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EDITAL 

- PREÂMBULO - 
 

A Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE, inscrita no CNPJ 
58.197.948/0001-69, através da Comissão Especial e Transitória de Licitações, situada na Avenida 
Francisco Glicério nº 479 – Pompéia - Santos, CEP 11.065-403, nomeada pela Portaria nº 007/2019 do 
Sr. Presidente, está procedendo licitação de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, a Lei 
Federal 10.502 de 17 de julho de 2002 a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, com 
nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, na modalidade PREGÃO, 
tipo menor preço global, conforme condições e especificações constantes do presente edital. 

 

PREGÃO Nº 001/2019 – tipo Menor Preço Global  
PROCESSO Nº 19894/2019-86 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Central de Regulação 
com Central de Atendimento em Saúde, para apoio à operação e à gestão da Caixa de Assistência ao 
Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE, pelo prazo de 12 (doze) meses renováveis 
até 60 (sessenta) meses, nas condições descritas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 
UNIDADE REQUISITANTE: Departamento de Assistência à Saúde e Auditoria 
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 09/08/2019 às 10h00, na sala de 
reuniões do local supramencionado. 
 

1. Poderão participar desta licitação todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital. 
2. Qualquer consulta sobre a presente licitação deverá ser efetuada por e-mail: 
comlic@capepsaude.com.br ou pelos telefones (13) 3205-5020 ramal 223, encaminhadas a esta 
Comissão. 

3. Será vedada a participação de empresa que se enquadre em ao menos um ponto do item 4.2 deste 
edital. 

4. A cópia do edital encontra-se à disposição dos interessados no site da autarquia: 
www.capepsaude.com.br/licitacoes_docs.php, campo “licitações” ou o mesmo poderá ser retirado, 
gratuitamente, em formato PDF, mediante apresentação de pen drive ou CD para que seja devidamente 
armazenado, no endereço supramencionado, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e emendas, das 
9:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h.  

 

 

 



Avenida General Francisco Glicério, 479 – Pompéia – Santos – SP – CEP 11065-403 
Tel.: (55.13) 3205-5020 • Fax.: (55.13) 3205-5046 

e-mail: comlic@capepsaude.com.br 
www.capepsaude.com.br 

 

 

 

 2 

CAPITULO 01 
DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de Central de Regulação com Central de Atendimento 
em Saúde, para apoio à operação e à gestão da Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de 
Santos – CAPEP-SAÚDE, pelo prazo de 12 (doze) meses renováveis até 60 (sessenta) meses, nas 
condições descritas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.  
 

CAPÍTULO 02 
DO PREÇO 

 

2.1. Estima-se o valor global máximo aceitável para esta licitação em R$ 1.846.282,00 (Um milhão, 
oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais). 

2.2. Os valores indicados no item 2.1 correspondem à média dos preços praticados no mercado e foram 
apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação. 

2.3. Cada concorrente deverá computar no preço, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.  

 

CAPÍTULO 03 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1  As despesas correrão à conta da dotação nº.33.10.04.122.0091.2504.33.90.39.041100000. 

3.2. Será obedecido o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício 
subsequente onerar as dotações próprias do orçamento da CAPEP-SAÚDE. 

 

CAPITULO 04 
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar desta licitação todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital. 

4.2. É vedada a participação neste certame de:  

4.2.1. Empresas em consórcios ou estrangeiras;  

4.2.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar com qualquer órgão ou entidade da Administração 
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;  

4.3.3. Empresas temporariamente suspensas de licitar e impedidas de contratar com a CAPEP-SAÚDE 
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e Município;  

4.2.4. Que se encontrem sob o regime falimentar ou de recuperação judicial ou extrajudicial, salvo se 
estiverem na condição constante no item 9.1.11.1 deste edital.  

4.2.5. Empresas das quais participe, a qualquer título, servidor público municipal de Santos. 

4.2.6. Empresas que possuam vínculos comerciais de qualquer tipo com qualquer prestador credenciado 
ou contratado pela CAPEP-SAÚDE, no âmbito da prestação de serviços de Assistência à Saúde 

4.2.7. Que sejam Operadoras de Plano de Assistência à Saúde, com atuação no Estado de São Paulo, 
bem como suas afiliadas, impedindo dessa forma conflitos de interesses entre a empresa contratada e 
uma eventual Operadora de Plano de Assistência à Saúde. 
4.2.7.1. Operadora de Plano de Assistência à Saúde é a pessoa jurídica constituída sob a modalidade 
de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou 
contrato de que trata o inciso I do artigo 1º da Lei Federal nº 9.656/98. 

4.2.8. Que controlem ou sejam controladas, direta ou indiretamente, por uma Operadora de Plano de 
Assistência à Saúde com atuação no Estado de São Paulo 

4.3. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das 
condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral 
cumprimento do contrato. 

4.4. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
4.5. As condições gerais para participação, detalhadas nos itens acima, deverão ser mantidas pela 
empresa contratada durante toda a vigência do contrato. 

 

CAPITULO 05 
DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. A empresa poderá promover a indicação e credenciamento do seu representante no presente 
processo licitatório com a respectiva qualificação, mediante Procuração, Termo de Credenciamento ou 
Contrato Social, mencionando que lhe são conferidos por eles, amplos poderes para tanto, inclusive para 
formular verbalmente os lances de preços, receber intimações, assinar a ata e, eventualmente, desistir 
de recursos. Em se tratando de representante legal da empresa, deverá ser apresentada cópia do contrato 
social, indicando tal qualificação. 

5.1.1. O credenciamento poderá também ser efetuado, conforme Anexo III – Credenciamento, 
acompanhado do respectivo ato constitutivo ou documento correspondente, que comprove os poderes 
do mandante para a outorga, com firma reconhecida. 

5.2. Os documentos de credenciamento serão examinados pela COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES, antes da abertura dos envelopes com a documentação referente à habilitação. 
5.3. A não apresentação do credenciamento não será motivo de inabilitação da empresa, que, neste caso, 
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ficará impedida de se manifestar durante os trabalhos, inclusive apresentar lances. 

5.4. Os documentos de credenciamento serão retidos pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
e juntados ao processo licitatório. 

5.5. Na fase do credenciamento, as licitantes deverão apresentar, fora dos envelopes “A” e “B ”, 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, na forma do Anexo IV – Declaração de 
Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação deste Edital. 

5.6. Será adotado, quando houver a participação de microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais, a aplicação das Leis Complementares nºs. 123 de 14/12/2006 e 
147, de 07/08/2014, regulamentado pelo Decreto Federal nº 8.538, de 06/10/2015. 

5.6.1. Na fase do credenciamento, as licitantes que se enquadrem como ME ou EPP deverão 
apresentar, fora dos Envelopes “A” e “B ”, declaração conforme ANEXO V e documento, emitido 
pela Junta Comercial do Estado, ou repartições encarregadas do registro (no caso de empresas não 
cadastradas na Junta Comercial, que deverão informar o enquadramento tributário), com prazo de 
emissão de até 90 (noventa) dias da data de abertura de certame, que comprove o seu 
enquadramento, sendo que na ausência desse documento, a concorrente não poderá exercer o 
favorecimento da lei. DOCUMENTO ESTE QUE DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO AO 
CREDENCIAMENTO. 

5.6.2. A falta dessa informação não descredenciará a mesma, entretanto implicará no fato de que, 
havendo empate técnico ou ficto, a licitante não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar nº 123/06. 

5.7. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

5.8. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 

5.9. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

 

CAPITULO 06 
DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

Os documentos relativos à Habilitação e a Proposta de Preço deverão ser entregues separadamente em 
dois envelopes, um contendo a Proposta de Preço “Nº 01” e outro os documentos de Habilitação “Nº 02”, 
obrigatoriamente na COMISSÃO ESPECIAL E TRANSITÓRIA DE LICITAÇÕES, situada a Av. Francisco 
Glicério, 479, Pompéia – Santos-SP. 

6.1. O Envelope com a proposta financeira deverá conter, na parte externa, as seguintes indicações: 
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ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

NOME DA EMPRESA  

CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS – CAPEP- SAÚDE 

COMISSÃO ESPECIAL E TRANSITÓRIA DE LICITAÇÕES 

PREGÃO Nº 001/2019 - PROCESSO Nº 19894/2019-86 

DATA DE ABERTURA: 09/08/2019 às 10h00 

(razão social ou nome comercial da licitante, CNPJ e endereço completo) 

6.2. O Envelope com a documentação de habilitação deverá conter, na parte externa, as seguintes 
indicações: 

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

NOME DA EMPRESA 

 CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS – CAPEP- 
SAÚDE 

COMISSÃO ESPECIAL E TRANSITÓRIA DE LICITAÇÕES 

PREGÃO Nº 001/2019 - PROCESSO Nº 19894/2019-86 

DATA DE ABERTURA: 09/08/2019 às 10h00 

 (razão social ou nome comercial da licitante, CNPJ e endereço completo) 

 

CAPITULO 07 
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

7.1. A empresa deverá, até as 10h00 do dia 09/08/2019, entregar os envelopes de Nº 01 – PROPOSTA 
DE PREÇO e Nº 02 - HABILITAÇÃO, nesta Comissão, onde deverão ser protocolados. Nesta data e 
horário o Pregoeiro dará início aos trabalhos, em Ato Público, quando serão credenciadas as licitantes ou 
seus representantes legais que se fizerem presentes, nos termos já delineados por este edital. 

7.2. Após encerrado o credenciamento, a Comissão, em ato público, procederá a abertura do envelope 
nº 01, Proposta de Preços seguida da imediata verificação de sua conformidade com os requisitos deste 
edital, observadas as determinações de seu Anexo I – Termo de Referência e Anexo VI –  Proposta de 
Preço. 

7.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do Edital, bem 
como aquelas que apresentarem preços excessivos, que estiverem acima do preço de mercado, ou 
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manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

7.4. Ficará impedida de participar da presente licitação, a empresa que entregar os envelopes 
mencionados no item anterior, após a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital. 
7.5. Será julgada inabilitada a licitante que colocar documentos em envelopes trocados. 

 

CAPITULO 08 
DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇO 

 
8.1. A proposta deverá ser apresentada no formato do ANEXO VI – PROPOSTA DE PREÇO, em 
papel timbrado da empresa proponente, em língua portuguesa, com clareza, sem alternativas, 
emendas, rasuras, entrelinhas, devendo suas folhas estarem rubricadas e a última datada e assinada 
pelo representante legal. 
8.2. A proposta deverá indicar: 
8.2.1. A descrição do objeto da licitação, de acordo com as características ofertadas pela licitante, que 
deverão estar em conformidade com o contido no Anexo I – Termo de Referência. 
8.2.2. Número do pregão e do processo; 
8.2.3. Dados completos da licitante: Nome (identificação), Razão Social, CNPJ, endereço completo, 
número do telefone e/ou fax, endereço eletrônico (e-mail), este último se houver para contato. 
8.2.4. Os preços dos serviços, conforme previsto na Proposta de Preço – Anexo VI. 
8.2.4.1.. Os preços serão considerados fixos e irreajustáveis, expresso em moeda corrente nacional 
(Real), com no máximo duas casas decimais após a vírgula; 
8.2.5. Indicação do prazo de validade da proposta, igual a 90 (noventa) dias corridos, contados da data 
da entrega da proposta. 
8.3. No valor total da proposta, em moeda corrente nacional, deverão estar inclusas todas e quaisquer 
despesas decorrentes do serviço, tais como: tributos, transporte, salários, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários e securitários, alimentação, taxa de administração e lucro. 

 

CAPITULO 09 
DO ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 

 
9.1. No envelope nº 02 – HABILITAÇÃO deverão estar contidos os seguintes documentos, sob pena de 
inabilitação: 

9.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de 
sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores. 

9.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual. 

9.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da 
composição da diretoria em exercício. 

9.1.4 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
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9.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União ou positiva com efeitos de negativa, emitida pela 
Receita Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Portaria Conjunta 
PGNF/RFB 1751, de 02/10/2014, ou outro meio equivalente admitido por lei. 

9.1.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, podendo 
ser feita através de certidão negativa relativa aos tributos estaduais ou positiva com efeito de negativa, 
expedida pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado, ou por qualquer outro meio admitido por lei. 

9.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, podendo 
ser feita através de Certidão Negativa de Tributos Mobiliários ou positiva com efeito de negativa, expedida 
pela Secretaria de Finanças do Município, ou outro meio equivalente, na forma da lei. 

9.1.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT ou certidão positiva de débitos 
trabalhistas com efeitos negativos, expedida nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho 
(Lei Federal n. 12.440/2011 e Resolução Administrativa n. 1470 de 24 de agosto de 2011). 

9.1.9.  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido 
pela Caixa Econômica Federal, comprovando a regularidade da empresa perante o Fundo, que poderá 
ser extraído via Internet. 

9.1.10.  As microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), se participando do certame 
nessas condições, deverão apresentar um dos seguintes documentos comprobatórios: 

9.1.10.1.  Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial; 

9.1.10.2.  Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área 
que não a comercial; 

9.1.10.3. Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições – Simples Nacional; 

9.1.11. Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica (ou da execução patrimonial do domicílio da pessoa física ou da firma 
individual), cuja data de emissão não poderá ser superior a 60 (sessenta dias) corridos anteriores à data 
de abertura desta licitação. 

9.1.11.1.  Certidão Positiva para as empresas que estiverem na situação de Recuperação Judicial, 
dentro do prazo de sua validade, desde que a interessada demonstre seu plano de recuperação, já 
homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico- 
financeira, inclusive pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação, conforme súmula 50 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: “Em procedimento licitatório, não pode a Administração 
impedir a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a 
apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo 
competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação 
econômico-financeira estabelecidos no edital.” . 

9.1.12. Declaração expressa do licitante, conforme Declaração Padrão – Anexo VII. 

9.1.13. Declaração para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n.º 8666/93, conforme 
Anexo VIII. 
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9.1.14.  A contratada deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificação aqui exigidas. 

9.1.15. O contratante poderá exigir, a qualquer tempo durante a execução do Contrato, a apresentação 
dos documentos exigidos para a habilitação da Contratada.  

9.1.16. Apresentação de atestados/certidões/declarações de capacitação técnica, que deverão ser 
emitidos em nome da licitante, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, demonstrando 
comprovação de aptidão técnica para execução dos seguintes serviços considerados de maior relevância 
neste certame: 

9.1.16.1. Serviços de Auditoria Prospectiva, contemplando a execução de auditoria médica e de 
enfermagem. 

9.1.16.2. Serviços de Central de Regulação com utilização de sistema informatizado que tenha 
comunicação direta pela Internet com a rede credenciada, de forma a atender os beneficiários e emitir as 
autorizações dos procedimentos solicitados. 

9.1.17. As quantidades mínimas exigidas para os atestados de capacidade técnica são equivalentes a 
50% (cinquenta por cento) dos serviços considerados de maior relevância neste certame, conforme 
súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

9.1.18. Declaração de que a licitante não se enquadra nas vedações à participação previstas no artigo 9º 
da Lei 8.666/93 (Anexo IX - Declaração) 

9.2. Os documentos necessários à habilitação exigidos neste Capítulo poderão ser apresentados em 
original; por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por funcionário da unidade 
que realiza a licitação; ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

9.3. No caso de isenção ou não incidência de Tributos, o licitante deverá apresentar documento (s) 
comprobatório (s) da situação. 

9.4. Não serão aceitos documentos sob a forma de protocolo ou com a validade vencida.  

9.5. Nos documentos em que não houver prazo de validade assinalado, serão considerados válidos os 
emitidos até 90 (noventa) dias corridos, antes da data de abertura desta licitação, exceção feita ao item 
9.1.11 deste Edital. 

9.6. Todos os documentos deverão se reportar à sede ou à filial que participou da licitação e que executará 
o Contrato. 

9.6.1. No caso da licitante desejar que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, 
execute o futuro contrato, deverão ser atendidos os seguintes requisitos: 

a)que do ato constitutivo da licitante (matriz) conste expressamente a filial; 

b)que a licitante informe que o objeto será executado pela sua filial, quando então deverá ser comprovada 
a regularidade fiscal de ambos os estabelecimentos, com a apresentação das certidões necessárias. 

9.7. Os documentos deverão ser apresentados ordenadamente, numerados sequencialmente por item de 
habilitação, de modo a facilitar a análise. 

9.7.1. A não apresentação dos documentos na sequência dos subitens não impedirá a participação da 
licitante do certame. 
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9.8. TODOS OS LICITANTES, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME, DEVERÃO 
APRESENTAR EM SEU ENVELOPE TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA FINS DE 
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, MESMO QUE ESTA APRESENTE ALGUMA 
RESTRIÇÃO; (LC nº 123 art. 43).  

9.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da declaração do vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da 
CAPEP-SAÚDE, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123 art. 43, 
§ 1º, com redação dada pela LC 147/14).  

9.10. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.9, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento convocatório.  

 
CAPITULO 10 
DO PREGÃO 

 
10.1. As propostas válidas nos termos do capítulo 7 deste edital serão classificadas provisoriamente em 
ordem crescente de preços. 

10.1.1. Havendo empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio para definição da 
classificação provisória, definindo a ordem para as licitantes ofertarem o primeiro lance. 

10.1.2. Uma vez definida a classificação provisória, o Pregoeiro identificará todas as propostas cujo 
preço seja até 10% (dez por cento) superior ao da menor proposta. 

10.1.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições retro descritas, serão identificadas as 3 
(três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços ofertados. 

10.1.4. O fato de existir apenas uma proposta válida, mesmo após os procedimentos supra, não 
inviabiliza o pregão, caberá ao Pregoeiro, analisando as limitações de mercado e outros aspectos 
pertinentes, decidir fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este Pregão ou prosseguir com 
o certame. 

10.2. Uma vez definida a classificação provisória, bem como identificadas as propostas das licitantes 
que participarão da fase competitiva, os representantes dessas licitantes serão convidados a 
formular lances verbais, obedecida a ordem sequencial previamente definida pela Pregoeira, 
iniciando-se a partir do autor da proposta classificada com o maior preço, seguindo-se os demais em 
ordem decrescente de valor. 

10.2.1. O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais até o momento em que não 
haja novos lances de preços menores aos já ofertados. 

10.2.2. Não serão aceitos lances cujos valores forem iguais ou maiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente ofertado. 

10.2.3. A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pela Pregoeira, implicará na 
exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta 
registrada para classificação definitiva ao final da etapa. 
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10.2.4. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e serão 
classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de 
valores, considerando-se para as selecionadas, o ultimo preço ofertado. Com base nessa 
classificação, será assegurada as licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à 
contratação, observadas as seguintes regras: 

10.2.4.1. Entende-se, por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada e desde que a  melhor oferta inicial não seja de uma microempresa 
ou empresa de pequeno porte. 

10.2.4.2.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar o lance ou proposta de preço, se for o caso, inferior àquela considerada vencedora 
do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação feita pela Pregoeira, sob pena de 
preclusão.  

10.2.4.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada dentro do previsto 
no edital, recusar dos benefícios do regime da Lei Complementar nº. 123/2006, caberá a outra 
microempresa ou empresa de pequeno porte, logo a seguir classificada, apresentar lance invocando 
o regime da Lei Complementar supra, e assim sucessivamente. 

10.2.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após 
verificação da documentação de habilitação 

10.3.  Examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao objeto, valor e exequibilidade, 
caberá ao Pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade ou não. 

10.4. Em qualquer dos casos supra, e antes da classificação definitiva, é facultado ao Pregoeiro 
negociar diretamente com as proponentes para que seja obtido o melhor preço. 

10.5. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope de Documentação de 
Habilitação da licitante classificada em primeiro lugar. 

10.5.1. As falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na Sessão Pública 
de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, mediante emissão de documento 
oficial por meio eletrônico (internet). 

10.5.2. Os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico serão anexados aos autos, salvo 
impossibilidade devidamente certificada. 

10.5.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no 
momento da verificação. 

10.6.  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a licitante será declarada 
vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto. 

10.7. Se a licitante classificada em primeiro lugar for considerada inabilitada, o Pregoeiro examinará a 
documentação das demais licitantes, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma que 
atenda às exigências do edital, a qual será declarada vencedora. 
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10.8. Encerrada a etapa de habilitação, já com a empresa declarada vencedora, o Pregoeiro 
procederá à classificação definitiva da proposta, a qual terá como critério o menor preço, observado os 
demais parâmetros e especificações contidas no Edital. 

10.9. Desta sessão pública lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelo (s) 
representante (s) da (s) licitante (s) presente (s). 

10.10. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global, desde que satisfeitos 
todos os termos estabelecidos neste ato convocatório. 

10.11. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas, 
bem como das classificadas que não foram declaradas vencedoras, permanecerão sob custódia da 
Administração pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da homologação do certame, 
sendo que os envelopes que não forem retirados após 05 (cinco) dias desse prazo serão 
permanentemente inutilizados. 

10.12. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem uma ou mais das seguintes situações: 
10.12.1. Rasura. 
10.12.2. Modificações em seus dizeres. 
10.12.3. Preenchidas à lápis. 
10.12.4. Cujas cotações não estejam perfeitamente legíveis. 
10.12.5. Sem assinatura do proponente ou seu representante legal. 
10.12.6. Que contrariar as normas estabelecidas neste edital. 

10.13. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação serão feitas pelo Senhor Presidente da 
Capep-Saúde. 

10.14.  O resultado da licitação será publicado no “Diário Oficial de Santos”. 

 

CAPITULO 11 

DA CONTRATAÇÃO 

 

11.1. Com a adjudicatária será celebrado contrato, nos termos do ANEXO II deste edital, que terá vigência 
pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, prorrogável por iguais e sucessivos 
períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.  

11.2. Após a Homologação do procedimento licitatório, o concorrente vencedor será convocado para 
assinatura do contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, 
emitida pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, de acordo com as cláusulas constantes do Anexo II - 
Minuta de Contrato, deste Edital. 

11.3. No caso de a adjudicatária se recusar a assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das 
sanções administrativas, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova 
sessão pública do pregão com vistas a celebração da contratação. 
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11.3.1. Nesta nova sessão será respeitada a ordem de classificação e será realizada em prazo não 
inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso na Imprensa Oficial do Estado e /ou do 
Município de Indaiatuba e no site da CAPEP-SAÚDE. 

11.3.2. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito perante ao 
Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
estiverem vencidos, a CAPEP verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por 
tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

11.3.3. Se não for possível atualiza-las por meio eletrônico hábil a adjudicatária será convocada para no 
prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação regularidade de que trata o subitem 11.3.2. 
Deixando a Adjudicatária de apresentar os documentos, serão convocadas as demais licitantes 
classificadas, para participar de nova sessão pública do pregão com vistas a celebração da contratação 
que será realizada nos termos do estabelecido no subitem, 11.3.1.deste capítulo. 

11.3.4. Desta nova sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelo (s) 
representante (s) da (s) licitante (s) presente (s). 

 

CAPITULO 12 
DOS PRAZOS 

 

12.1.  O prazo para a execução dos serviços atenderá ao disposto no ANEXO I deste edital. 

 

CAPÍTULO 13 
FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

13.1. A fiscalização da execução do serviço objeto deste edital, bem como a liberação para faturamento, 
ficará a cargo do Departamento de Assistência à Saúde e Auditoria, na pessoa da Chefe de 
Departamento, Sra. Tania Mara da Silva Mota, reg. 23.629-9, CPF: 060.321.018-00. 

13.2. Caso seja constatada alguma divergência, a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, contados da data da respectiva 
comunicação, por escrito. 

 

CAPITULO 14 
DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 
14.1. Mensalmente a Contratada deverá emitir Nota Fiscal / Fatura, contemplando o valor total dos 
serviços efetuados no respectivo período. 
14.2. O pagamento será efetuado em até 30 dias, a contar do primeiro dia útil após a apresentação da 
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respectiva Nota Fiscal/Fatura pela contratada, devidamente atestada pela Chefe do Departamento de 
Assistência à Saúde e Auditoria. 
14.3. A CONTRATANTE reterá quaisquer importâncias referentes aos impostos, taxas ou outros 
recolhimentos obrigatórios, incidentes sobre a prestação de serviços. 
14.4. O Contratado obriga-se a inserir na Nota Fiscal/Fatura o valor da contribuição previdenciária a ser 
retida pela Contratante, nos termos da Instrução Normativa RFB 971, de 13.11.2009. 
14.5. As despesas correrão à conta da dotação nº 33.10.04.122.0091.2504.33.90.39.041100000. 

14.6. A quaisquer outros pontos não constantes neste capitulo se aplicará o regramento de acordo com 
estabelecido no ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO, parte integrante do presente Edital. 

 

CAPITULO 15 
DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
15.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data e horário fixados para o recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, quanto às eventuais falhas ou 
irregularidades que o viciarem. 
15.2. A Impugnação deverá ser protocolada na Seção de Expediente, Recursos Humanos e Serviços 
Gerais da CAPEP-SAÚDE, dirigida ao Pregoeiro que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
15.3. Não será admitida a impugnação do Edital, por intermédio de fac-símile ou via e-mail, nem 
tampouco aquelas corretamente apresentadas, mas recebidas intempestivamente ou em local 
distinto do indicado. 
15.4. Se acolhida à impugnação ao edital, será feita nova publicação e designada uma outra data 
para a realização do certame. 

 

CAPITULO 16 
DOS ESCLARECIMENTOS 

 

16.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, à comissão, até 2 (dois) dias úteis 
antes da data marcada para a apresentação do Envelopes, através do e-mail: 
comlic@capepsaude.com.br. 

16.2. A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos será divulgada no site da 
CAPEP www.capepsaude.com.br, sendo de responsabilidade dos interessados acompanharem as 
publicações.  

 

 

 



Avenida General Francisco Glicério, 479 – Pompéia – Santos – SP – CEP 11065-403 
Tel.: (55.13) 3205-5020 • Fax.: (55.13) 3205-5046 

e-mail: comlic@capepsaude.com.br 
www.capepsaude.com.br 

 

 

 

 14 

CAPITULO 17 
DAS SANÇÕES 

 
17.1. Perderá o direito à contratação, a adjudicatária que deixar de atender a convocação, para assinatura 
do instrumento contratual, ficando sujeita a multa de 1/3 (um terço) do valor total do contrato. 

17.2. Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução 
irregular ou o atraso injustificado, sujeitará o Contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, às 
seguintes penalidades:  

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CAPEP-SAÚDE, por período não superior 
a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e 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. 

17.2.1. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 

a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para a CAPEP SAÚDE; 

b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua 
gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 

17.2.2.A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer: 

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 

c) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

d) irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 

e) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 f) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 

g) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o concorrente idoneidade para contratar com o 
Município de Santos.  

17.2.3. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Presidente quando constatada a má-fé, 
ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses 
escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas 
de outras penalidades. 

17.2.4. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a inexecução ou o inadequado 
adimplemento de quaisquer cláusulas e/ou condições do presente instrumento sujeitará a CONTRATADA 
às seguintes penalidades:  
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I - Multa de 1/3 (um terço) do valor total do contrato no caso de inexecução total; 

II - Multa de 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, 
ou seja, na hipótese de entrega de parte dos trabalhos ou dos serviços incompletos. 

III – Multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início ou 
conclusão dos serviços, de acordo com o estipulado no contrato. 

IV - No caso de descumprimento de qualquer cláusula do contrato, a contratada ficará sujeita à multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

17.2.4.1. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades previstas na lei 
nº 8.666/93, inclusive a suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com 
a CAPEP SAÚDE e a declaração e idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
conforme a gravidade da infração e após concedido o prazo para a defesa da CONTRATADA, sem 
prejuízo da rescisão do contrato, nos casos previstos em lei e no presente contrato.  

17.2.4.2. Caso julgadas devidas as multas após garantido à contratada o direito de defesa, os valores 
correspondentes serão descontados da garantia do contrato; sendo insuficiente esta, dos créditos 
provenientes das Notas Fiscais/Faturas emitidas ou a emitir.  

17.2.4.3. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 

 

CAPITULO 18 
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
18.1. Dos atos da Administração caberá recurso administrativo, na forma do disposto do artigo 109 da Lei 
Federal n. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal n. 8.883/94. 

18.2. Os recursos só poderão ser interpostos no final da sessão pública, com registro em ata da síntese 
de seus fundamentos, podendo os interessados, apresentar razões escritas no prazo de 3 (três) dias 
úteis. A interposição de eventual recurso deverá ser efetuada das 8h00 às 17h00 na Seção de Expediente, 
Recursos Humanos e Serviços Gerais da CAPEP SAÚDE, situada na Avenida Francisco Glicério, 479 – 
Santos – SP. 

18.2.1. Não será admitida a apresentação de razões de recursos, por intermédio de fac-símile ou via e- 
mail. 

18.3. Verificada a situação prevista no item anterior, ficam as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

18.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios, a juízo do 
Pregoeiro, ou quando não justificada a intenção de interpor recurso pela licitante. 

18.5. A ausência de manifestação imediata e motivada das licitantes, ainda que interpeladas pelo 
Pregoeiro, implicará na decadência do direito de recurso. 

18.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

16.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 



Avenida General Francisco Glicério, 479 – Pompéia – Santos – SP – CEP 11065-403 
Tel.: (55.13) 3205-5020 • Fax.: (55.13) 3205-5046 

e-mail: comlic@capepsaude.com.br 
www.capepsaude.com.br 

 

 

 

 16 

16.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, cujo endereço 
consta do preâmbulo deste Edital. 

18.9. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, o Pregoeiro adjudicará do objeto do certame ao vencedor, que será 
parcial; adjudicação está sujeita à homologação pela autoridade competente. 

18.10. O julgamento do recurso será publicado no Diário Oficial de Santos e comunicado as licitantes. 

 

CAPITULO 19 
DA HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 
19.1.  A homologação da licitação e adjudicação de seu objeto à licitante vencedora ocorrerá por ato do 
Sr. Presidente da CAPEP SAUDE e publicado no Diário Oficial de Santos.  

19.2.  A autoridade competente para aprovação do procedimento poderá revogar ou anular a licitação, 
sem que assista aos licitantes qualquer direito de indenização. 

 
CAPITULO 20 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação.  

20.2. É facultada à comissão, pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência, destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta financeira.  

20.3. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
invalidá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização. 

20.4. Aplica-se a esta licitação e aos casos omissos o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações.  

20.5. O presente Edital, seus anexos e a proposta da licitante vencedora integrarão o Contrato, 
independente de transcrição. 

20.6. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação da proposta e a 
CAPEP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 

20.7. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.8. Não havendo expediente na CAPEP, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 
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subsequente, no horário e local aqui estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 
contrário. 

20.9. O edital e seus anexos estão disponíveis gratuitamente no sítio eletrônico da CAPEP na página 
www.capepsaude.com.br no link de licitações e documentos públicos, ou poderá ser retirado na 
própria sede da Autarquia. 

20.10. O resultado final do Pregão Presencial será divulgado no Diário Oficial do Municipio e/ou no 
Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico: www.capepsaude.com.br no link de licitações e 
documentos públicos. 

20.11. Fica eleito o foro da Comarca de Santos como competente para apreciar todas as questões 
decorrentes do presente certame, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que for. 

20.12.  Faz parte integrante do presente Convite os seguintes anexos:  

 
20.12.1. ANEXO I – Termo de Referência 
20.12.2. ANEXO II – Minuta de Contrato 
20.12.3. ANEXO III -  Credenciamento 
20.12.4. ANEXO IV – Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação 
20.12.4. ANEXO V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
20.12.5. ANEXO VI – Proposta de Preço  

20.12.6. ANEXO VII – Declaração Padrão 
20.12.7. ANEXO VIII - Declaração para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n° 

8666/93; 
20.12.8. ANEXO IX – Declaração. 

Santos, 29 de Julho de 2019. 
 
 
 
 

JULIANA NUNES DE AZEVEDO GONZALEZ 
Presidente da Comissão Especial e Transitória de Licitações 

CAPEP-SAÚDE  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Central de Regulação 

com Central de Atendimento em Saúde, conforme especificado neste Termo de Referência, para apoio 

à operação e à gestão da Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-

SAÚDE, pelo prazo de 12 (doze) meses renováveis até 60 (sessenta) meses. 

JUSTIFICATIVA 

  A Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE possui como 

missão “Oferecer aos seus beneficiários assistência médica com eficiência e sustentabilidade, bem como 

promover ações de prevenção, proporcionando melhoria da saúde e qualidade de vida.”. Os serviços 

pretendidos com esta contratação visam aperfeiçoar a Auditoria em Saúde, pois garantem uma redução 

nos custos assistenciais e consequente aumento na qualidade dos serviços prestados com a utilização 

do software de gestão e Auditoria já contratado pela CAPEP-SAÚDE com seus módulos totalmente 

integrados que, além de subsidiar os trabalhos da Auditoria em Saúde, fornecerá apoio à operação e à 

gestão da Assistência. No mesmo sentido, a experiência da CONTRATADA no mercado de saúde 

suplementar possibilitará à gestão da CAPEP-SAÚDE uma maior segurança e efetividade na tomada de 

decisões visando à sustentabilidade do plano em longo prazo. 

Estruturar um serviço próprio de Regulação e de Central de Atendimento em saúde apresenta um 

custo benefício inadequado às necessidades da CAPEP-SAÚDE, por se tratar de mão de obra 

especializada, de custo muito elevado e escasso no mercado de trabalho. 

Além disso, é importante considerar que a terceirização desses serviços é uma prática 

consolidada do mercado, sendo adotada por operadoras de saúde de todos os portes e de todas as 

modalidades (autogestão, filantrópicas, cooperativas, etc.). É importante destacar, ainda, que a CAPEP-

SAÚDE deve focar em sua atividade fim, que é a gestão da assistência à saúde, podendo direcionar 

atividades meio a empresas especializadas, quando estas apresentarem melhor relação entre custo e 

benefício. 

Dessa forma, esta contratação visa aprimorar os serviços de Auditoria em Saúde e atendimento 

ao beneficiário, utilizando com maior eficiência o Sistema Integrado que já temos contratado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



Avenida General Francisco Glicério, 479 – Pompéia – Santos – SP – CEP 11065-403 
Tel.: (55.13) 3205-5020 • Fax.: (55.13) 3205-5046 

e-mail: comlic@capepsaude.com.br 
www.capepsaude.com.br 

 

 

 

 19 

Manter um serviço de auditoria em saúde efetivo e adequado às necessidades da CAPEP-

SAÚDE, com mão de obra especializada, buscando fornecer um serviço de qualidade aos beneficiários e 

maior efetividade nos gastos; 

Aprimorar o tempo de espera do beneficiário em obter respostas para realização de 

procedimentos médicos; 

Aprimorar os atendimentos aos beneficiários e prestadores; 

Aperfeiçoar a gestão dos pacientes internados, acompanhando-os desde a entrada no hospital 

até a evolução de sua recuperação, priorizando autorizações de procedimentos e buscando a 

desospitalização; 

Reduzir o uso de papel nos mecanismos de autorização de procedimentos e de contas, 

colaborando com a sustentabilidade; e 

Obter relatórios e indicadores que permitam a CAPEP-SAÚDE maior segurança e efetividade na tomada 

de decisões, visando à sustentabilidade da Assistência. 

 I - INTRODUÇÃO E DEFINIÇÕES 

A Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE é regida pela 

Lei Municipal nº 2232/1960, 2635/2009, Lei Complementar 771/2012, Decreto 8337/2019 e pela 

Resolução 307/87 da CAPEP-SAÚDE e suas atualizações, todos disponíveis no site 

www.capepsaude.com.br. 

Possui atualmente 26566 beneficiários inscritos, sendo servidores públicos municipais ativos e 

inativos e seus respectivos dependentes. 

Os serviços de assistência à saúde são prestados aos beneficiários pela rede credenciada de 

hospitais, médicos, clínicas, laboratórios e outras empresas e profissionais de saúde conforme dispostos 

na tabela abaixo: 

TIPO PRESTADOR QUANTIDADE DE CREDENCIADOS 

Hospitais 08 

Laboratórios de Análises Clínicas 14 

Clínicas/Consultórios 379 

Total 401 
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São esclarecidos, abaixo, alguns termos utilizados neste documento: 

BENEFICIÁRIO: servidor público municipal ativo ou inativo, bem como seus dependentes, 

inclusive os pensionistas, nos termos da Lei Municipal supracitada, inscritos na Caixa de Assistência ao 

Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE. 

TIPO DE BENEFICIÁRIO QUANTIDADE 

Titulares (ativos) 11.052 

Titulares (Aposentados e Pensionistas) 5.782 

Dependentes 9.732 

TOTAL 26.566 

 

Central de Regulação: serviços integrados de auditoria prospectiva especificada neste Termo 

de Referência, prestados por equipe especializada de médicos, enfermeiros e equipe administrativa da 

empresa CONTRATADA, em regime 24/7/365(6). 

Central de Atendimento em Saúde: serviço de atendimento que tem como finalidade resolver 

as demandas dos beneficiários e prestadores sobre informações, dúvidas, reclamações e 

acompanhamento das demandas que se fizerem necessárias em regime 24/7/365(6). 

TR – Termo de Referência (este documento). 

URA: Unidade de Resposta Audível. 

SP/SADT: Serviços Profissionais / Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia. 

II - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E RESPONSABILIDADES 

1. SERVIÇOS DE CENTRAL DE REGULAÇÃO 

1.1. AUDITORIA PROSPECTIVA – CENTRAL DE REGULAÇÃO 

1.1.1. GERENCIAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS INTERNADOS 

1.1.2 REGULAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS 

1.1.3 PROCESSO DE ANÁLISE E COTAÇÃO DE OPME 

1.1.4 LIBERAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA 
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1.1.5 PRORROGAÇÃO DE INTERNAÇÕES, EXAMES E PROCEDIMENTOS EM PACIENTES 
INTERNADOS 

1.1.6. FLUXO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 

1.1.7 INFRAESTRUTURA MÍNIMA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 

2. SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO EM SAÚDE 

2.1. CENTRAL DE ATENDIMENTO EM SAÚDE RECEPTIVO 

2.2. CENTRAL DE ATENDIMENTO EM SAÚDE ATIVO 

2.3. INFRAESTRUTURA MÍNIMA DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE 

3. RELATÓRIOS 

4. QUANTITATIVO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

4.1. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá alocar pessoal devidamente qualificado, 
conforme detalhado a seguir: 

5. PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E INÍCIO DOS SERVIÇOS 

6. OBRIGAÇÕES DA CAPEP-SAÚDE 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8. PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS 

9. SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. SERVIÇOS DE CENTRAL DE REGULAÇÃO 
 

Esta Central será responsável por elaborar e efetuar a manutenção do Manual de Operações 

Técnicas da CAPEP-SAÚDE. 

Os serviços de Auditoria em Saúde deverão contemplar: 

 

1.1. AUDITORIA PROSPECTIVA – CENTRAL DE REGULAÇÃO 
A Auditoria Prospectiva deverá ser realizada através de uma Central de Regulação, entendendo-

se como um serviço composto por equipe multidisciplinar (médicos, enfermeiros e equipe administrativa), 

com a qualificação e experiência profissional exigida neste Termo de Referência, com a finalidade de 

regular/auditar previamente solicitações médicas de exames, procedimentos e OPME, observando-se o 

direito de uso do beneficiário ao procedimento solicitado, a compatibilidade do procedimento com a 

necessidade assistencial do beneficiário, a evolução e o tempo de internação de acordo com a patologia, 

o limite para tratamentos seriados, de acordo com a legislação, normas da CAPEP-SAÚDE, com o Código 

de Ética Médica e normativos do CRM-SP. 
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a) A Central de Regulação deverá estar disponível 24/7/365(6), devendo gerenciar as solicitações 

de procedimentos recebidas e, mediante análise de sua equipe técnica, emitir parecer técnico e, 

de acordo com os protocolos definidos, emitir as autorizações e/ou negativas para os 

beneficiários. 

b) O serviço de regulação consiste na avaliação criteriosa, por médicos e enfermeiros, quanto às 

solicitações de exames, procedimentos, terapias, cirurgias eletivas e OPME’s, com emissão de 

parecer técnico conclusivo pela equipe da CONTRATADA. 

c) Em caso de discordância entre médico Assistente e a Auditoria Médica da Central de Regulação 

e não havendo entendimento entre as partes, a Central de Regulação deverá pedir autorização 

para a CAPEP-SAÚDE para realização de uma Junta Médica. Caso haja a autorização a central 

de regulação será responsável por organizar e realizar esta, ficando a CAPEP-SAÚDE 

responsável pelo custeio ou reembolso. 
d) O serviço de regulação inclui o acompanhamento de profissionais médicos e enfermeiros via 

Sistema Informatizado em tempo real a beneficiários internados em UTI e em Enfermaria na rede 

de hospitais credenciados à CAPEP-SAÚDE 

e) Ao final do processo de regulação técnica, a equipe administrativa da CONTRATADA emitirá a 

respectiva autorização e/ou negativa no sistema de gestão ora contratado. 
 

Os serviços da Central de Regulação estão detalhados nos subitens abaixo: 

 

1.1.1. GERENCIAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS INTERNADOS 
A Central de Regulação deverá gerenciar e monitorar remotamente as internações de 

beneficiários da CAPEP-SAÚDE, através de uma central de regulação com médicos com registro no 

CREMESP e enfermeiros com registro no COREN, sendo que os casos de alto custo/longa permanência 

deverão ser monitorados e acompanhados individualmente. O foco dessas ações deverá ser: 

a) Acompanhar a internação do beneficiário, desde a entrada no leito até a alta ou 

óbito, inclusive dos pacientes de home care. 

b) Desospitalização de casos com permanência não justificada em hospital ou home 

care; 
c) Priorização das solicitações de procedimentos da Central de Regulação, de 

pacientes internados em hospital; 

d) Validação do alto custo (OPME, dietas, equipamentos, terapias, curativos, 

outros); 

e) Deverá ser disponibilizada diariamente à CAPEP-SAÚDE, via sistema, o “mapa 

de internações”, elaborado através da busca ativa em todos os hospitais 
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credenciados, identificando os internamentos, prorrogações, altas e óbitos. 

Deverá ser possível visualizar o histórico de intervenções realizadas pela 

auditoria da CONTRATADA, contendo as informações relacionadas ao 

internamento do beneficiário, anotações da auditoria, etc. 

 

1.1.2 REGULAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS 
a) Os exames e procedimentos de alto custo ou que dependam de autorização 

prévia por definição do regulamento da CAPEP-SAÚDE ou por diretrizes 

estabelecidas entre CAPEP-SAÚDE e CONTRATADA, serão submetidos à 

avaliação da auditoria prospectiva da CONTRATADA (Central de Regulação), no 

sistema de gestão, na forma do item 1.1.6. 

b) Prazos, contados a partir da solicitação pelo sistema: 

I. Ambulatorial: até 03 (três) dias; 
II. Internações Eletivas sem OPME: 15 (quinze) dias 

III. Internações de urgência: 03 (três) horas 

IV. Havendo solicitação de laudos de exames realizados anteriormente pelo 

beneficiário, ou solicitação de justificativa ao médico assistente, os 

prazos serão suspensos a partir da comunicação ao segurado, sendo 

reiniciados a partir da entrega da documentação solicitada. 

 

1.1.3 PROCESSO DE ANÁLISE E COTAÇÃO DE OPME 
a) Quando houver solicitação de OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais, 

a equipe de profissionais de auditoria em saúde da CONTRATADA deverá 

verificar a pertinência dos materiais solicitados pelo médico assistente com 

relação ao procedimento a ser realizado e a cobertura da CAPEP-SAÚDE; 

b) Em seguida, a equipe administrativa da CONTRATADA deverá realizar pesquisa 

de preço com no mínimo 3 (três) fornecedores de OPME, finalizando com a 

negociação para obter o menor preço. Quaisquer discrepâncias entre a 

solicitação dos materiais deverão ser discutidas entre o médico auditor da 

CONTRATADA e o médico solicitante/assistente. 
c) Concluídos os procedimentos previstos acima, a equipe de auditoria em saúde 

da CONTRATADA deverá manifestar-se sobre a solicitação, através de Laudo 

Médico Conclusivo (parecer técnico), indicando se o material solicitado é o mais 

adequado para o procedimento, e considerando o preço médio de mercado e 

também o histórico de preços da CAPEP-SAÚDE. 
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d) Os casos de Urgência deverão ser liberados após as etapas acima serem 

finalizadas. Já nos casos eletivos o parecer técnico será utilizado para tomada 

de decisão final da CAPEP-SAÚDE. 

e) A contratada deverá manter e disponibilizar à CAPEP-SAÚDE, histórico das 

cotações realizadas durante todo o período contratual, devendo ainda no início 

do contrato, alimentar o sistema com o histórico de cotações mantido na CAPEP-

SAÚDE. Deverá ser possível à CAPEP-SAÚDE consultar o histórico de cotações 

por código do OPME (ANVISA), descrição, beneficiário, data e demais variáveis 

existentes no cadastro. 

f) Todas as etapas do processo de cotação de OPME deverão ser registradas no 

sistema, permitindo assim o acompanhamento pela CAPEP-SAÚDE. 

g) A equipe da contratada que atuar neste processo deverá possuir experiência 

conforme previsto em item correspondente neste Termo de Referência. 

h) O processo de cotação será considerado encerrado somente quando for aceito 

pela CAPEP-SAÚDE, ou seja, eventuais falhas no processo realizado pela 

CONTRATADA não eximem de sua responsabilidade quanto ao prazo máximo 

descrito neste documento. 

i) Prazo: 15 (quinze) dias úteis, exceto para os casos de urgência, que deverão ser 

priorizados e finalizados em até 2 (dois) dias corridos. 

 

1.1.4 LIBERAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA 
.No caso de medicamentos para QUIMIOTERAPIA e para tratamentos em 

RADIOTERAPIA, a equipe de auditoria em saúde da CONTRATADA deverá 

analisar e emitir parecer médico ratificando ou não tal necessidade do tratamento 

frente ao diagnóstico, resultados de exames e utilizando- se, ainda, de protocolos 

reconhecidos em consonância com a cobertura oferecida pela CAPEP-SAÚDE 

aos seus mutuários. 

.Prazo: 72 (setenta e duas) horas. 

 

1.1.5 PRORROGAÇÃO DE INTERNAÇÕES, EXAMES E PROCEDIMENTOS EM 
PACIENTES INTERNADOS 

 

.A equipe de auditoria em saúde da CONTRATADA deverá analisar as solicitações 

de prorrogação de internações, exames e procedimentos de alta complexidade 

necessários ao tratamento do paciente internado, autorizando ou não e 

justificando seu parecer, na forma do item 1.1.6. 
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.Prazos: 

I. 4 (quatro) horas para exames e procedimentos de alta complexidade. 

II. 3 (três) horas para internações. 

III. Quando houver solicitação de OPME para paciente internado, o caso 

deverá ser analisado, observando-se o item 1.1.3. 

 

1.1.6. FLUXO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 
O processo de regulação/autorização prévia deverá atender o fluxo descrito abaixo, devendo 

ainda ser operacionalizado pelo sistema de gestão já contratado pela CAPEP-SAÚDE. 

a) O prestador registrará a solicitação médica no sistema web, anexando a 

solicitação digitalizada do médico assistente, ou por outro na forma do item 1.1.7. 

“vii.”. 

b) A equipe de auditoria em saúde da CONTRATADA deverá monitorar 

proativamente a fila de solicitações registradas no sistema. Identificará as novas 

solicitações e iniciará o processo de regulação. O sistema web disponibiliza a 

essa equipe o histórico clínico do paciente, bem como a solicitação do médico 

assistente. 

c) A análise técnica da solicitação pela equipe de Auditoria em Saúde da 

CONTRATADA poderá: 

I. Emitir parecer técnico favorável acerca da solicitação médica e a 

respectiva autorização, se esta estiver de acordo com o Regulamento da 

CAPEP-SAÚDE. 

II. Se não houver cobertura no Regulamento da CAPEP-SAÚDE, será 

emitido parecer técnico indeferindo a solicitação, devidamente 

fundamentado. 

III. Solicitar justificativa do médico assistente, quando julgar que os 

elementos constantes não são suficientes para sua análise e/ou está em 

desacordo com protocolos definidos pelo Manual de Operações Técnicas 

da CAPEP-SAÚDE. Neste caso, a equipe da CONTRATADA deverá 

entrar em contato com o médico assistente pelo sistema web ou por 

telefone. 

IV. Solicitar laudos ou resultados de exames realizados anteriormente pelo 

beneficiário (conforme histórico de utilização do beneficiário), quando 

julgar que os elementos constantes não são suficientes para sua análise 

e/ou em casos combinados entre as partes mediante definição de 

protocolos. A Central de Atendimento em Saúde gerenciará essa 
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demanda, entrando em contato com o Beneficiário ou seu responsável 

legal. 

d) Havendo solicitação de OPME, a CONTRATADA deverá iniciar cotação, 

conforme processo descrito no item 1.1.3. 

e) Por fim, a equipe de auditoria em saúde da CONTRATADA emitirá parecer 

técnico quanto à solicitação, registrando o resultado no Sistema de gestão. 

f) Havendo parecer favorável, a autorização deverá ser emitida pela equipe 

administrativa da Contratada, momento em que deverá ser gerada notificação ao 

usuário que iniciou o processo, demonstrando o resultado de sua solicitação. 

.De acordo com a parametrização do sistema, algumas solicitações poderão 

depender de deliberação da diretoria da CAPEP-SAÚDE. Neste caso, a 

equipe da Central somente emitirá a autorização ao beneficiário após a 

validação da diretoria da CAPEP-SAÚDE. 

g) Havendo discordância entre médico Assistente e a Auditoria Médica da Central 

de Regulação e não houver entendimento entre as partes, a Central de 

Regulação deverá pedir autorização para a CAPEP-SAÚDE para realização de 

uma Junta Médica. Caso haja a autorização a central de regulação será 

responsável por organizar e realizar esta. 

h) A CAPEP-SAÚDE deverá ter acesso ao acompanhamento, em tempo real, do 

andamento de todas as solicitações. 

I. A Contratada deverá manter canais exclusivos para as seguintes 

demanda: 

II. Autorização, Regulação Médica e Assistencial; 

III. Oncologia; 

IV. Materiais de Alto Custo e/ou OPME’s; 

V. Remoções; 

i) Todos com funcionamento ininterrupto (24/7/365(6), com equipe especializada 

em cada área, e adequadamente dimensionada. 

j) Quantidade estimada de solicitações encaminhadas à Central de Regulação: 

14.000 (quatorze mil) por mês;  

 

1.1.7 INFRAESTRUTURA MÍNIMA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 
 

a) É exigida a seguinte infraestrutura mínima para atender ao objeto deste contrato, 

considerando um SLA (Acordo de Nível de Serviço) de 99% (noventa e nove por 

cento): 
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I. Estrutura de atendimento web exclusiva e personalizada; 

II. Gravação e armazenamento das chamadas telefônicas, durante toda a 

vigência do contrato; 

III. Retorno da guia autorizada, aos beneficiários, por SMS e no Portal do 

sistema web já contratado pela CAPEP-SAÚDE; 

IV. Infraestrutura para garantir que a Central não fique parada por tempo que 

prejudique os prazos de resposta definidos neste documento; 

V. Equipe (atendentes administrativos, enfermeiros auditores e médicos 

auditores); 

VI. Obrigatoriedade de utilização do sistema de gestão ofertado pela 

CAPEP-SAÚDE para análise das solicitações, emissão de senhas e/ou 

autorizações; 

VII. Disponibilidade de uma Central exclusiva para Regulação Médica, cujo 

acesso seja por meio de Central Telefônica URA, via Conectividade 

(acesso Web) e funcionalidade de Fale Conosco, com equipe orientada 

ao funcionamento e regras da área e dimensionada de forma a atender 

às exigências para a atividade; 

VIII. Possuir operação e equipe própria;  

IX. A infraestrutura deverá ser demonstrada a qualquer tempo, quando 

solicitada pela CONTRATANTE, inclusive podendo ser validada em visita 

presencial da equipe da CAPEP-SAÚDE na sede da CONTRATADA; 

b) Disponibilizar após o término do contrato uma cópia das ligações gravadas / 

armazenadas para a CAPEP-SAÚDE. 

 

2. SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO EM SAÚDE 

A Central será responsável por elaborar e efetuar a manutenção do Manual de Orientações dos 

Beneficiários e Prestadores. 

Os serviços de Central de Atendimento em Saúde deverão contemplar: 

2.1. CENTRAL DE ATENDIMENTO EM SAÚDE RECEPTIVO 

Disponibilizar uma Central de Atendimento, cujo acesso seja por Central Telefônica com URA, 

funcionalidade de Fale Conosco, rede social (WhatsApp), e-mail, em regime 24/7/365(6). 

a) Todos os atendimentos deverão ser gravados e caso venha a ser necessário deverá 

ser disponibilizada à CAPEP-SAÚDE em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação; 
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b) A Contratada deverá disponibilizar mão de obra especializada (atendentes, supervisor, 

multiplicador de conhecimento); 

c) Assegurar a implantação e funcionamento com conectividade para os beneficiários e 

prestadores (telefone, URA, WEB, PC, etc.) dimensionada de forma a atender às exigências da 

atividade e orientada sobre as regras, rotinas, contratos e regulamentos da CAPEP-SAÚDE; 

d) Estabelecer ordem de prioridade para resolução dos problemas de acordo com a 

urgência, podendo a CAPEP-SAÚDE solicitar prioridade quando houver necessidade; 

e) Direcionar e orientar os beneficiários e prestadores, de acordo com a necessidade de 

cada um de acordo com as normas e recomendações da CAPEP-SAÚDE; 

f) Toda prestação de Serviços deverá atender, na íntegra, às exigências legais 

estabelecidas no decreto nº 6.523/2008, que regulamenta a Lei nº 8.078, de 11/09/90, fixando 

normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC; 

  

2.2. CENTRAL DE ATENDIMENTO EM SAÚDE ATIVO 

Disponibilizar uma Central de Atendimento para efetuar contato com os beneficiários e 

prestadores da CAPEP-SAÚDE por meio telefônico, Mensagem de texto via Celular (SMS), e-mail, rede 

social (Whatsapp), ou outro meio de comunicação, desde que possa ser armazenada para futuras 

demandas, em regime 24/7/365(6). 

a) Todos os atendimentos deverão ser gravados e caso venha a ser necessário deverá 

ser disponibilizada à CAPEP-SAÚDE em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação; 

b) A Contratada deverá disponibilizar mão de obra especializada (atendentes, supervisor, 

multiplicador de conhecimento) dimensionada de forma a atender às exigências da atividade e 

orientada sobre as regras, rotinas, contratos e regulamentos da CAPEP-SAÚDE; 

c) Assegurar a conectividade por parte da CONTRATADA com os beneficiários e 

prestadores (telefone, URA, WEB, PC, etc.); 

d) Direcionar e orientar os beneficiários e prestadores, de acordo com a necessidade de 

cada um de acordo com as normas e recomendações da CAPEP-SAÚDE; 

e) Orientar e controlar os prestadores para processarem 100% (cem por cento) dos 

atendimentos via conectividade e gerarem as senhas via WEB ou URA; 

f)  Efetuar contato com os beneficiários e prestadores quando for solicitado pela Central 

de regulação para sanar as necessidades que sejam necessárias; 
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g)  Toda prestação de Serviços deverá atender, na íntegra, às exigências legais 

estabelecidas no decreto nº 6.523/2008, que regulamenta a Lei nº 8.078, de 11/09/90, fixando 

normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC; 

 

2.3. INFRAESTRUTURA MÍNIMA DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE 

a) Disponibilizar o serviço “Disparo Eletrônico de Mensagens de Texto”, que consiste em 

envio de textos aos beneficiários e/ou prestadores utilizando-se de plataforma automática para 

envio de mensagens do tipo SMS para os telefones móveis cadastrados na base de dados da 

CAPEP-SAÚDE. 

b) Disponibilizar o serviço de “Unidade de Resposta Audível” URA “4004”, que consiste 

em atendimento eletrônico para direcionar o atendimento corretamente. 

c) As instalações físicas e organização do trabalho deverão obedecer às exigências 

legais, de acordo com o previsto na NR – 17 (Norma Regulamentadora). 

d) É de responsabilidade da Contratada a garantia da disponibilidade dos recursos 

alocados, devendo utilizar sua expertise para determinar turn over, absenteísmo e demais itens 

que afetem a disponibilidade da equipe. 

e) Possuir Sistema para gravação de 100% dos atendimentos. 

f) A Contratada deverá contar com estrutura de redundância para garantir o 

armazenamento de 100% das gravações. 

g) Após o término do contrato a Contratada deverá fornecer a Contratante 100% das 

gravações, no formato que a CAPEP-SAÚDE solicitar. 

h) Os serviços de Central de Atendimento em Saúde deverão estar disponíveis em regime 

24/7/365(6). 

i) Possuir operação e equipe própria. 

j) Disponibilizar Central exclusiva para atendimento de Beneficiários e Prestadores. 

 

3. RELATÓRIOS 

a) Relatórios da Central de Regulação a serem disponibilizados para acesso da CAPEP-

SAÚDE e da equipe da empresa contratada: 

I. Quantidade de senhas pendentes de autorização; 
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II. Tempo médio para autorização da senha; 

III. Quantidade de solicitações por modalidade e status: internação, remoção, 

SP/SADT, quimioterapia/radioterapia, atendimento domiciliar, terapias seriadas 

(fisioterapia, fonoterapia, etc.), procedimentos ambulatoriais, urgência e 

emergência (status = pendente, autorizado, indeferido, etc); 

IV. Relatório das senhas autorizadas e negadas com motivos; 

V. Relatório com tempo de autorização da senha, por modalidade; 

VI. Relatório diário com senhas emitidas por hospital, procedimento, beneficiário, 

diárias liberadas e modalidade de plano. 

VII. Relatório de OPME, quantidade, descrição do material, valor cotado e liberado. 

VIII. Percentual de redução do tempo de permanência hospitalar. 

IX. Relatórios para acompanhamento dos cumprimentos dos SLA’s – Anexo I do 

Edital 
X. Percentual de atendimentos da Central de Regulação respondidos dentro do 

prazo, no mês. 

A. Percentual de autorizações concedidas no mês. 

B. Percentual de negativas realizadas no mês. 

C. Capacidade de mapeamento dos pacientes da CAPEP-SAÚDE em 

tempo real. 

D. Percentual de chamadas abandonadas na Central de Atendimento em 

Saúde. 

E. Percentual de Atendimento de chamadas atendidas em até 60 segundos. 

 

4. QUANTITATIVO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 
 

4.1. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá alocar pessoal devidamente 
qualificado, conforme detalhado a seguir: 

4.1.1. Para os serviços continuados de Auditoria em Saúde (Item 1 do Termo de 

Referência), a contratada deverá alocar profissionais de auditoria em saúde (médicos e 

enfermeiros especializados) com registro no CREMESP - Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo e no Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo (COREN- 

SP), conforme o caso. Esses profissionais deverão possuir experiência profissional mínima de 01 

(um) ano na atividade que executarem para a CAPEP-SAÚDE: regulação médica. 

4.1.1.1. A experiência exigida no item 4.1.1 deverá ser comprovada através de 

registros em carteira de trabalho, contratos de trabalho ou outro documento equivalente. 
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4.1.1.2. Deverão possuir capacidade técnica e operacional para realizar análise 

da pertinência e também dos valores de OPME’s (Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais). 

4.1.1.3. A contratada deverá apresentar currículo completo de todos os 

profissionais que participarão da prestação de serviços, bem como cópia do Registro com 

os comprovantes de recolhimento da anuidade dos profissionais nos respectivos 

Conselhos de classe, quando for o caso. Deverá ainda manter a documentação 

atualizada, especialmente quando novos profissionais forem incluídos nos serviços. 

4.1.1.4. A contratada deverá alocar profissionais de auditoria em saúde em 

quantidade suficiente para atendimento das demandas e para cumprimento do Acordo 

de Nível de Serviço (SLA) previsto. 

4.2. A CONTRATADA deverá apresentar na assinatura do contrato, documentação 

comprobatória relativa aos requisitos previstos nos itens 4.1 e seus subitens. 

4.3. Para a realização dos serviços, objeto do presente ANEXO, a CONTRATADA compromete-

se a colocar à disposição da CONTRATANTE, equipe com profissionais qualificados, assumindo total, 

exclusiva e isolada responsabilidade pela atuação de seus membros. 

4.4. A CONTRATADA deverá possuir em seu quadro funcional permanente, no mínimo: 

4.4.1. 02 (dois) profissionais de nível superior graduados em Medicina com registro válido 

no CREMESP – Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; 

4.4.2. 02 (dois) profissionais de nível superior graduados em Enfermagem, com registro 

válido no COREN-SP – Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo por Turno; 

 

5. PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E INÍCIO DOS SERVIÇOS 
5.1. A CONTRATADA terá 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato para 

implantação da Central de Regulação e da Central de Atendimento em Saúde (Beneficiário/Prestador), 

bem como eventuais ajustes nas operações. 

5.2. Para o início dos serviços descritos no item 1 e 2, a CONTRATADA deverá ainda: 

5.2.1. Apresentar, na sede da CAPEP-SAÚDE, o planejamento para início dos trabalhos, 

antes do vencimento do prazo 5.1, já contendo os protocolos e diretrizes dos serviços e a 

definição dos cronogramas de trabalho; 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CAPEP-SAÚDE 
6.1. Realizar avaliação mensal da qualidade e viabilidade dos serviços prestados pela 

CONTRATADA, através dos seguintes indicadores: 

6.1.1. Percentual de atendimentos da Central de Regulação respondidos dentro do prazo, 

no mês. 
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6.1.2. Percentual de autorizações concedidas no mês. 

6.1.3. Percentual de negativas realizadas no mês. 

6.1.4. Percentual de redução do tempo de permanência hospitalar. 

6.1.5. Capacidade de mapeamento dos pacientes da CAPEP-SAÚDE em tempo real. 

6.1.6. Avaliação da qualidade dos relatórios da Auditoria Prospectiva. 

6.1.7. Percentual de chamadas abandonadas na Central de Atendimento. 

6.1.8. Percentual de Atendimento de chamadas atendidas em até 60 segundos. 

6.2. Possibilitar o acesso da CONTRATADA às informações existentes nos prontuários médicos 

e outros controles existentes nos serviços credenciados, necessários à realização do trabalho de auditoria 

médica. 

6.3. Efetuar os pagamentos, conforme pactuado entre as partes. 

6.4. Fornecer as informações necessárias para que a CONTRATADA execute os serviços. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
I. Atender e auxiliar a CONTRATANTE em casos de dúvidas surgidas na regulação de 

procedimentos e demais serviços objeto do contrato. 

II. Executar os serviços descritos neste instrumento, alocando todos os equipamentos 

necessários, e utilizando-se de médico(s) e enfermeiro(s) devidamente qualificados 

conforme previsto neste documento. 

III. Apresentar previamente a CAPEP-SAÚDE, toda a documentação comprobatória de 

qualificação dos profissionais e dos empregados diretamente na execução dos serviços 

contratados. 

IV. Alertar a CAPEP-SAÚDE sobre indícios de práticas fraudulentas, antiéticas ou não 

convencionais, cobranças abusivas, lesivas ao patrimônio da CAPEP-SAÚDE, cometidas 

por parte de entidades credenciadas ou conveniadas, propondo a adoção das ações 

preventivas, corretivas e punitivas cabíveis. 

V. Manter sigilo profissional sobre todos os assuntos relativos à execução dos serviços 

prestados, por força do presente contrato. 

VI. Responsabilizar-se pela execução dos serviços contratados, obrigando-se a reparar, 

exclusivamente, às suas expensas, e dentro dos prazos estabelecidos, todos os defeitos, 

erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades por ela cometidos, através de 

seus agentes, na execução dos serviços, indenizando a CAPEP-SAÚDE ou a terceiros 

por quaisquer danos ou prejuízos a eles causados, por força deste contrato, seja por sua 

omissão, ou por sua ação, dolosa ou não. 

VII. Assumir de forma integral e ilimitada a vinculação trabalhista, exclusiva dos seus 

empregados no desempenho dos serviços, objeto deste contrato, e assumir todas as 
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despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos 

com este contrato. 

VIII. Assumir integralmente as responsabilidades e obrigações de ordem tributária, bem como 

o pagamento de tarifas e emolumentos, seguros de vida pessoal e em grupo, e de 

acidente de trabalho, entre outros gravames, que incidam ou venham incidir sobre os 

serviços, objeto deste contrato. 

IX. Responsabilizar-se por danos e prejuízos causados a CAPEP-SAÚDE, por atos dolosos 

ou não, praticados por seus empregados, ou por terceiros que estejam a seu serviço, em 

razão da execução do presente contrato. Nesse caso, será apurado o montante da 

indenização a ser paga pela CONTRATADA, o qual será descontado da fatura 

apresentada. Caso o valor da fatura não seja suficiente para cobrir a indenização, a 

CAPEP-SAÚDE poderá promover a competente ação judicial de perdas e danos. 

X. Responder por todo o ônus decorrente de condenação judicial da CAPEP-SAÚDE em 

razão de eventual ação trabalhista promovida por seus empregados. Nesta hipótese, a 

CAPEP-SAÚDE fica desde já autorizada a promover a retenção de créditos da 

CONTRATADA necessários ao cumprimento de decisão judicial, sem prejuízo de outras 

medidas cabíveis. 

XI. Manter a regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista durante toda a execução do 

Contrato. 

XII. Inteirar-se dos critérios e normatizações do Serviço de Assistência à Saúde da 

CONTRATANTE. 

XIII. Os serviços deverão ser realizados com estrita observância da legislação e das 

disposições regulamentares aplicáveis, devendo observar, ainda, absoluto sigilo em 

relação às informações e documentos a que a CONTRATADA tiver acesso em 

decorrência de seus serviços; 

XIV. O sigilo de que trata o item anterior deverá ser cumprido em relação a todas as 

informações obtidas das instruções /decisões dos gestores da CONTRATANTE, dos 

documentos manipulados ou produzidos no cumprimento das obrigações assumidas nos 

termos do Contrato, bem como colocar à disposição da CONTRATANTE, os documentos, 

relatórios, controles, sistemas e quaisquer outras informações obtidas ou produzidas, 

indicando especial atenção à sua guarda; 

XV. Realizar os serviços de auditoria em saúde em conformidade com as resoluções dos 

respectivos Conselhos de Classe (Medicina e Enfermagem); 

XVI. A CONTRATADA deverá estruturar-se de modo compatível e prover toda a infraestrutura 

necessária à prestação dos serviços previstos neste contrato, com a qualidade e rigor 

exigidos, garantindo a sua supervisão desde a implantação; 
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XVII. A CONTRATADA deverá prover todos os meios necessários a garantia da plena 

operacionalidade dos serviços, inclusive considerados os casos de greve, licenças, férias, 

absenteísmo e ausências legais ou paralisação de qualquer natureza, de modo a não 

prejudicar o bom andamento e a boa execução dos serviços. Entende-se que para 

participar desta licitação e para a possível contratação e futura execução dos serviços 

objeto deste contrato, a empresa, especializada nesse ramo, possua estrutura que 

impeça prejuízos a CAPEP-SAÚDE no caso de eventuais ausências/faltas de seus 

profissionais. Eventuais prejuízos causados a CAPEP-SAÚDE serão repassados à 

CONTRATADA, conforme penalidades previstas na minuta de contrato – parte integrante 

do Edital. 

XVIII. Prestar o serviço, objeto deste edital, dentro das especificações técnicas e condições 

previstas no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, comprometendo-se a refazer o 

serviço prestado fora das especificações exigidas sem qualquer ônus ou despesas para 

a CAPEP-SAÚDE. 

XIX. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CAPEP-SAÚDE na 

execução dos serviços contratados 

 

8. PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS 
A planilha a seguir serve somente para estimativa da empresa quanto aos serviços a serem 

prestados, e não deverá ser utilizada como único parâmetro na composição de preços, tampouco para 

solicitação de reajustes posteriores à assinatura do contrato baseando-se nessas quantidades. 

SERVIÇOS FIXOS MENSAIS 

Serviço Quantidade estimada por mês 

Auditoria Prospectiva 14.000 

 

SERVIÇOS EVENTUAIS – PAGOS SOMENTE SE HOUVER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Serviço Quantidade estimada 

Junta Médica 5/ano 

 

8.1. Distribuição das internações nos hospitais credenciados 

Prestador Pronto Socorro Internados 

APAS 472 17 

Hospital São Lucas 533 34 

Infantil Gonzaga 335 15 
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Frei Galvão 701 07 

Sociedade Portuguesa de Beneficência 805 86 

Irmandade Santa Casa 1660 58 

Unidades Hospitalares em Praia Grande 0 0 

Unidades Hospitalares em Guarujá 0 0 

 
8.2. Quantitativo de beneficiários 

Vide item I. INTRODUÇÃO E DEFINIÇÕES 

 

8.3. Despesas assistenciais do plano 

Mês/ano competência Despesa assistencial 

Dezembro/18 R$ 4.995.352,45 

Janeiro/19 R$ 4.972.712,28 

Fevereiro/19 R$ 5.807.208,13 

Março/19 R$ 6.220.026,75 

Abril/19 R$ 5.956.714,20 

 
9. SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

Para a prestação de serviços objeto da presente licitação, entende-se que a empresa 
CONTRATADA é especializada no ramo, e espera-se que os serviços prestados atendam a um mínimo 
de qualidade. Dessa forma, fica estabelecido o seguinte Acordo de Nível de Serviço (SLA), a ser cumprido 
pela empresa CONTRATADA mensalmente. 

9.1. CENTRAL DE REGULAÇÃO – AUDITORIA PROSPECTIVA 

9.1.1.  Cumprir todos os prazos previstos no item “1.” Central de Regulação - Auditoria 
Prospectiva do Termo de Referência. 

9.1.2. Manter a Central de Regulação operando normalmente em 99% do tempo em 
regime 24/7/365(6). 

9.1.3. Manter o tempo de espera para atendimento de chamadas em até 60 segundos 
em pelo menos 70% dos atendimentos. 

9.1.4. Gravação de 100% dos atendimentos realizados pela Central de Regulação. 

9.1.5. Manter o Manual de Operações Técnicas da CAPEP-SAÚDE atualizado. 

9.2. CENTRAL DE ATENDIMENTO EM SAÚDE 

9.2.1. Manter o tempo de espera para atendimento de chamadas em até 60 segundos 
em pelo menos 70% dos atendimentos. 
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9.2.2. Gravação de 100% dos atendimentos realizados pela Central de Atendimento em 
Saúde. 

9.2.3. Manter o Manual de Orientações dos Beneficiários e Prestadores da CAPEP-
SAÚDE atualizado. 

9.3. RELATÓRIOS 

9.3.1.  Apresentar todos os relatórios exigidos neste Termo de Referência. 

9.3.2. Enviar os relatórios e informações gerenciais até o 10º dia útil do mês subsequente 
da execução do serviço. 

 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

I. Os serviços objeto destas especificações técnicas deverão ser executados nas cidades em que 

houver rede credenciada da CONTRATANTE. 

II. As despesas com os deslocamentos dos profissionais alocados à consecução dos serviços 

correrão a expensas da CONTRATADA; 

III. A CONTRATANTE reserva-se no direito de realizar visita técnica às instalações da 

CONTRATADA, com o objetivo de verificar sua estrutura operacional; 

IV. Fica assegurado a CAPEP-SAÚDE o direito de fiscalizar e de acompanhar os serviços prestados 

pela CONTRATADA, ficando certo que a fiscalização exercida pela CAPEP-SAÚDE não eximirá 

a CONTRATADA de suas responsabilidades, decorrentes deste contrato; 

V. A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA se responsabiliza pelos serviços de auditoria 

Prospectiva conforme item “1.” deste documento, independentemente da data em que foram 

incluídas no Sistema. 

VI. Todos os prazos de atendimentos constantes nos itens 1.1.1. até 1.1.7. do presente termo têm 

seu início de contagem no momento em que a solicitação é inserida no sistema da CAPEP-

SAÚDE. 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

Processo n.º 19894/2019-86 

Pregão nº 001/2019 

                                                      CONTRATO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAIXA DE 
ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL DE SANTOS E A 
___________________________, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CENTRAL DE REGULAÇÃO 
COM CENTRAL DE ATENDIMENTO EM 
SAÚDE, PARA APOIO À OPERAÇÃO E À 
GESTÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 
SANTOS - CAPEP-SAÚDE, PELO PRAZO DE 
12 (DOZE) MESES RENOVÁVEIS ATÉ 60 
(SESSENTA) MESES, NAS CONDIÇÕES 
DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 
DO EDITAL DE PREGÃO 001/2019.  

Pelo presente instrumento, de um lado a CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL DE SANTOS, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, com sede à Av. 
Francisco Glicério, nº. 479 – Pompéia – Santos / SP, inscrita no CNPJ / MF sob n.º 58.197.948/0001-69,  
neste ato representada pelo Presidente,  Sr. Adriano Luiz Leocadio e de outro lado a 
_________________________, designada simplesmente CONTRATADA, com sede à Av./Rua 
____________________________, n.º _____, Município de _______________- ___ inscrita no CNPJ / 
MF sob n.º _________, neste ato representado por __________________ (qualificar), foi dito que tendo 
sido aceita a proposta que apresentou, conforme especificação contida no Edital de Pregão n.º  001/2019 
– Processo n.º 19894/2019-86, da Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos, ora 
CONTRATANTE, cujo teor declara expressamente conhecer e aceitar, e sendo-lhe adjudicado o 
respectivo objeto, vem assinar este contrato, na qualidade de CONTRATADA, concordando com os 
termos e condições, pelos quais desde já se obriga: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de Central de Regulação com Central de Atendimento 
em Saúde, para apoio à operação e à gestão da Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de 
Santos – CAPEP-SAÚDE, pelo prazo de 12 (doze) meses renováveis até 60 (sessenta) meses, nas 
condições descritas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital Pregão nº001/2019. 
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Parágrafo Primeiro: A execução dos serviços ocorrerá conforme detalhamento constante no Anexo 
I do Pregão nº 01/2019, e de acordo com a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, que, 
independente de transcrição ou anexação, são partes integrantes do presente instrumento. 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA compromete-se a cumprir o objeto deste contrato, conforme o 
que foi descrito na Cláusula Primeira, na forma prevista do Pregão Presencial nº 001/2019, e seus 
respectivos anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA– DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – O serviço objeto deste 
contrato deverá ser iniciado pela CONTRATADA em até 5 (cinco) dias úteis contados da data do 
recebimento da Autorização de Início de Serviços que será emitida pelo Departamento de Assistência à 
Saúde e Auditoria, no prazo de até 2 (dois) dias, contado da data do recebimento do processo para 
gerenciamento do contrato. 

Parágrafo Único: O prazo para o término da implantação do objeto do presente contrato seguirá o 
exposto no item 5. do Termo de Referência (Anexo I) do Edital Pregão 001/2019. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: Pela prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira, 
a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os valores indicados conforme Proposta de Preços constante 
no anexo VI, bem como, contra a fiscalização dos serviços executados, em (12) doze parcelas iguais e 
mensais: 

Parágrafo Primeiro: Nos preços fornecidos estão inclusos todas as incidências fiscais, tributárias, 
trabalhistas e previdenciárias, bem como despesas de transporte, diárias, hospedagens e demais 
encargos incidentes sobre os serviços a serem prestados, não sendo admitidas despesas adicionais em 
separado. 

Parágrafo Segundo: O presente Contrato tem valor total em R$ ....................... 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão mensais e 
efetuados até o 30º (trigésimo) dia, a contar do primeiro dia útil após a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal / Fatura pela contratada, devidamente atestada pelo Departamento de Assistência à Saúde e 
Auditoria. 

Parágrafo Primeiro: Os preços propostos são irreajustáveis, durante o período de um ano, contado da 
data de assinatura do contrato. 

Parágrafo Segundo: Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, em caso de 
prorrogação contratual, conforme previsão na Cláusula Décima Segunda, os preços propostos serão 
reajustados utilizando-se a variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, tendo 
como base o mês da apresentação da proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA obriga-se a: 

I – Prestar e executar todos os serviços objeto deste Contrato, de acordo com a sua proposta e as normas 
e condições previstas no edital de origem, respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua 
inobservância total ou parcial. 
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II – Manter completo sigilo sobre as informações que lhe forem confiadas, não podendo cedê-las a 
terceiros, a menos que autorizada pela CONTRATANTE, comprometendo-se, por seus empregados e 
prepostos, a tê-las sob sua guarda. 

III – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração, decorrentes de culpa ou dolo 
na execução do contrato. 

IV – Manter durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 
condições de habilitação exigidas no Edital de origem. 

V – Responsabilizar-se pelo uso devido dos documentos, materiais e equipamentos eventualmente 
colocados sob sua guarda pela CONTRATANTE. 

VI – Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para execução dos serviços, comunicando sempre, 
por escrito, eventuais contratempos.  

VII – Não ceder ou subcontratar, inteira ou parcialmente, os direitos e obrigações deste Contrato ou os 
dele resultantes, sem prévia e formal anuência da CONTRATANTE. 

VIII – Tomar medidas corretivas cabíveis, desde que possíveis, tão logo seja notificada por escrito, de 
algum problema constatado no objeto pela CONTRATANTE; 

IX – Responsabilizar-se, única e exclusivamente, por todo e qualquer pagamento de ordem trabalhista, 
previdenciária e encargos sociais, referentes à prestação de serviços de seus técnicos, nas dependências 
do estabelecimento da CONTRATANTE, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE. 

X - Observar escrupulosamente a boa prática dos serviços, respeitando com fidelidade as orientações, 
bem como as leis, regulamentos e posturas federais, estaduais e municipais relativos ao objeto deste 
instrumento, cumprindo imediatamente as intenções e exigências das respectivas autoridades. 

XI - Pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente 
sobre o objeto deste instrumento. 

XII – Cumprir e conhecer fielmente as regras e procedimentos estipulados pela CONTRATANTE, não 
podendo, sob nenhuma hipótese, declarar desconhecimento. 

XIII – São, ainda, obrigações da CONTRATADA , as constantes no Item 7 do Termo de Referência (Anexo 
I) do Edital Pregão 001/2019. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se a: 

I – Disponibilizar em tempo hábil, todas as instalações, equipe técnica complementar necessária para o 
desenvolvimento dos produtos, equipamentos e suprimentos necessários à perfeita execução dos 
serviços pela CONTRATADA. 

II – Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos, informações, dados, elementos, relações 
listagens, cópias de legislação e dos documentos, necessários para a execução dos serviços, bem como 



Avenida General Francisco Glicério, 479 – Pompéia – Santos – SP – CEP 11065-403 
Tel.: (55.13) 3205-5020 • Fax.: (55.13) 3205-5046 

e-mail: comlic@capepsaude.com.br 
www.capepsaude.com.br 

 

 

 

 40 

designar servidores municipais e o local apropriado, dentro de suas instalações, para a execução dos 
trabalhos. 

III – Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência, solicitar à CONTRATADA, 
providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos. 

IV - Atestar a nota fiscal / fatura, de acordo com o serviço prestado, encaminhando-a ao setor competente 
para processamento e pagamento. 

V – São, ainda, obrigações da CONTRATANTE, as constantes no Item 6 do Termo de Referência (Anexo 
I) do Edital Pregão 001/2019. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES - Sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas 
na Lei nº 8.666/93, a inexecução ou o inadequado adimplemento de quaisquer cláusulas e / ou condições 
estabelecidas neste instrumento de contrato sujeitará a contratada às seguintes penalidades: 

I - Multa de 1/3 (um terço) do valor total do contrato no caso de inexecução total; 

II - Multa de 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, 
ou seja, na hipótese de entrega de parte dos trabalhos ou dos serviços incompletos. 

III – Multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início ou 
conclusão dos serviços, de acordo com o estipulado na cláusula segunda deste contrato. 

IV - No caso de descumprimento de qualquer cláusula do contrato, a contratada ficará sujeita à multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

Parágrafo Primeiro: As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades 
previstas na Lei 8.666/93, inclusive a suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 
contratar com a Caixa de Assistência, a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, conforme a gravidade da infração e depois de concedido o prazo para defesa da 
contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, nos casos previstos em lei e no contrato. 

Parágrafo Segundo: As multas aplicadas por infração às disposições contratuais poderão ser 
descontadas de eventuais créditos da contratada. 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA obriga-se a cumprir o Acordo de Nível de Serviço (SLA) 
estabelecido no Anexo I do Edital Pregão nº 001/2019, que integra o presente instrumento, 
independentemente de transcrição ou anexação. A CONTRATADA incorrerá em penalidades, conforme 
previsto no SLA, quando não cumprir os níveis de serviço estabelecidos. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, 
unilateralmente, a juízo exclusivo da CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou 
extrajudicial, conforme os artigos 58, II, 77 E 79 da Lei n.º 8666/93, se a CONTRATADA deixar de prestar 
os serviços nos prazos, e condições estipulados no presente contrato ou na ocorrência de fatos 
supervenientes considerados graves pela CONTRATANTE ou ainda nas demais hipóteses previstas no 
artigo 78 da Lei n.º 8666/93, inclusive nos casos de falência e concordata. 
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CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução dos serviços objeto deste Contrato 
será exercida diretamente pela CONTRATANTE, através do Departamento de Assistência à Saúde e 
Auditoria da Caixa de Assistência, nos aspectos a ele afetos. 

Parágrafo Único: A fiscalização exercida pela Caixa de Assistência não eximirá nem reduzirá as 
responsabilidades da contratada, que é a responsável por todos os serviços realizados para atendimento 
do objeto deste contrato 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do contrato a ser 
firmado onerarão neste exercício a dotação orçamentária n.º 33.10.04.122.0091.2504.33.90.39.04110000  
e empenho n°                                        .  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO: Os casos omissos serão dirimidos consoante 
disposto na Lei federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA – O presente Contrato vigorará pelo 
período de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos até o limite admitido por Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços ora contratados 
deverão ser executados com estrita observância ao que dispõe a proposta da CONTRATADA, aos termos 
deste contrato e aos demais elementos constantes do Pregão nº 001/2019 que integram o presente 
instrumento, independentemente de transcrição ou anexação. 

Parágrafo Primeiro: Em caso de divergência entre o conteúdo da proposta da CONTRATADA e o contido 
neste Contrato e demais elementos que o integram, prevalecerão estes últimos. 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA obriga-se a providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas úteis, a contar da data da notificação, por escrito, o saneamento de qualquer irregularidade sobre 
os serviços realizados.  

Parágrafo Terceiro: O CONTRATANTE poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização 
dos serviços, reservando-se o direito de rejeitá-los, a seu critério, quando não forem considerados 
satisfatórios. 

Parágrafo Quarto: A fiscalização, por parte do CONTRATANTE , não eximirá a CONTRATADA das 
responsabilidades previstas na legislação civil e por danos que vier causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, seja por seus atos, de seus funcionários ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 

Paragrafo Quinto: Havendo qualquer falha na execução ou caso os serviços estejam em desacordo com 
as normas, a CONTRATADA será notificada para que os regularize, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas neste termo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Santos para resolver 
qualquer controvérsia oriunda deste contrato, por mais privilegiado que outro seja. 
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E por estarem assim, de pleno acordo assinam o presente instrumento, na presença de duas testemunhas 
que são:____________ e __________________________________, para que surta todos os efeitos 
legais, pelo que eu, ______________________________________, o digitei, dato e assino.  

Santos, ____ de _____________ de 20XX. 

_____________________________   ___________________ 

      Presidente da Capep-Saúde           CONTRATADA 

                                    

                      Testemunha                    Testemunha   
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ANEXO III 

 CREDENCIAMENTO 
 

PROCESSO Nº 19894/2019-86 

Pregão nº 001/2019 

A empresa ___________________________________________________, com sede na 
__________________________________________________, C.N.P.J. nº ___________, 
representada pelo(a) Sr.(a) ____________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____________________________ 
(CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº _______________________, para 
representá-la perante à CAPEP em licitação na modalidade Pregão  nº 001/2019, para a Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de Central de Regulação com Central de 
Atendimento em Saúde, para apoio à operação e à gestão da Caixa de Assistência ao Servidor Público 
Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE, pelo prazo de 12 (doze) meses renováveis até 60 (sessenta) 
meses, nas condições descritas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, pelo prazo de 48 
(quarenta e oito) meses, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes 
ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 

  

 

_________________________________ 

-------(local e data)----- 

-------(assinatura autorizada/ Rg.)------ 

------(nome, rg, e cargo do signatário)----- 

------(nome da empresa)—(CNPJ)----- 

--------(endereço)-------  
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ANEXO IV 
 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 19894/2019-86 

Pregão nº 001/2019 

 
A empresa ..........................................................................., aqui devidamente representada pelo 
(a) ......................................., infra-assinado, DECLARA, por este e na melhor forma de direito, concordar 
com os termos do PREGÃO  Nº 001/2019, dos respectivos documentos e anexos da Licitação. Declara 
ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo pregoeiro e equipe 
de apoio ou pela administração da CAPEP quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados 
os nossos direitos legais de recursos. 

Declara que, examinou todos os documentos apresentados, tomou conhecimento das 
especificações técnicas do objeto, bem como está ciente de que não poderá alegar desconhecimento 
para alteração dos preços propostos ou para o cumprimento do objeto desta licitação. 

Declara para os devidos fins, não possuir em seu quadro societário ou empresa individual, 
responsável ocupante de cargo público com o Município de Santos. 

Declara, outrossim, que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento quanto à 
habilitação no presente certame e, que caso venham a conhecer, no decorrer do certame, 
comprometemo-nos a comunicá-los de imediato à CAPEP. 

 

Santos,......de ..............de 2019.  

 

_________________________________ 

(nome da empresa e representante legal) 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP) 
 
PROCESSO Nº 19894/2019-86 

Pregão nº 001/2019 

 
Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em 
participar do Pregão nº 001/2019, do tipo menor preço global, da CAPEP, declaro, sob as penas da 
lei, que no decorrer do último mês não houve o desenquadramento de sua condição de Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006 com as 
alterações contidas na Lei Complementar nº 147/2014. 

 

Por ser expressão da verdade, vai por mim assinada e pelo contador de nossa empresa. 

 
 
Empresa: ____________________________________________________ 
 
Representante: 
____________________________________________________  
 
Contador 
 
 

 
_______________________,   _____/____/2.019. 
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ANEXO VI 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO Nº 19894/2019-86 

Pregão nº 001/2019 

Unidade Requisitante: Departamento de Assistência à Saúde e Auditoria  – DEASA 

__________________________________________ CNPJ/MF nº __________________, 
estabelecida em (cidade-UF), tendo sido aceita a proposta que apresentou no processo licitatório em 
epígrafe e sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto, propõe fornecer à Caixa de Assistência ao 
Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP SAÚDE, CNPJ/MF nº 58.200.015/0001-83, com sede 
na Avenida Francisco Glicério, 479, - Pompéia, Santos-SP, o serviço de Central de Regulação com 
Central de Atendimento em Saúde, para apoio à operação e à gestão da Caixa de Assistência ao 
Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE, pelo prazo de 12 (doze) meses renováveis 
até 60 (sessenta) meses, nas condições descritas no Termo de Referência (Anexo I). 
Valor total da Proposta: R$ ................ (......................) 

DECLARAMOS que: 

 o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da 
apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, 
despesas administrativas, seguro e lucro. 

 temos pleno conhecimento do teor do presente edital referente ao Pregão nº 
001/2019, principalmente quanto aos prazos, requisitos para prestação de serviços, condições 
de pagamento e validade da proposta, estando esta proposta em perfeito atendimento ao citado 
Edital. 

 caso o objeto da Licitação seja adjudicado a nossa empresa, comprometemos a assinar 
o contrato no prazo determinado no p r e s e n t e  e d i t a l , e para esse fim fornecemos os 
seguintes dados dos representantes legais: 

(Nome completo, nacionalidade, CPF, RG, endereço residencial completo e cargo que ocupa na 
empresa, de cada responsável pela assinatura) 

 
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da data da abertura do envelope. 
 
Santos,......de ..............de 2019.  

 

_________________________________ 

(nome da empresa e representante legal) 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO PADRÃO 

 
PROCESSO Nº 19894/2019-86 

Pregão nº 001/2019 

 

Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de ser habilitado na presente licitação 

que................(nome ou razão social do licitante) 

 Não se encontra suspenso temporariamente de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 

Santos bem como com a Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-

SAÚDE. 

 Não se encontra sujeito à declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em quaisquer das esferas da Federação; 

 Não é, e não possui dentre os sócios, titular de mandato eletivo; 

 Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do edital da presente licitação, sujeito a 

qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação na presente 

licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer. 
 

Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a 

presente. 

Santos,......de ..............de 2019.  

 

_________________________________ 

(nome da empresa e representante legal) 
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO ARTIGO 27, INCISO V, DA LEI 

FEDERAL 8666/93 
 
 

PROCESSO Nº 19894/2019-86 

Pregão nº 001/2019 

 

(Nome do Licitante)       ,  inscrito no CNPJ nº                                                          , por intermédio do 

seu representante legal o (a) Sr.(a)                                     ,    portador (a) da Carteira   de  Identidade nº 

_____________ e do CPF nº _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ). 

 
Santos,......de ..............de 2019.  

 

_________________________________ 

(nome da empresa e representante legal) 
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ANEXO IX 
DECLARAÇÃO  

 
 

PROCESSO Nº 19894/2019-86 

Pregão nº 001/2019 

 
 

A (nome da empresa) ____________, ME (.......) EPP (......) CNPJ nº ___________, com sede 
na__________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação 
completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão), interessada em participar do 
Pregão nº 01/2019. DECLARA que: 

não se enquadra nas vedações à participação previstas no artigo 9º da Lei 8666/93. 

Por fim, declara estar ciente de que esses requisitos devem ser mantidos durante toda a vigência do 
contrato. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

 
 
 

Santos,......de ..............de 2019.  

 

_________________________________ 

(nome da empresa e representante legal) 
 
 
 


