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1. DO LOCAL, DATA E HORA DA SESSÃO ELETRÔNICA 

2. DO OBJETO 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

 
 

 

DATA: 24/11/2021 
HORÁRIO: 09:30 horas 
LOCAL: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote 
OBJETO: Contratação de Sistema de Gerenciamento da Saúde 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Diretoria da Saúde 

 
INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DE GRAVATAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Adolfo Inácio Barcelos, 
nº 783, Centro, CEP 94.010-200, inscrito no CNPJ sob Nº34.798.190/0001-56, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, NERI 
FACIN, através de poderes delegados pelo Decreto nº 18.645/2021 de 04 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que o Instituto estará realizando pregão eletrônico, do tipo menor preço, através do sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 18.007/2020 e da Lei 
Complementar n° 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

 

1.1. A sessão eletrônica será realizada através do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia e hora indicado no preâmbulo deste 
edital. 

 
1.2. O horário de encerramento da sessão eletrônica ficará a critério do(a) Pregoeiro(a), de acordo com as necessidades surgidas no 
andamento da sessão. 

 
1.3. Somente poderá participar da licitação o particular que apresentar proposta através do endereço eletrônico indicado na subcondição 
1.1, até uma hora antes do início da sessão eletrônica. 

 
1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão eletrônica na data acima 
mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de 
nova comunicação. 

 

 

2.1. Contratação para locação, instalação e manutenção de software, conforme TERMO DE REFERENCIA descritas no ANEXO I do presente 
edital. 

 
2.2 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as exigências contidas neste Edital e seus anexos 

quanto às especificações do objeto. 

 
2.3 A licitação será realizada em LOTE ÚNICO, conforme tabela do ANEXO I, devendo a licitante oferecer proposta para a totalidade do 

LOTE licitado. 

 
2.4 É  parte integrante do presente Edital os  Anexos  I , II, III, IV e V. 

 

 

3.1. Poderá participar do pregão eletrônico o particular que atender a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à 
documentação, e estiver devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 
3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 
3.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

 
3.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

 
3.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente; 

 
3.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 

 
3.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 
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4. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

5. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 
 

3.2.6. que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, quando não tenha havido a homologação/deferimento pelo juízo 
competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor; 

 
3.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 
3.2.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

 
3.2.9. sociedades cooperativas, considerando que o objeto licitado, pela natureza do serviço e pelo modo como é executado, exige 
subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como, pessoalidade e habitualidade. 

 
3.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a licitante deverá declarar: 

 
3.3.1. o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital; 

 
3.3.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

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

 
3.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas 
mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/ 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
3.4.1. Para usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei 123/2006, a licitante deverá declarar em campo próprio do sistema 
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da referida Lei, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
em seus arts. 42 a 49. 

 

 

4.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, bem 
como solicitar esclarecimentos referentes a este processo licitatório. 

 
4.2. Os eventuais pedidos de esclarecimentos ou impugnações deverão ser apresentados exclusivamente por meio eletrônico em 
formulário específico do provedor do sistema (www.portaldecompraspublicas.com.br). 

 

4.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação e 
responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

 

4.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, salvo quando eventual 
alteração do edital não afetar a formulação das propostas. 

 
4.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame; 

 
4.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de 
licitação. 

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

 

 

5.1. Para participar   do   pregão,   o   particular   deverá   se   credenciar   no   Sistema   “PREGÃO   ELETRÔNICO”,   através   do   sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 
5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema 
eletrônico. 

 
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal, bem como 
presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 
5.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Gravataí, promotor da licitação, 
qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
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6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

5.5. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicados imediatamente ao Provedor do Sistema, para imediato bloqueio de 
acesso. 

 

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, através de chave de acesso e senha, a PROPOSTA DE PREÇO 
concomitantemente com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no edital, até 1 (uma) hora antes do início da sessão eletrônica, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 

 
6.2. O envio da PROPOSTA DE PREÇO se dará por meio do preenchimento de formulário específico do sistema eletrônico. 

 
6.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 
6.2.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o 
preenchimento do modelo de Planilha de Custos, conforme anexo deste Edital. 

 
6.2.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, 
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
6.2.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão eletrônica. 

 
6.2.5. Em relação ao item licitado, não serão admitidas cotações inferiores às quantidades previstas neste Edital e seus anexos; 

 

6.2.6. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, com no máximo duas casas após a vírgula. 
 

6.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO são aqueles exigidos no item 7 deste edital: 
 

6.3.1. Os documentos deverão ser apresentados por meio digital, podendo ser exigida a apresentação dos originais ou cópias 
autenticadas, quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 
6.3.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 
6.3.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

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

 
6.3.5. Os documentos referentes à habilitação jurídica deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

 
6.3.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
6.3.7. A certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, bem como todos os documentos relativos à comprovação 
da regularidade fiscal e trabalhista, que não possuam data específica de validade, deverão ser emitidos com limite máximo de 60 
(sessenta) dias anteriores à abertura do processo licitatório. 

 
6.3.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, 
ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 
6.3.9. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 
ou de sua desconexão; 

 
6.3.10. Até 1 (uma) hora antes do início da sessão eletrônica, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 
6.3.11. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente 
ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta; 

 
6.3.12. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados 
para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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7. DA HABILITAÇÃO 

 
 

6.4. Em relação ao lote licitado, não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital e seus anexos. 
 

6.4.1.A proposta deverá apresentar preço unitário e total relativamente ao lote licitado. 
 

6.5. A licitante melhor classificada deverá enviar ao Pregoeiro, juntamente com os documentos de habilitação, a proposta em via impressa, 
ajustada ao último preço / lance enviado por meio eletrônico e assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida. 

 
6.5.1. A via impressa deverá indicar ainda: 

 
6.5.2. Quantidade, preço unitário e total do(s) lote(s); 

 
6.5.3. Prazo de validade da proposta igual ou superior a 60 dias, a contar da data da sessão eletrônica; 

 
6.5.4. Endereço, correio eletrônico e telefone atualizados da licitante. 

 
6.5.5. Poderá ser admitido pelo(a) Pregoeiro(a) erro de natureza formal, desde que não comprometa o interesse público e da 
administração. 

 

 

Para fins de habilitação, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir: 
 

7.1. Para sua habilitação, a licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO nos termos do 
inciso IV art. 87da lei 8666/93, e os seguintes documentos 

 
7.2. Habilitação jurídica: 

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

 
7.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

 
7.2.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

 
7.3. Regularidade fiscal e trabalhista: 

7.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 

7.3.2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
7.3.3. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
7.3.4. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei 

 
7.3.5. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos 
a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. 

 
7.3.6. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 
7.3.7. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 
7.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

7.4.1. Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, emitida pelo distribuidor da comarca da sede do licitante, 
nos últimos 30 dias que antecederem à sessão eletrônica; 
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8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
 

7.4.1.1. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva em razão de estar a empresa em recuperação judicial ou 
extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de 
recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

 
7.4.1.2. Comprovação de que a licitante possui, no dia da apresentação da proposta, capital social totalmente integralizado ou 
patrimônio líquido de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total do lote por ela ofertados na presente 
licitação; 

 
7.4.1.3. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal; 

 
7.4.1.4. Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que o respectivo quadro de pessoal cumpre o disposto 
no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme determina a Lei Federal nº 9.8854/99; 

 
7.5.1.5 Certidão negativa de débitos trabalhistas - Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal 
Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

 
7.5. Qualificação Técnica: 

 
7.6.1 A licitante deve comprovar sua aptidão, apresentando, no mínimo, 03 (três) atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado que atestem sua qualificação e experiência na prestação de serviço do objeto deste e ou a fim ; 

 
7.6.2 Para atender o disposto no item anterior é necessário que o(s) atestado(s) sejam datados e permita(m) a identificação da pessoa 
jurídica que os está emitindo e de seu representante legal, bem como endereço e número de telefone para eventual contato; 

 
7.6.3 Poderá ser solicitado cópia do contrato firmado entre a licitante e a empresa que emitiu o atestado. 

 

 

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

 
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
participantes. 
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de 
aceitação. 

 
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

 
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

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

 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do lote. 
 

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

 
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

 
8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 70,00. 

 

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

 
8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 
quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
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9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
 

8.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente 
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

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

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

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

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

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

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

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

 
8.19. Uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006. 

 
8.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por 
cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

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

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

 
8.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/EPP que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

 
8.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 
8.666/1993. 

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

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

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

 

8.28. Após a negociação do preço, o pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta 
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. 

 
8.29. No mesmo prazo disposto no item acima, o Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob 
pena de não aceitação da proposta. 

 
8.30. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de 
findo o prazo. 
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10. DA PROVA DE CONCEITO 

 

 
9.1. A proposta adequada ao último lance ofertado deverá ser encaminhada após a solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 
deverá: 

 
9.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 
9.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento; 

 
9.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua proposta ou planilha de custos deverão refletir com fidelidade os custos especificados 
e a margem de lucro pretendida. 

 
9.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de 
eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 
9.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, vinculam a Contratada. 

 
9.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, com os valores unitários e totais expressos em algarismos. 

 
9.6. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores 
numéricos e eventuais valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

 

10.1. Após a analise das propostas e da documentação de habilitação, verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante 
será declarado provisoriamente o vencedor, momento em que será convocado para realização da prova de conceito, ocasião em que o 
proponente deverá comprovar que sua oferta (sistema) atende os requisitos técnicos relacionados no Anexo I – Termo de Referência; 

 
10.2. A prova de conceito é a demonstração prática dos requisitos constantes na tabela no item Planilha de Aderência Técnica, permitido 
que seja feita a materialização da descrição do objeto ofertado pelo licitante; 

 
10.3. A data da prova de conceito será publicada após o recebimento da documentação habilitatória, ocorrendo em 10 dias após a referida 
publicação; 

 
10.3.1. A não disponibilização do sistema conforme disposto no item 10.1 poderá inviabilizar a análise de algum item da prova 
de conceito, o qual, ocorrendo, será avaliado como “não atendido”; 

 
10.4. A prova de conceito permitirá a averiguação das funcionalidades e características do produto sob o plano da sua real compatibilidade 
com o objeto licitado, não se resumindo apenas a ver no papel (mera descrição documental abstrata); 

 
10.5. Participação da avaliação da prova de conceito os servidores designados pelo Diretor Presidente do ISSEG 

 
10.6. É condição para a declaração da vencedora de licitação que esta efetue a comprovação dos requisitos constantes no ANEXO I, Termo 
de Referencia -item – Planilha de Aderência Técnica; 

 

10.7. Em caso de descumprimento, a licitante estará automaticamente desclassificada do certame; 
 

10.8. Durante a demonstração do sistema, os representantes do Instituto (ISSEG) assinalarão os requisitos atendidos, constantes da 
planilha de aderência técnica conforme Termo de referência; 

 
10.9. A demonstração será realizada conforme critérios estabelecidos no Termo de Referencia, em anexo. 

 
10.10. Ao longo da demonstração, os equipamentos deverão ser operados por técnico da empresa licitante, que deverá apresentar-se na 
data e horário definidos pelo ISSEG; 

 
10.12. Caso a licitante melhor classificada não comprove o cumprimento mínimo dos requisitos, a comissão inabilitará a licitante e chamará 
o próximo classificado na ordem de classificação, para respectiva demonstração de Sistema, sendo avaliada nos mesmos moldes da 
licitante anterior; 
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11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA E DA HABILITAÇÃO 

 

 
10.12. O ISSEG reserva-se o direito de aceitar, no todo ou em parte, qualquer proposta, ou rejeitar todas, sem que assistam aos 
proponentes direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza; 

 
10.13. Planilha de Aderência Técnica conforme Termo de Referência. 

 

 

11.1. O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

 
11.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, 
apresentada pela licitante. 

 
11.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: 

 
11.3.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos; 
11.3.2. contenha vício insanável ou ilegalidade; 
11.3.3. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (valor de referência) ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
11.3.4. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o 
objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 
11.3.5. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 
11.3.6. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter 
normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

 

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

11.5. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos com aqueles praticados no mercado 
em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação. 

 
11.6. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 
licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço, bem como que os erros ou falhas não alterem a 
substância das propostas. 

 
11.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação. 

 
11.8. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar, por meio do sistema 
eletrônico, com o licitante para que seja obtido preço melhor, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

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

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

 
11.10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o 
Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, por meio do sistema próprio do Município, bem como mediante consulta no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

 

11.11. Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 
 

11.12. Caso sejam atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio dos documentos referentes à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

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

 
11.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
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12. DOS RECURSOS 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

14. DO CONTRATO 

15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
 

11.15. Sempre que a proposta não for aceita, ou no caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida. 

 
11.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

 

 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa 
de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 

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

 
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 
recurso; 

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

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

 
12.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 

 

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

 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou 
pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

 

 

14.1. Após a homologação da licitação o Setor Administrativo do Instituto (ISSEG) convocará a licitante vencedora para assinar o Termo de 
Contrato dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável, por uma vez, por igual período, quando solicitado pela Licitante durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Instituto, sob pena de decair o direito à contratação. 

 
14.2. Para a assinatura do Contrato o Instituto poderá encaminhá-lo para ser assinado digitamente por correspondência eletrônica, para 
que seja devolvido assinado, ou pelos correios no prazo de 03 (três) dias úteis, ou ainda, entregues pessoalmente no Setor Administrativo 
do Instituto (ISSEG), localizada na Rua Adolfo Inácio Barcelos, Nº 783 sala 401, CEP 94010-200, Centro, Gravataí/RS. 

 
14.3. É facultado ao Instituto, quando a convocada não assinar o termo de Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação. 

 
14.4. Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos; 

 
14.5. A recusa injustificada em assinar o Contrato caracteriza inexecução total do objeto e acarretará à licitante vencedora multa de até 10 
% aplicada sobre o valor total de sua proposta financeira, suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com 
o Instituto pelo prazo de 02 anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar o Instituto enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

 

15.1. A vigência do contrato assinado em decorrência desta licitação será de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da data da 
assinatura. 
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16. DO ADITIVO 

17. DO REAJUSTE DO CONTRATO 

18. DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 

19. DA FISCALIZAÇÃO 

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

21.   DO PAGAMENTO 

 
 

15.2. O prazo de vigência contratual poderá ser prorrogado até o limite de 48 (sessenta) meses, conforme previsão expressa no inciso II do 
artigo 57 da Lei nº 8.666/93, apresentadas as solicitações e justificativas da secretaria competente e após comprovada a economicidade da 
contratação. 

 
15.3. A contratada deverá dar início à execução dos serviços conforme cronograma em anexo. 

 

 

16.1. Caso haja necessidade devidamente comprovada, poderão as partes celebrar termo aditivo ao contrato, para fins de acréscimos ou 
supressões ao objeto, desde que as alterações não excedam o limite legal de 25 % sobre o preço total atualizado do contrato. 

 
16.2. Nos casos de supressões do objeto, o limite disposto no item acima poderá ser excedido desde que ocorra a anuência das partes. 

 

 

17.1. Os valores ora contratados são fixos e reajustáveis anualmente no caso de ocorrer prorrogação da vigência do contrato, com base no 
IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE; 

 
17.2. A contagem da anualidade referida no item anterior será feita a partir de data da assinatura do contrato. 

 
17.3. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, após um ano, a contar da data da contratação, acompanhada de comprovação de superveniência do fato imprevisível, bem 
como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e em conformidade com a Planilha de Custos e Formação de 
Preços que deverá acompanhar a solicitação do contratado; 

 
17.4. Em caso de fato superveniente, decorrente de alteração da Legislação Federal, Estadual ou do Município, o preço poderá ser revisto 
preservado o equilíbrio econômico - financeiro do contrato. 

 

 

18.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as instruções fornecidas pelo Instituto. 
 

18.2. A contar do recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da Ordem de Serviço, a contratada disporá do prazo, conforme 
cronograma anexo, para iniciar o(s) serviço(s). 

 
18.3. As despesas com a realização ao(s) serviço(s) / entrega do(s) produto(s) são de responsabilidade da contratada. 

 

 

19.1. A fiscalização do cumprimento do avençado será realizada pelo Fiscal do Contrato, o Servidor Maurício Dias Balhejos. 
 

 

20.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

REQUISIÇÃO/ISSEGSaúde COD 
REDUZ 

SUBELEMENTO NOME DA DESPESA 

    12/2021 2597 3339040060000000000 Locação de software 

12/2021 2597 3339040070000000000 Manutenção corretiva/adaptativa e 
sustentação softwares 

 

 

21.1. Para receber o pagamento, a contratada deverá, após a execução dos serviços, apresentar nota fiscal no ISSEG. 
 

21.2. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará o procedimento previsto na condição 23, conferindo a perfeita adequação da nota 
fiscal ao bem/serviço ofertado ao Poder Público. 

 
21.3 Se aprovado o serviço pela fiscalização, esta deverá enviar a nota fiscal, juntamente com seu atestado, ao ISSEG/Contabilidade. 

 
21.4. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a aprovação pelo ISSEG/Contabilidade, 
considerar-se-á liquidada a despesa. 
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22.   DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

23.   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

24.   DAS SANÇÕES 

 
 

21.5. O pagamento à Contratada será realizado no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e atestado pelo 
ISSEG/Contabilidade. 

 
21.6. O prazo previsto no item 21.5 não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota fiscal apresentada pela contratada. 

 

 

22.1. São obrigações do contratante: 
 

22.1.1 efetuar os pagamentos à contratada nos termos da Cláusula 21; 
 

22.1.2 exercer a fiscalização dos serviços prestados; 
 

22.1.3 prestar à contratada as informações e esclarecimentos eventualmente solicitados; 
 

22.1.4 e proporcionar à contratada todas as condições necessárias à normal execução do objeto contratado. 
 

22.2. O CONTRATANTE tem igualmente a obrigação de reter valores, no momento do pagamento para a CONTRATADA, quando houver 
incidência de ação judicial em que a Autarquia for demandada, direta ou indiretamente, quer seja solidário ou subsidiariamente, 
relativamente a encargos sociais, trabalhistas e demais responsabilidades relativa à mão de obra envolvida na prestação dos serviços, ou a 
ela vinculada sob qualquer circunstância. 

 

 

23.1. São obrigações da contratada: 
 

23.1.1. Prestar o(s) serviço(s) nos termos do Termo de Referência em anexo a este edital; 
 

23.1.2. arcar com os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e de responsabilidade civil, bem como todas as 
despesas com viagens, estada e permanência de pessoal decorrentes da contratação; 

 
23.1.3. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
23.2. Será realizada retenção de valores a que tem direito a contratada se houver ajuizamento de ação judicial em que se litigue causa cujo 
objeto seja decorrente da relação havida entre as partes ou ainda dos serviços prestados pela contratada vinculados ao objeto desta 
licitação. 

 

 

24.1. Nos casos de atraso injustificado na execução dos serviços ou de atraso no adimplemento das obrigações contratuais, o contratante 
poderá aplicar à contratada multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia e por ocorrência, até o máximo de 
10% (dez por cento). 

 
24.2. Pela inexecução parcial ou total do contrato, o contratante poderá aplicar à contratada as seguintes penalidades: 

 
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

 
b) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em proporção aos casos de desatendimento das 
obrigações da contratada, podendo ser cumulada com a multa moratória prevista no subitem acima; 

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

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Instituto enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Autarquia pelos prejuízos causados. 

 
24.3. A critério exclusivo da contratante, o recebimento das multas aplicadas poderá ocorrer deduzindo-se do pagamento mensal devido à 
contratada, a quantia correspondente à citada penalidade; 

 

24.4. As multas são independentes ou autônomas e a aplicação de uma não exclui a possibilidade de aplicação de outras por parte da 
contratante; 

 
24.5. O contratante poderá cobrar as multas administrativa e judicialmente; 
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25.   DA RESCISÃO 

26.   DO FORO 

27.   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

24.6. No caso de aplicação de quaisquer das penalidades previstas nos itens acima, é assegurada à contratada o direito de ampla defesa em 
processo administrativo a ser instaurado; 

 
24.7. O pagamento de multa pelo contratante não o exime da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que possa acarretar à 
Autarquia. 
24.8. O processo administrativo iniciará com o recebimento de notificação pela contratada. 

 

 

25.1. Poderá o contratante promover processo administrativo de rescisão unilateral do contrato, nos seguintes casos: 
 

25.1.1. Quando a soma do valor da(s) multa(s) prevista(s) na Cláusula Décima Terceira aplicadas à contratada forem superior a 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do contrato atualizado; 

 
25.1.2. Falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento de obrigação por parte da contratada; 

 
25.1.3. Rejeição, pela fiscalização, do(s) serviço(s) substituto(s) prestado(s) em atendimento à determinação da fiscalização; 

 
25.1.4. Pela inexecução parcial ou total do contrato, bem como pelo inadimplemento das cláusulas e condições contratuais; 

 
25.1.5. E configuração de qualquer hipótese prevista nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

 
25.2. Em caso de rescisão unilateral, o Instituto poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de 
um que atenda as condições do edital. 

 
25.3. As partes poderão, ainda, promover amigavelmente a rescisão unilateral do contrato. 

 

 

26.1. Para dirimir questões emergentes desta licitação fica eleito o Foro de Gravataí com renúncia expressa a qualquer outro. 
 

 

27.1. É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, proceder, em qualquer fase da licitação, às diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 
27.2. A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, 
da Lei nº 8.666/93. 

 
27.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste pregão, sujeitando a licitante às sanções 
previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93. 

 
27.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo pregoeiro e membros da equipe 
de apoio, servidores do ISSEG. 

 
27.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 

 
27.6. O Instituto não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade do vencedor a terceiros. 

 
27.7. O Instituto se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, por ilegalidade ou interesse público 
justificado, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

 
 

Gravataí, 09 de novembro de 2021. 
 
 
 
 

Neri Facin 
ISSEG/Diretor-Presidente 
Decreto n° 18.645/2021. 

NERI 
FACIN:441713
66020

Assinado de forma 
digital por NERI 
FACIN:44171366020 
Dados: 2021.11.09 
14:44:23 -03'00'
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                                                                            ANEXO I-    Ver Termo de Referência em apartado 
 

 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
                       Dados da Empresa: 
 

Em atendimento a Contratação em epígrafe, apresentamos a seguinte Proposta de Preços: 
 

I – DO PREÇO PROPOSTO 
 

A proposta de preços apresentada pela empresa participante do certame deverá conter: Razão social, endereço, CNPJ, telefone, e-mail, 
nome do banco, conta corrente e agência. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados de sua apresentação. Preços 
em moeda corrente nacional expressa em algarismo e por extenso, conforme abaixo: 

 
OBJETO: Contratação de serviços de instalação, treinamento, manutenção, atualização e suporte técnico de Sistema de Gestão para 

Instituto de Saúde dos Servidores de Gravataí – ISSEG. 
 

SERVIÇOS DE CONVERSÃO DOS DADOS EXISTENTES, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO 
 

ITEM DESCRIÇÃO (Módulos) VALOR(R$) ÚNICO PARA 
IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO 

VALOR (R$) MENSAL COM 
MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E 

SUPORTE TÉCNICO 
1 Módulo cadastro do associado   

2 Módulo cadastro de prestador de serviço   

3 Módulo de Procedimentos médicos e odontológicos   

4 Módulo de cadastros auxiliares   

5 Módulo de autorização de Procedimento/Exame   

6 Módulo registro de procedimentos   

7 Módulo de faturamento aos prestadores de serviços   

8 Módulo cobrança de coparticipação financeira aos 
associados 

  

9 Módulo cobrança de mensalidade dos associados   

10 Módulo de alteração salarial e vínculo do associado   

11 Módulo consultas diversas   

12 Módulo usuários e permissões   

13 Módulo portal do prestador de serviço   

14 Módulo serviços on-line para o associado   

15 Módulo gerador de senha de acesso ao portal do 
credenciado e acesso ao associado 

  

16 Atuário   

17 Requisitos extras   

18 Módulo de pesquisa de rede credenciada portal web   

19 Aplicativo Mobile (Celulares). Apresentação de 
informações da rede credenciada do Sistema ISSEG aos 
associados 

  

 SUBTOTAL: R$   
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SERVIÇOS TÉCNICOS 
 

ITENS QUANTIDADE ESTIMADA 
PARA 12 MESES 

UNIDADE DE MEDIDA – 
HORA/DIA 

ESPECIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

VALOR 
HORA/ 
DIÁRIA 

VALOR TOTAL 

1  Hora trabalhada Suporte Remoto   

2  Hora trabalhada Suporte Presencial   

3  Hora trabalhada Programação Extra   

4  Diária Atendimento Técnico   

SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS TÉCNICOS: R$  

 
 

TOTAL GERAL DA PROPOSTA CONSOLIDADO R$ 

Valor total para conversão, implantação e treinamento:  

Valor total da locação com manutenção mensal (Sistemas Novos, multiplicado por 12 (doze) 
meses): 

 

Valor total estimado dos serviços técnicos:  

TOTAL GERAL DA PROPOSTA  

 
 

Valor total da proposta por extenso: ............................................................................... 
 

A LICITANTE DECLARA: 
1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, fiscais, e quaisquer outras 

despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação; 
2) que está de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos. 
3) A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias. 

 
 
 

Local e data 

 
 
 
 

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO III 
 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DE CUMPRIMENTO DO ART. 27, INC. V, DA LEI N.º 8.666/93 

 
 
 

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que a Licitante …................................................, CNPJ n.º ................................................... , não está 
temporariamente suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração, não foi declarada inidônea para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, bem como não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito 
anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal. 

 
Declaro(amos), ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicado 
por escrito ao ISSEG. 

 
 
 
 

Local e data 

 
 
 
 

 
(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO IV - Requisitos Atendidos ou não atendidos 
 

A- Requisitos Imprescindíveis Atendidos Não atendidos Total de Requisitos 

1   1 

2   2 

3   3 

4   4 

B- Requisitos de Infraestrutura 

1   5 

2   6 

3   7 

4   8 

5   9 

6   10 

7   11 

8   12 

9   13 

10   14 

11   15 

12   16 

C- Funcionalidades Requeridas 

1.1   17 

1.1.1   18 

1.2   19 

1.2.1   20 

1.2.2   21 

1.3   22 

1.4   23 

1.5   24 

1.6   25 

1.6.1   26 

1.6.2   27 

1.7   28 

1.8   29 

1.8.1   30 

1.8.2   31 

1.8.3   32 

1.9   33 

1.9.1   34 

1.9.1.1   35 

1.9.1.2   36 

1.9.2   37 

1.9.3   38 

1.9.4   39 

1.9.4.1   40 

1.9.4.2   41 

1.9.4.3   42 

2.1   43 

2.2   44 

2.3   45 

2.3.1   46 

2.3.1   47 

2.3.2   48 

2.3.3   49 

2.4   50 

2.5   51 

3.1   52 

3.2   53 

3.3   54 

4.1   55 

4.1.1   56 

4.1.2   57 

4.2   58 

4.2.1   59 
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4.3   60 

4.3.1   61 

4.4   62 

4.4.1   63 

4.4.2   64 

4.5.   65 

4.5.1   66 

4.5.2   67 

5.1   68 

5.2   69 

5.3   70 

6.1   71 

6.2   72 

6.3   73 

6.4   74 

6.5   75 

6.5.1   76 

6.6   77 

7.1   78 

7.2   79 

7.3   80 

7.3.1   81 

7.3.1.1   82 

7.3.2   83 

7.4   84 

7.5   85 

7.6   86 

8.1   87 

8.2   88 

8.3   89 

8.4   90 

8.5   91 

8.6   92 

8.7   93 

8.8   94 

8.9   95 

8.10   96 

9.1   97 

9.2   98 

9.3   99 

9.4   100 

9.5   101 

10   102 

11.1   103 

11.1.1   104 

11.1.2   105 

11.1.3   106 

11.2   107 

11.3   108 

12.1   109 

13.1   110 

13.1.2   111 

13.1.3   112 

13.2   113 

13.3   114 

13.4   115 

14.1   116 

14.2   117 

14.3   118 

14.4   119 

14.5   120 

15   121 

16.1   122 

16.2   123 
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16.3   124 

17   125 

18.1   126 

18.2   127 

18.3   128 

18.4   129 

18.5   130 

18.6   131 

18.7   132 

18.8   133 

18.9   134 

18.10   135 

19.1   136 

19.2   137 

19.3   138 

19.3.1   139 

19.3.2   140 

19.3.3   141 

19.3.4   142 

19.3.4.1   143 

19.4   144 

19.5   145 
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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ---/2021 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

 

 
ANEXO V 

 

 
 

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DE GRAVATAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 
34.798.190/0001-56, com sede na Rua Adolfo Inácio Barcelos, N° 783, Gravataí/RS, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, Sr.Neri 
Facin, através de poderes delegados pelo Decreto Nº 18.645/202104 dejaneiro de 2021, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e 
..........................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº ..............., com sede na Rua..................................... , doravante 
denominado CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, com a observância das seguintes cláusulas e condições: 

 

 

O presente contrato fundamenta-se: 
 

1.1 – Na licitação pregão n.º 01/2021, modalidade Pregão, conforme Lei 10.520/2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que 
regulamenta a modalidade do Pregão Eletrônico, e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislação pertinente. 

 
1.2 - Nos termos propostos pela Contratada que, simultaneamente: 
a) constem no Processo Administrativo do ISSEG Nº 11/2021 e o respectivo Edital e anexos. 
b) não contrariem o interesse público; 

 
1.3 - nas demais determinações da Lei n.º 8.666/93; 

 
1.4 - nos preceitos de direito público; e 

 
1.5 - supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito privado. 

 

 

2.1-Este contrato tem por objeto a locação, instalação e manutenção de software de gerenciamento do Sistema de Assistência à Saúde, 
conforme especificações técnicas, contidos na tabela anexa a este instrumento e conforme proposta da empresa CONTRATADA, que se 
sagrou vencedora do certame. 

 
§ 1°. O software deve obedecer às especificações constantes no termo de referência – ANEXO I, apresentada, quando da participação na 
licitação pela CONTRATADA. 

 
§ 2°. O software será vistoriado por comissão designada pela CONTRATANTE e sob o acompanhamento, querendo, de representante da 
CONTRATADA. 

 
§ 3° A incompatibilidade do software com as especificações exatas constantes da proposta que se sagrou vencedora implica na imposição 
das multas previstas no Edital e no presente contrato, além da obrigatória substituição do produto por outro correspondente às 
especificações da proposta que se sagrou vencedora, em conformidade com o Termo de Referência - ANEXO I - do presente edital. 

 

 

3- O preço total deR$ XXXXXXXXXXXX será pago, conforme abaixo: 
I – O valor de R$XXXXXXXXX em parcela única a título de instalação de módulos do software. 
II - O valor de R$XXXXXXXXX em 12 parcelas mensais. 

 
Subcláusula primeira. Já estão incluídas no preço total todas as despesas de frete, embalagens, impostos, transporte, mãodeobra e demais 
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato. 

 

 
4.1- Para receber o pagamento, a contratada deverá, após a execução dos serviços, apresentar nota fiscal no ISSEG. 

 
4.2- Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará o procedimento previsto na Cláusula Onze deste termo, conferindo a perfeita 
adequação da nota fiscal ao bem/serviço ofertado ao Poder Público. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 

CLÁUSULA OITAVA – DO SUPORTE E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS 

CLÁUSULA DEZ - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

 
4.3- Se aprovado o serviço pela fiscalização, esta deverá enviar a nota fiscal, juntamente com seu atestado, ao ISSEG/Contabilidade. 

 
4.4- Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a aprovação pelo ISSEG/Contabilidade, 
considerar-se-á liquidada a despesa. 

 
4.5- O pagamento à Contratada será realizado no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal e atestado pelo 
ISSEG/Contabilidade. 

 
4.6- O prazo previsto no item V não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota fiscal apresentada pela contratada 

 

 

5.1-As despesas oriundas deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados ao CONTRATANTE, conforme controle 
orçamentário, com indicação da rubrica XXXXXXXXX e valores disponíveis constantes do processo administrativo n.°XXXXXX. 

 

 

6.1-Este contrato terá a vigência de doze meses a partir de sua assinatura, podendo ser renovado até o limite legal de 48 meses . 
 

 

7.1- Os valores ora contratados são fixos e reajustáveis anualmente no caso de ocorrer prorrogação da vigência do contrato, com base no 
IPCA , Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE; 

 
7.2- O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, após um ano, a contar da data da contratação, acompanhada de comprovação de superveniência do fato imprevisível, bem 
como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e em conformidade com a Planilha de Custos e Formação de 
Preços que deverá acompanhar a solicitação do contratado; 

 
7.3-.Em caso de fato superveniente, decorrente de alteração da Legislação Federal, Estadual ou do Município, o preço poderá ser revisto 
preservado o equilíbrio econômico - financeiro do contrato. 

 

 

8.1- O atendimento deverá ocorrer, conforme o Termo de Referencia, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas e contadas após a abertura 
do chamado. 

 

 

9.1-A Contratada deverá obedecer, para execução do objeto, Termo de Referencia, deste contrato – ANEXO I – referente à instalação e 
treinamento do pessoal o prazo máximo de 30 dias, a partir da assinatura do contrato, o qual deverá ser assinado em até 3 (três) dias úteis 
após a adjudicação. 

 
Subcláusula única. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no 
parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos 
necessários à comprovação das alegações, a qual deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar. 

 

 

Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, mediante recibo, o objeto deste contrato será recebido: 
 

10.1 –após efetuada a instalação do sistema e do treinamento do pessoal que deverá ser realizado no prazo máximo definido no Termo de 
Referência, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações, expirado o prazo, será dado o recebimento 
provisório em 5(cinco) dias, tal prazo pode ser prorrogado a critério da contratante; 

 
10.2 – definitivamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a instalação, na hipótese de atendimento pleno do objeto. 

 
Subcláusula primeira. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o sistema – software contratado – funcione em desacordo com a 
proposta, com defeito, fora de especificação ou incompleto, após a notificação por escrito à CONTRATADA serão interrompidos os prazos 
de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação, tudo sem prejuízo da imposição de multa nos termos do Edital e 
Contrato. 
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CLÁUSULA ONZE - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
CLÁUSULA DOZE - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
CLÁUSULA TREZE - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA 

 

 
Subcláusula segunda.O recebimento provisório ou definitivo não excluem a responsabilidade civil pela eficiência, funcionalidade e 
segurança do software contratado, dentro dos limites estabelecidos pela lei. 

 

 

Os produtos objetos desse contrato serão fiscalizados por Maurício Dias Balhejos. Servidor da Contratante, doravante denominada 
FISCALIZAÇÃO, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização referente 
à entrega, inspeção, vistoria e pagamento e condições dos objetos. 

 
Subcláusula primeira. À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 

 
11.1- solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom 
andamento da execução deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem 
essas solicitações de providências; 

 
11.2 - atestar o recebimento definitivo do objeto contratual; 

 
11.3 - encaminhar ao Setor Financeiro da CONTRATANTE os documentos que relacionem as importâncias relativas aos pagamentos à 
CONTRATADA. 

 
11.4 – Acompanhar a execução do contrato observando o cumprimento de todas as cláusulas e prazos nele estabelecidos. 

 
Subcláusula segunda. A ação da Fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, bem como não implica em 
perdas de garantias. 

 

 

Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e 
adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a: 

 
12.1 – Cumprir todos os prazos estabelecidos neste instrumento; 

 
12.2 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, objetos deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções no sistema locado. 

 
12.3 - responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa 
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, no pertinente 
a entrega dos objetos; 

 
12.4 - respeitar o sistema de segurança do CONTRATANTE e fornecer todas as informações solicitadas por ele. 

 

 

O Contratante, após a entrega da nota de empenho, compromete-se a: 
 

13.1- promover os pagamentos dentro do prazo estipulado neste contrato; 
 

13.2 -fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais. 

 

 

No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido, incompatibilidade dos produtos entregues para 
como a descrição da tabela anexa, apresentada, quando da realização da licitação com o CONTRATANTE, as sanções administrativas 
aplicadas à Contratada serão: 

 
14.1 - advertência; 

 
14.2 - multa; 

 
14.3 - suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração; 

 
14.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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CLÁUSULA QUINZE - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

CLÁUSULA DEZESETE - DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DEZOITO - DA UTILIZAÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE 

 
CLÁUSULA DEZENOVE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 
Subcláusula primeira. O atraso injustificado no prazo de entrega do cronograma preestabelecido – ANEXO I - implicará multa 
correspondente a 1% por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% desse valor. 

 
Subcláusula segunda. Na hipótese mencionada na subcláusula anterior, o atraso injustificado por período superior a 30 dias caracterizará o 
descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas nos incisos III e IV do caput desta cláusula. 

 
Subcláusula terceira. As multas porventura aplicadas serão cobradas diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente, e poderão ser 
aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 

 
Subcláusula quarta. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a 
aceitação da justificativa ficará a critério do CONTRATANTE. 

 
Subcláusula quinta. Sempre que não houver prejuízo para o CONTRATANTE, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou 
transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 

 
Subcláusula sexta. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da Contratada, na 
forma da lei. 

 

 

A Contratada declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e 
assume o compromisso de manter até a entrega definitiva do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 

16.1-Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na Lei n.º 8.666/93 e em outras 
disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes. 

 
16.2-A publicação resumida do presente contrato no Diário Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo Contratante, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei n.º8.666/93. 

 

 

17.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos 
direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 
17.2- A rescisão poderá ser: 

 
I. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

artigo 78 da sobredita Lei; 

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência 

para a Administração; 

III. judicial, nos termos da legislação. 

 
17.3-Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, 
inclusive com as consequências do artigo 80 da Lei n.º 8.666/93. 

 

 

A Contratada não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do Contratante ou sua qualidade de contratada em quaisquer 
atividades de divulgação profissional como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc, sob pena das cominações 
legais cabíveis. 

 

 

Os agentes públicos responderão, na forma da lei, por prejuízos que, em decorrência de ação ou omissão dolosa ou culposa, causarem à 
Administração no exercício de atividades específicas do cumprimento deste contrato. 

 
Subcláusula primeira. As exceções às cláusulas desse contrato serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional, senso de 
responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão do CONTRATANTE, cujo objetivo final é o de atender tão- 
somente ao interesse público, não seja interpretado como regra contratual. 
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Subcláusula segunda. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do presente contrato, fica desde já 
compelida a CONTRATADA a avisar, por escrito e de imediato, qualquer alteração no endereço ou no telefone da firma. 

 
Subcláusula terceira. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições 
estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras. 

 

 

Fica eleito o foro da cidade de Gravataí-RS, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente termo em três vias de igual teor e forma para um só efeito legal. 

Gravataí, xxxxxxxxxxx de 2021. 

 
 
 
 

CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

  

INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORESDE GRAVATAÍ 
NERI FACIN 

Diretor-Presidente 
Contratante 

Contratada 
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