturamento deverá ser enviado para o e-mail 

faturamento@cisalp.mg.gov.br, e a nota fiscal para pagamento, para o e-mail 

contabilidade@cisalp.mg.gov.br.  

5.6.2 O faturamento original, com as guias autorizadas que foram recolhidas pelo CREDENCIADO, 

deverá ser encaminhado para o endereço Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte, Lagoa 

Formosa – MG CEP 38.720-000. 

 

6. DO REAJUSTE 
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6.1 Por força das leis federais n° 9.069/95 e 10.192/01, a periodicidade de reajustamento dos preços 

será anual, ficando assegurada à contratante, na forma do art. 65, inciso II, da lei. 8.666/93, a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

6.2 O valor que propôs a CREDENCIADA será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na alínea “d” 

do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8666/93. Em caso de prorrogação do contrato, nos termos da lei. 

 

7. DO CONTRATO 

7.1 Será firmado o Termo/Contrato de Credenciamento com validade de 6 (seis) meses contados a 

partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme art. 4º-H da Lei nº 13.979, de 13 de 

fevereiro de 2020, por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos 

efeitos da situação de emergência de saúde pública. 

 

8. SANÇÕES 

8.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato o Consórcio poderá, garantida prévia defesa, além da 

rescisão do contrato, aplicar à contratada as seguintes sanções previstas no art. 87, da lei 8.666/93: 

a) Advertência; 

b) Multa na forma prevista no item 8.2; 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.2. Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total da Nota fiscal/fatura, relativa 

ao mês da ocorrência, quando a contratada: 

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização 

por escrito do CISALP; 

c) Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 

independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas; 

d) Desatender as determinações da fiscalização; 
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e) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais; 

f) Não iniciar, sem justa causa, a execução do contrato no prazo fixado; 

g) Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado; 

h) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo 

ou má-fé, venha causar danos ao Município e/ou terceiros, independentemente da obrigação 

da contratada em reparar os danos causados. 

8.3. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

 

9. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

9.1 As impugnações ao presente edital convocatório deverão ser dirigidas à Comissão de Licitação do 

CISALP, até 2 (dois) dias úteis antes da primeira data fixada para a abertura dos envelopes de 

credenciamento. 

9.2 Os recursos referentes às decisões relativas ao processo de credenciamento, poderão ser 

interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do dia, subsequente à intimação dos atos. A 

petição devidamente fundamentada deverá ser dirigida à Comissão de Licitação do CISALP. 

 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 Os recursos financeiros para encargos decorrentes do presente Credenciamento correrão por 

conta da(s) seguinte(s) dotação(ções) orçamentária(s):10.122.9003.2.903.3.3.90.39.00.00 – Ficha 35. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Faz parte integrante deste edital o Anexo VII – Minuta do Contrato. 

11.2 Fica eleito o foro da Comarca de Patos de Minas/MG, para solucionar quaisquer questões 

oriundas deste edital. 

11.3 Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a este credenciamento, serão 

prestados pelo telefone (34)3824-1710, ou ainda pelo e-mail licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

Lagoa Formosa, 25 de agosto de 2020. 

mailto:licitacao@cisalp.mg.gov.br
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____________________________________ 
Lucinéia Lima Pacheco 

Presidente da C.P.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
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TERMO DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO NO PROCESSO LICITATÓRIO N°053/2020, 

CREDENCIAMENTO N° 013/2020 

DADOS DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

01.NOME DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE (PESSOA FÍSICA/JURÍDICA) 02. CPF/CNPJ 

    

03. ENDEREÇO 04. BAIRRO 

    

05. CIDADE/UF 06. CEP 

    

07. TELEFONES 08. E-MAIL 

    

DADOS DO DIRIGENTE/PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 

09. NOME DO DIRIGENTE/PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 10. RG 

    

11. CPF 12. CRM/OUTRO 

    

13. ENDEREÇO  14. BAIRRO 

    

15. CIDADE/UF 16. CEP 

    

17. TELEFONES 18. E-MAIL 

    

 

Lagoa Formosa, (**) de (**********) de 2020. 

 

______________________ 

Assinatura do Licitante 

 

 

ANEXO II 
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DECLARAÇÃO CONCORDÂNCIA COM EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N°053/2020, 

CREDENCIAMENTO N° 013/2020. 

 

 

À  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CISALP, 

 

 

O licitante (pessoa física/jurídica) (****************), inscrito no CPF/CNPJ 

(*************), por intermédio do seu representante, (**************), portador da identidade 

(*************) e do CPF (***************), declara para os fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório em epígrafe, sob a modalidade Credenciamento 013/2020, 

instaurado pelo CISALP, que estamos de acordo com todas as disposições do referido edital. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

Lagoa Formosa, (**) de (*******) de 2020. 

 

 

______________________ 

Assinatura do Licitante 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, APTIDÃO E CAPACIDADE PARA ATENDIMENTO 

 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CISALP 

 

O licitante (pessoa física/jurídica) (****************), inscrito no CPF/CNPJ 

(*************), por intermédio do seu representante, (**************), portador da identidade 

(*************) e do CPF (***************), declara sob as penas da lei e para fins de direito, na 

qualidade de licitante, do Processo Licitatório n° 053/2020, Credenciamento n° 013/2020, em 

cumprimento ao instrumento convocatório, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica 

indicado(s) para este certame possui(em) vínculo com nossa empresa, e que o(s)  responsável(is) 

técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas 

as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo 

substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do CISALP, apresentando 

para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior 

qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes 

profissionais: 

 

a) [Profissão, Nome, Número no Conselho e Assinatura] 

b) [Profissão, Nome, Número no Conselho e Assinatura] 

 

Por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

 

Lagoa Formosa, (**) de (*********) de 2020. 

______________________ 

Assinatura do Licitante 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DO ARTIGO 7º, XXXIII, CF 

 

 

O licitante (pessoa física/jurídica) (****************), inscrito no CPF/CNPJ (*************), por 

intermédio do seu representante, (**************), portador da identidade (*************) e do 

CPF (***************), DECLARA, na qualidade de licitante, do Processo Licitatório n° 053/2020, 

Credenciamento n° 013/2020, para fins do disposto no art. 27, V da Lei Federal n 8.666/93 que não 

emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de14 (quatorze) anos, conforme Lei Federal 

nº 9.854/99. 

 

 

Lagoa Formosa, (**) de (************) de 2020. 

 

 

 

______________________ 

Assinatura do Licitante 
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ANEXO V 
 

RELAÇÃO DE ITENS COM PREÇO(S) DE REFERÊNCIA PARA CREDENCIAMENTO 013/2020. (NESTE 
ANEXO A EMPRESA DEVERÁ COLOCAR SOMENTE OS ITENS PARA OS QUAIS IRÁ CREDENCIAR OS 
SERVIÇOS) 
 

 
Item Descrição dos Itens Unid. 

Quant 
Anual. 

 
V. Unitário 

 
V. Total Anual 

01 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: EQUIPAMENTO 
DE PROPORÇÃO PARA HEMODIÁLISE, 
UTILIZADO NO TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA 
RENAL CRÔNICA E DIALISE AGUDA PERMITINDO 
A PURIFICAÇÃO DO SANGUE ATRAVÉS DE 
DIALISADOR DO TIPO CAPILAR DE FIBRAS OCAS, 
PARA USO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
OU EM UNIDADE DE DIALISE PARA PACIENTES 
CRÔNICOS. SÃO NECESSÁRIOS OS SEGUINTES 
REQUISITOS, NO MÍNIMO: 
MICROPROCESSADOR PROGRAMÁVEL 
MONTADO SOBRE RODÍZIOS, SENDO PELO 
MENOS 02 COM FREIOS. DOTADA DE BATERIA 
INTERNA PARA FALTA DE ENERGIA, 
RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 
15 MINUTOS OU SUPERIOR EM 
FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE SANGUE E 
PAINEL DE CONTROLE E COM RECARGA 
AUTOMÁTICA AO CONECTAR O EQUIPAMENTO 
A REDE ELÉTRICA. PERMITA FUNCIONAMENTO 
COM BICARBONATO OU ACETATO. PERMITA 
AJUSTE DE CONDUTIVIDADE ENTRE 13 E 15 MS 
EM: SISTEMA DE PREPARO DE SOLUÇÃO DE 
DIALISE POR PROPORÇÃO VOLUMÉTRICO OU 
SERVO CONTROLADO. SISTEMA CONTROLADO 
DE ULTRAFILTRARÃO, ABRANGENDO TAXA DE 
UF DE 0 A 4.0 L/HORA. CONTROLE 
AUTOMÁTICO DA PRESSÃO TRANSMEMBRANA. 
PERMITA AJUSTE DA TEMPERATURA DO 
DIALISATO PELO O USUÁRIO NO MÍNIMO OU 
INFERIOR À 35ºc E NO MÍNIMO OU SUPERIOR A 
39ºc. PERMITA AJUSTE E NO MÍNIMO OU 
SUPERIOR À 800ML/MINT. AJUSTE DO FLUXO 

UNIDADE 10 R$ 3.500,000 R$ 35.000,00 



 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 

(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

DA BOMBA DE SANGUE VARIANDO NO 
MÍNIMO OU INFERIOR À50 ML/MIN E NO 
MÍNIMO OU SUPERIOR A 500 ML MIN. 
REALIZAR HEMODIÁLISE CONVENCIONAL. 
REALIZAR HEMODIÁLISE SEQUENCIAL SEM 
CONSUMO DE SOLUÇÃO. PERMITA OPERAÇÃO 
COM DIALISADORES E LINHAS DE SANGUE DE 
QUALQUER TIPO E QUALQUER FABRICANTE. O 
EQUIPAMENTO DEVE SER ISENTA DE 
QUALQUER MATERIAL CONSUMÍVEL 
EXCLUSIVO. REGISTRO REALIZADO PELA 
ENFERMAGEM DURANTE TODO O 
TRATAMENTO EM FORMULÁRIO DEFINIDO 
PELA UNIDADE COM MONITORAÇÃO 
CONTÍNUA DE FLUXO DE SANGUE, 
TEMPERATURA, PRESSÃO ARTERIAL E VENOSA 
DO CIRCUITO EXTRACORPÓREO, TEMPO E UF. 
POSSUIR FILTRO DE SOLUÇÃO DO DIALISATO. 
DOTADA DE DISPOSITIVO QUE PERMITA A 
COLETA DE AMOSTRA DE DIALISATO DURANTE 
O PROCEDIMENTO HEMODIALITICO. DOTADA 
DE DETECTOR DE RUPTURA DO DIALISADOR. 
DOTADA DE DETECTOR DE BOLHAS 
ULTRASSÔNICO, COM SISTEMA DE 
TRAVAMENTO PARA PROTEÇÃO CONTRA 
EMBOLISMO GASOSO.  
DOTADA DE AJUSTE ELETRÔNICO DO NÍVEL K 

DO CATABOLHA VENOSO. PROTEÇÃO CONTRA 

OPERAÇÃO EM MODO DE DIÁLISE QUANDO O 

EQUIPAMENTO ESTIVER EM MODO DE 

DESINFECÇÃO. ALARMES SONOROS E VISUAIS 

PARA VAZAMENTO DE SANGUE, DETECÇÃO DE 

AR, OSCILAÇÃO DE CONDUTIVIDADE, 

VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, PRESSÃO 

ARTERIAL E VENOSA DO CIRCUITO 

EXTRACORPÓREO 

02 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: OSMOSE 

REVERSA PORTÁTIL, COM DOIS FILTROS PARA O 

PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGUA PARA AS 

MEMBRANAS. SENDO O PRIMEIRO FILTRO É 

UNIDADE 10 R$ 3.000,00 R$ 30.000,00 
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RESPONSÁVEL PELA FILTRAGEM DAS 

PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES QUE 5 MICRA E 

O SEGUNDO DE CARVÃO ATIVADO. COMPOSTO 

POR MATERIAL 100% RECICLÁVEIS CARCAÇA –

CONSTRUÍDA EM MATERIAL PLÁSTICO, INERTE, 

RECICLÁVEL. TUBOS E CONEXÕES EM MATERIAL 

PLÁSTICO RECICLÁVEL, INERTE. PRESSÃO 

MÍNIMA DE ENTRADA DE 1,0 KGF/CM2. 

POSSUIR PAINEL DE CONTROLE. SINAIS DE 

ALARME: ALARME DE ALTA CONDUTIVIDADE, 

ALARME DE BAIXA PRESSÃO. DEVE AINDA 

POSSUIR QUATRO RODÍZIOS DE PADRÃO 

HOSPITALAR PARA POSSIBILITAR O 

DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO 

 

 

Nome da empresa: _____________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________ 

 

 

Lagoa Formosa, (**) de (************) de 2020. 

 

 

______________________ 

Assinatura do Licitante 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI – Declaração dados bancários 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: CREDENCIAMENTO N° 013/2020 

FICHA CADASTRAL/DADOS BANCÁRIOS CNPJ: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

                    

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE:  UF: 

CEP: TEL (1): TEL (2): 

E-MAIL:  SITE:  

                    

CONTATO: TEL: 

                    

REPRESENTANTE LEGAL (1): 

RG: EMISSOR: CPF: CARGO: 

                    

REPRESENTANTE LEGAL (2): 

RG: EMISSOR: CPF: CARGO: 

                    

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO: Nº DO BANCO: 

AGÊNCIA:  CONTA CORRENTE: 

 
DATA: _______/________/________ ASSINATURA: 

 
 

ANEXO VII (NÃO PRECISA SER PREENCHIDA PELO LICITANTE) 
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MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: CREDENCIAMENTO N° 013/2020 

 

Termo de Credenciamento que celebram o Consórcio 

Público Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto 

Paranaíba - CISALP e o(a) (**************). 

 

Pelo presente Termo de Credenciamento o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 

MICRO REGIÃO DO ALTO PARANAÍBA - CISALP, pessoa jurídica de direito público interno, do tipo 

associação pública, inscrito no CNPJ/MF sob o N° 02.319.394/0001-70, com sede à Rua Juquinha 

Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte, na cidade de Lagoa Formosa, Estado de Minas Gerais, 

doravante denominado CREDENCIANTE, credencia (*****************) inscrito no CNPJ sob o nº 

(*************),doravante denominado CREDENCIADO, representada pelo sócio administrativo 

(*************), para prestar (*************) na área de Consórcio, mediante sujeição mútua às 

cláusulas que se anunciam e ao processo de inexigibilidade de licitação nº 013/2020, ratificado no dia 

(*********). 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto do Contrato 

O presente termo tem por objeto a contratação de empresas para prestação de serviços de locação 

de equipamentos hospitalares - máquinas de hemodiálise e osmose reversa com manutenção 

corretiva e preventiva com substituição de peças, diante da pandemia pelo novo Coronavírus – 

COVID 19, conforme demanda e autorização do CISALP, tendo em vista a homologação do Processo 

Licitatório nº 053/2020 e Inexigibilidade de Licitação: Credenciamento nº 013/2020, com base no que 

dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, nos termos da legislação vigente aplicável à 

matéria, assim como, pelas condições do edital e seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidas dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço 

2.1. O credenciado obriga-se a prestar os serviços, objeto deste edital de credenciamento, a saber:  

Item I: Locação de Equipamento de Proporção para Hemodiálise; ITEM II: Locação de Equipamento 

Osmose Reversa Portátil; pelo valor de R$ (*********) por item, nele incluído impostos, taxas, 

contribuições e demais tributos que envolvem o serviço. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – Pagamento 

3.1. A Diretoria Financeira do CISALP efetuará o pagamento decorrente da concretização do objeto 

licitado, por processo legal, após a comprovação da prestação dos serviços, sendo necessária a 

entrega da nota fiscal no setor competente, fazendo constar da mesma, discriminação, quantitativo, 

modalidade de licitação, valor mensal do serviço prestado, devidamente atestadas pelo setor 

competente da Contratante. Os pagamentos serão feitos, exclusivamente, através de transferência 

bancárias para conta do credenciado. Os pagamentos feitos para outros bancos que não seja Banco 

do Brasil será descontada a despesa de transferência bancária. 

3.2. A pessoa/empresa deverá apresentar o Certificado de regularidade junto ao INSS e FGTS, por 

ocasião da apresentação da Nota Fiscal. 

3.3. Todos os encargos, impostos e demais tributos correm por conta do Credenciado. 

3.4 É de responsabilidade do CREDENCIADO o envio do faturamento até o 3º (terceiro) dia útil do mês 

subsequente a realização dos procedimentos.  

3.4.1 Para maior agilidade e rapidez no pagamento, o faturamento deverá ser enviado para o e-mail 

faturamento@cisalp.mg.gov.br, e a nota fiscal para pagamento, para o e-mail 

contabilidade@cisalp.mg.gov.br.  

3.4.2 O faturamento original, com as guias autorizadas que foram recolhidas pelo CREDENCIADO, 

deverá ser encaminhado para o endereço Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte, Lagoa 

Formosa – MG CEP 38.720-000. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – Recursos Orçamentários 
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4.1. As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão por conta da dotação 

orçamentária do CISALP, por intermédio dos recursos consignados no Orçamento Anual do 

CISALP, para o ano 2020 e correlatas para o ano de 2021: 10.122.9003.2.903.3.3.90.39.00.00 

– Ficha 35. 

5. CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações da CREDENCIANTE 

5.1. A CREDENCIANTE deverá: 

a) Efetuar o pagamento ao CREDENCIADO de acordo com o estabelecido neste contrato; 

b) Fornecer ao CREDENCIADO todos os dados e informações que se façam necessárias ao bom 

desempenho dos serviços ora contratados; 

c) Nenhuma outra remuneração será devida ao Contratado/Credenciado, a qualquer título ou 

natureza, decorrentes de encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relativos ao cumprimento 

das obrigações estabelecidas no presente instrumento, pois, fica convencionado que não há relação 

de emprego entre o Contratante e o Contratado, estando este Contrato disciplinado pelos artigos 593 

e seguintes do Código Civil. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – Obrigações do CREDENCIADO 

6.1. Prestar os serviços, conforme objeto do contrato, de acordo com as diretrizes e necessidades 

informadas pelo CISALP.  

6.2. Apresentar mensalmente a nota fiscal dos serviços prestados junto à Secretaria Executiva do 

CISALP, com a autorização do fundo Municipal de Saúde. 

6.3. Zelar pelo cumprimento das normas internas da CREDENCIANTE, bem como, de higiene e 

segurança do trabalho, seguindo as normas do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde. 

6.4. Comunicar à CREDENCIANTE qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 

Contrato. 

6.5. Responsabilizar-se por todos os danos causados à CREDENCIANTE e/ou terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, provocados pela negligência, imprudência ou imperícia quando repará-las e corrigi-

las às suas expensas. 
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6.6. Instalar os equipamentos na sede dos Entes Consorciados, em local e horário estabelecido pela 

Contratada, conforme demanda apresentada. 

6.7. Todas as máquinas, sistemas e equipamentos, objeto desse termo de referência e que serão 

disponibilizados pelo (s) vencedor (s) deverão ser novos, de primeiro uso, ou em plenas condições de 

uso, com garantias, o que deve ser comprovado por meio de nota fiscal de compra ou declaração 

emitida pelo Contratado informando às condições do equipamento, o que deverá ser entregue no 

momento da entrega e instalação dos equipamentos. 

6.8. Os equipamentos serão solicitados e instalados ao longo do período de execução contratual de 

acordo com a necessidade do Ente Consorciado. 

6.9. O faturamento mensal deverá corresponder ao número de máquinas disponibilizadas pela 

CONTRATADA. 

6.10. O pagamento da locação das máquinas será realizado após a finalização do mês. 

6.11. O fiscal do contrato informará a CONTRATADA o valor a ser pago com base no número de 

máquinas que foram disponibilizadas durante o mês. 

6.12. As máquinas, equipamentos e sistemas, que forem solicitadas, devem ser instalados, 

configurados e estarem disponíveis para uso em no máximo 5 dias corridos após a assinatura do 

contrato. Esse prazo pode ser prorrogado desde que autorizado pelo contratante. 

6.13. A instalação das máquinas e equipamentos deverá ocorrer em dias e horários estabelecidos pelo 

Contratante. 

6.14. A(s) empresa(s) deve (m) deverá (ão) entregar, montar, configurar todos os equipamentos e 

acessórios e capacitar à equipe que manuseará os equipamentos, sem custos para o Contratante. 

6.15. A (s) empresa (s) vencedora (s) serão responsáveis pela manutenção preventiva e corretiva de 

todas as máquinas, equipamentos e sistemas que lhe forem adjudicados, sem custos para o 

Contratante. 

6.16. Manter o equipamento em pleno funcionamento dentro do período da execução do Contrato; 

observando que a manutenção, peças/acessórios, bem como filtros e membranas, e outros serviços 

são por conta da Contratada, desde que não seja constatado mau uso pela Contratante.  
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6.17. A CONTRATADA deverá entregar os equipamentos inspecionados e calibrados, mantendo o 

controle da calibração conforme normas técnicas. Providenciar a imediata correção das deficiências 

apontadas pelo setor competente do Contratante. 

6.18. Consertar os equipamentos no prazo máximo de 12 (doze) horas, em caso de defeito, não sendo 

possível, substituir de imediato após o referido prazo. A substituição deverá ser realizada incluindo 

aos sábados, domingos e feriados; observando que a manutenção, peças/acessórios, bem como 

filtros e membranas, desde que não seja constatado mau uso pela Contratante.  

6.19. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o 

inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações. 

6.20. Providenciar treinamento aos servidores indicados pela Gerência da Instituição para utilização 

do Aparelho caso seja necessário. 

6.21. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com 

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta. 

6.22. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

6.23. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

6.24. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos necessários dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

6.25. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além 

de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso. 

6.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço. 
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6.28. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante. 

6.29. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência. 

6.30. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e 

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

6.31. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços. 

6.32. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

6.33. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

6.34. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 

6.35. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.36. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

6.37. Atender de pronto as necessidades da CONTRATANTE quanto ao serviço contratado. 

6.38. Prestar esclarecimentos necessários aos membros da Administração do CONTRATANTE, quando 

solicitado. 

6.39. Apresentar as notas fiscais e faturas correspondentes ao serviço. 

6.40. Cumprir fielmente o estabelecido nas CLÁUSULAS e condições do presente EDITAL e de seus 

documentos integrantes, com rigorosa observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor e 
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de tudo mais que for necessário para perfeita execução do CONTRATO, ainda que não expressamente 

mencionados no presente instrumento. 

6.41. Designar um Representante para, em seu nome, tratar de todos os assuntos relativos ao 

CONTRATO. 

6.42. Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao pessoal empregado da empresa ou 

contratado por ela, respondendo pelos encargos fiscais, trabalhistas, securitários e outros 

correspondentes: 

6.43. Não se valer do CONTRATO e dos documentos dele decorrentes, para assumir obrigações 

perante terceiros, dando-o como garantia ou caução, nem, em nenhuma hipótese, utilizar os direitos 

de crédito a serem auferidos em função da realização do serviço em quaisquer operações de 

descontos bancários. 

6.44. Com a assinatura do CONTRATO a empresa corrobora a declaração de cumprimento no disposto 

no Inciso XXXIII, do Artigo 7.º da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho aos menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos - Emenda Constitucional n.º 20 de 

15 de dezembro de 1998. 

6.45. Outras exigências (condições) previstas neste Edital e na legislação específica vigente, 

especialmente o disposto no Inciso XIII, Art. 55, Lei n.º 8.666/93. Responsabilizar-se pelos danos 

causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do objeto deste instrumento não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 

acompanhamento efetuado pelo CONTRATANTE. 

6.46. Obrigar-se a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

serviço deste instrumento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução. 

6.48. O licitante vencedor é obrigado a reparar, às suas expensas, no total ou em parte, o serviço do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

6.49. O licitante vencedor é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
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6.50. A execução do serviço não exclui a responsabilidade do CONTRATADO pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

6.51. Toda visita técnica da CONTRATADA deverá ser feita, comunicada e acompanhada por 

profissional(is) indicados pelo CONTRATANTE. Deverá ser fornecido um relatório onde, 

obrigatoriamente, constará a identificação da empresa e os itens verificados durante a visita, sendo 

ao final, assinado pelo executor do serviço e pelo funcionário do setor que tiver acompanhado o 

andamento do serviço.  

6.52. A CONTRATADA obriga-se a fornecer a relação dos técnicos que realizarão as manutenções, na 

qual constará os documentos que comprovem seus registros no CREA. 

6.53. A CONTRATADA comunicará ao CONTRATANTE, por escrito, o mau uso do equipamento por 

parte de servidores, ou quando houver falhas no fornecimento de insumos para o funcionamento 

adequado do equipamento. 

6.54. A CONTRATADA é obrigada a apresentar um atestado devidamente registrado no CREA que 

comprove a habilitação da empresa em executar as manutenções solicitadas no edital. 

6.55. Os equipamentos que ficarem parados por mais de 12 (doze) horas, independente do motivo, 

deverão ser substituídos de imediato. 

6.56. A CONTRATADA será responsável por manter o(s) equipamento(s) em perfeito estado de 

funcionamento de acordo com o manual técnico, normas técnicas e portaria(s) do Ministério da 

Saúde vigente(s). 

6.57. A CONTRATADA será responsável pelo tratamento e controle da qualidade da água utilizada nos 

equipamentos de hemodiálise, de acordo com as normas técnicas e portaria(s) do Ministério da 

Saúde vigente(s). 

6.58. A empresa Contratada deverá apresentar, por escrito, os procedimentos utilizados para a 

realização no tratamento de água, conforme solicitado na especificação. 

6.59. A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo 

ou em parte, os serviços de manutenção rejeitados pela fiscalização do CONTRATANTE, em função de 

defeitos e/ou incorreções, resultantes da sua execução ou dos materiais empregados. 

6.60. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá a Empresa de 

total responsabilidade pela má execução dos serviços objeto do contrato. 
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6.61. Os equipamentos utilizados na prestação deverão ter registro no respectivo órgão de controle, e 

obedecer à legislação vigente, Resolução ANVISA RDC nº 154, 15 de junho de 2004. 

Os Equipamentos deverão obedecer todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – Das Manutenções Preventivas e Corretivas dos Equipamentos Locados 

 

7.1. Manutenção das Máquinas de Osmose Reversa Portátil 

7.1.1. Do item Osmose Reversa Portátil o Contratado será responsável pelos testes de água como 

também manutenção corretiva e preventiva; 

7.2. Manutenção das Máquinas de Hemodiálise 

7.2.1.  O serviço de manutenção, preventiva e corretiva, com reposição de peças, dos equipamentos 

de hemodiálise com características descritas neste Termo de Referência deverá ser executado por 

profissional, técnico em eletrotécnica e ou em eletrônica, devidamente habilitado junto ao órgão 

profissional competente responsabilizando-se pelo Serviço, Registro/Evidenciada execução de 

manutenção preventiva/calibração; 

7.2.2. Para as máquinas de hemodiálise e osmose reversa a Contratada deverá apresentar plano de 

manutenção anual preventiva e de calibração; 

7.3. Forma de Manutenção de Máquinas / Equipamentos 

7.3.1. A empresa contratada deverá executar os serviços manutenção preventiva e corretiva nas 

máquinas de hemodiálise e osmose reversa descritas neste Termo de Referência de forma contínua e 

dinâmica, obedecendo aos critérios exigíveis de qualidade e segurança, assegurando o pronto 

atendimento aos usuários dos serviços públicos de saúde, no sentido de melhorar a qualidade de vida 

destes. 

7.3.2. Para a consecução do pleno atendimento dos serviços contratados e para garantir o serviço 

sem a menor possibilidade de sua interrupção, seja em que circunstância for às partes contratantes 

deverão obedecer ao conjunto de ações pertinentes a essa operação, de forma integrada e 

harmônica, conforme atividades abaixo relacionadas. 
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7.3.3.  É fundamental, que os serviços de Manutenção Corretiva sejam realizados todas as vezes que 

houver paralisações nos equipamentos de hemodiálise e osmose reversa, de modo que o serviço 

prestado no atendimento aos pacientes seja realizado com segurança e qualidade, aos que procuram 

os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde e utilizam o serviço de terapia renal substitutiva. 

7.3.4. Os serviços de Manutenção Corretiva deverão ser realizados mediante solicitação da 

CONTRATANTE, conforme regulamento descrito abaixo: 

7.3.4.1. Serão realizadas manutenções corretivas, todas as vezes que o equipamento parar por 

defeito, devendo ser iniciada em no máximo 12 (doze) horas após comunicação oficial do 

Contratante, devendo a mesma ser substituída de imediato caso o defeito não seja solucionado. 

7.3.4.2. Se o equipamento ou algum componente do mesmo necessitar ser retirado das 

dependências do Contratado, para a realização do Serviço de Manutenção Corretiva e ou Preventiva, 

a responsabilidade, bem como as despesas, quaisquer que sejam, correrão por conta da Contratada. 

7.4. Os serviços de Manutenção Preventiva deverão ser realizados, conforme regulamento descrito 

abaixo: 

a) As manutenções preventivas serão realizadas, conforme determinações do fabricante, por 

equipamento, seguindo os procedimentos descritos nos subitens abaixo relacionados e, uma vez 

identificados problemas na limpeza, estado de conservação e/ou funcionamento, os mesmos deverão 

ser corrigidos pela CONTRATADA, visando o perfeito funcionamento do equipamento. 

b) A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE (Checklist em três vias) de cada 

equipamento em que foi executado a Manutenção Preventiva. Não serão consideradas executadas as 

manutenções preventivas feitas sem o atesto no relatório (Checklist em três vias) por parte do 

Contratante. 

c) A Contratada enviará, logo no primeiro mês de vigência do referido contrato, um cronograma 

semestral de manutenção preventiva de todos os equipamentos, que mediante comum acordo entre 

as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, estipulará concordância do mesmo. 

d) O início do protocolo de manutenção preventiva deverá ser realizado logo no primeiro mês de 

vigência do Contrato, seguindo, pelo menos, os seguintes procedimentos: 

- Limpeza do gabinete interno, circuito hidráulico, eletrônico e demais partes que se fizerem 

necessárias; 
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- Verificação do Circuito de Desinfecção automática e retro lavagem; 

- Verificação, limpeza do coletor e substituição das escovas do Conjunto Motor/Bomba do sistema 

hidráulico; 

- Verificações das Pressões do Sistema Hidráulico; 

- Verificação da Bomba de Sangue; 

- Verificação do detector de nível; 

- Verificação do Monitor / Ajustador de pressão arterial; 

- Verificação do Monitor / Ajustador de pressão venosa; 

- Verificação do “Vazamento de Sangue”; 

- Verificação e ajuste da condutividade; 

- Verificação e ajuste da temperatura; 

- Verificação e ajuste do fluxo do dialisato; 

- Verificação e ajuste dos sensores de volume; 

- Verificação e ajuste da pressão Transmembrana (TMP); 

- Verificação e substituição de todos os componentes que estiverem desgastados tais como orings e 

filtros; 

- Verificação de alarmes. 

7.5. Visita técnica mensal, de um técnico devidamente treinado para coleta de amostras do dialisato, 

visando à coleta e análise conforme trecho da RDC n.º 11/2014 – ANVISA descrito abaixo: “Das 

Análises Microbiológicas do Dialisato Art. 58: Deve ser feita análise microbiológica mensal de uma 

amostra da solução de diálise (dialisato) colhida da máquina de diálise, imediatamente antes do 

dialisador, no final da sessão. O valor do parâmetro máximo permitido é de 200 (duzentos) UFC/ml e 

o nível de ação é de 50 (cinquenta) UFC/ml. 

§ 1° Deve ser estabelecida uma rotina de coleta de amostras, com registro, de forma que anualmente 

as análises microbiológicas do dialisato tenham sido realizadas em amostras colhidas de todas as 

máquinas. 

§ 2° Quando algum paciente apresentar sinais ou sintomas típicos de bacteremia ou reações 

pirogênicas durante a hemodiálise deve-se proceder imediatamente à coleta de amostra e envio para 

análise, sem prejuízo de outras ações julgadas necessárias.” 
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7.6. Em caso de comprovação via laudo laboratorial de alguma contaminação é de total 

responsabilidade da empresa contratada as realizações de quantos processos de desinfecção no 

ponto contaminado forem necessários para regularização do padrão determinado pela RDC n.º 

11/2014 – ANVISA. 

7.7. Em caso de comprovação via laudo laboratorial de alguma contaminação é de total 

responsabilidade empresa contratada a realização de quantas recoletas de amostra para nova análise 

forem necessárias para comprovação do padrão determinado pela RDC n.º 11/2014 – ANVISA. 

7.8. Em caso de comprovação via laudo laboratorial de alguma contaminação é de total 

responsabilidade da empresa contratada as realizações de quantos processos de desinfecção no 

ponto contaminado forem necessários para regularização do padrão determinado pela RDC n.º 

11/2014 – ANVISA. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – Das Condições, Prazo e Local para Entrega 

8.1. Os equipamentos deverão ser entregues em quantidades requisitadas pelo Contratante, no 

máximo, 5 (cinco) dias corridos após a assinatura do contrato; 

8.2. Deverão ser entregues no ato da entrega dos equipamentos os laudos de calibração de todos os 

equipamentos locados; 

8.3. Provisoriamente: da posse dos documentos apresentados pelo LOCADOR e de uma via do 

contrato e da proposta respectiva, receberá o bem locado para verificação de especificações, 

quantidade, qualidade, e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas para correção pelo LOCADOR, ou aprovando, receberá 

provisoriamente o equipamento, mediante recibo; 

8.4. Definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de testes 

de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos da especificação deste Termo 

de Referência e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição 

de termo circunstanciado; 
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8.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança do material, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela Lei e/ou Instrumento Contratual; 

8.6. Após a avaliação das condições de infraestrutura pela empresa vencedora, o equipamento deverá 

ser instalado imediatamente, após autorização do Setor de Engenharia Clínica do CONTRATANTE, de 

acordo com as obrigações contidas nesse Termo de Referência; 

8.7. Não será aceito material divergente da marca, modelo ou especificação informada na proposta 

de preços da empresa vencedora; 

8.8. Na eventualidade de serem verificados defeitos, falhas ou imperfeições que impeçam a utilização 

dos materiais, o fornecedor deverá sanar as incorreções no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, contados do recebimento da notificação; 

8.9. Os custos de substituição dos produtos rejeitados correrão exclusivamente a expensas da 

CONTRATADA; 

8.10. Os equipamentos deverão ser entregues nos endereços estabelecidos pelos entes consorciados 

que necessitarem adquirir o serviço, desvendo as despesas de transporte, frete, dentre outras, serem 

assumidas pela empresa vencedora. São entes consorciados: Arapuá, Carmo do Paranaíba, Guarda 

Mor, Guimarânia, Lagamar, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Patos de Minas, Presidente Olegário, Rio 

Paranaíba, São Gotardo, São Gonçalo do Abaeté, Santa Rosa da Serra, Serra do Salitre, Tiros e Varjão 

de Minas. 

 

9. CLÁUSULA SÉTIMA – Vigência do contrato 

9.1. Será firmado o Termo/Contrato de Credenciamento com validade de 6 (seis) meses contados a 

partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme art. 4º-H da Lei nº 13.979, de 13 de 

fevereiro de 2020, por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos 

efeitos da situação de emergência de saúde pública. 

 

10. CLÁUSULA OITAVA – Rescisão Contratual 
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10.1. O presente Termo de Credenciamento poderá ser rescindido a critério da contratante, sem que 

ao credenciado caiba qualquer indenização, ou, reclamação. 

10.2. A inexecução total ou parcial do Termo de Credenciamento enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas da Lei Federal 8.666/93. 

10.3. O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido se, por algum motivo, o credenciado deixar 

de possuir as condições de habilitação exigidas no Edital de Credenciamento. 

10.4. A rescisão deste Termo de Credenciamento poderá ocorrer nas formas previstas no Artigo 79 da 

Lei Federal 8.666/93. 

10.5. Poderá ser solicitada rescisão de Termo de Credenciamento por parte do credenciado, com uma 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, condicionada à análise do contratante quanto a possibilidade 

da rescisão antes do término de vigência do presente Termo. 

 

11. CLÁUSULA NONA – Penalidades e sanções 

11.1. Penalidades 

9.1.1. O não cumprimento ou o cumprimento parcial, ou ainda a ocorrência de qualquer 

irregularidade na prestação de serviço, por parte do credenciado, ensejará aplicação de multa 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor do Termo de Credenciamento, para cada notificação 

formalizada a este, independente da possibilidade de rescisão contratual, com as consequências 

previstas em lei. 

11.1.2. A aplicação da multa prevista no item anterior poderá ocorrer somente três vezes, sendo que 

a notificação seguinte ensejará a rescisão contratual e aplicação das demais sanções previstas. 

11.1.3. O credenciado ficará sujeito às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, 

nos casos não previstos no Edital. 

11.2. Sanções 

11.2.1. Verificada uma das hipóteses previstas nos subitens anteriores, o CISALP poderá optar pela 

convocação dos demais credenciados, se houver. 
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11.2.2. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto contratado o CISALP poderá, garantida a 

prévia defesa do credenciado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar multa prevista neste Termo de 

Credenciamento juntamente com as seguintes sanções. 

a) Advertência. 

b) Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

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

própria autoridade que aplicou penalidade, a qual será concedida sempre que o contratado ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base na 

alínea anterior. 

11.2.3. As sanções previstas na alínea “C”, do subitem 9.2.2, são de competência exclusiva do 

Presidente do CISALP, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez) 

dias a contar da abertura das vistas. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA – Condições Gerais 

12.1. Fazem parte deste instrumento o disposto no Edital de Credenciamento e seus anexos, tendo 

plena validade entre as partes contratantes. 

12.2. A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra disposições deste 

Termo de Credenciamento, não exime o infrator de ver exigida, a qualquer tempo, seu cumprimento 

integral. 

12.3. O credenciado se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência 

deste contrato, sob pena da aplicação do disposto nas Cláusulas Oitava e Nona. 

12.4. O presente Termo de Credenciamento é regido pela Lei Federal 8.666/93 e alterações. 

12.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Patos de Minas - MG, para dirimir eventuais litígios oriundos 

do presente Termo de Credenciamento. 
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E, por assim estarem de acordo e ajustados, firmam este instrumento em duas vias, de igual teor e 

forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas para a produção dos desejados efeitos jurídicos. 

 

Lagoa Formosa - MG, ____ de___________ de 2020. 

 

 

___________________________  ___________________________ 

CREDENCIADO    CREDENCIANTE 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
 
1.____________________________    2.____________________________ 
Nome:        Nome:  
CPF:         CPF:  
Cargo:         Cargo: 


