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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

IPSEMG INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Departamento de Compras

Processo SEI nº 2010.01.0054327/2020-93
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA  Nº 01/2020  (PROCESSO SEI Nº 2010.01.0054327/2020-93)

TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO,
OPERACIONALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS MECANISMOS NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO, PELOS BENEFICIÁRIOS DO IPSEMG, DE MEDICAMENTOS E OUTROS
PRODUTOS COMERCIALIZADOS EM ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS, UTILIZANDO O CARTÃO MAGNÉTICO PRÓPRIO E PERSONALIZADO, DENOMINADO
CARTÃO MEDICAMENTO, MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR DA COMPRA REALIZADA.

COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL 

 

A empresa_________________________________________, CNPJ nº _______________________, re�rou o Edital da Concorrência nº 01/2020 (Processo
SEI nº 2010.01.0054327/2020-93) e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a pedidos de esclarecimentos e resultados de impugnações,
pelo e-mail: __________________________.

________________________, aos _______ /_______ / _______

 

________________________________________________

(Assinatura)

 

OBS.: O COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL DEVERÁ SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO, ASSINADO E REMETIDO À COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IPSEMG, PELO E-MAIL: CPL@PSEMG.MG.GOV.BR, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES RELATIVAS AO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

O IPSEMG NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA FALTA DE COMUNICAÇÃO À EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR O COMPROVANTE DE
RETIRADA DO EDITAL À GECGC, OU QUE NELE PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS.

APÓS O ENVIO , OS INTERESSADOS DEVERÃO COMUNICAR À GECGC EVENTUAIS ATUALIZAÇÕES OU MODIFICAÇÕES PORVENTURA
OCORRIDAS NO E-MAIL INFORMADO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO VÁLIDO O ENCAMINHAMENTO DE COMUNICAÇÃO POR MEIO
DAQUELE QUE CONSTAR NO COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL.
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ANEXO III -  MODELO DE DECLARAÇÃO
ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO
 
 

1. PREÂMBULO

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG torna pública a realização de licitação na modalidade Concorrência,
do �po Maior Oferta, em sessão pública, de acordo com o previsto no art. 45, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e conforme descrito neste Edital e seus
Anexos, para a contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de empresa especializada para execução dos serviços de implementação, operacionalização e
administração dos mecanismos necessários à aquisição, pelos beneficiários do IPSEMG, de medicamentos e outros produtos comercializados em
estabelecimentos farmacêu�cos, u�lizando o cartão magné�co próprio e personalizado, denominado Cartão Medicamento, mediante consignação em folha de
pagamento do valor da compra realizada.

 

Este procedimento licitatório será amparado pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com suas alterações), pelas Leis Estaduais nº 13.994, de 18 de
setembro de 2001, alterada pela Lei nº 18.376, de 08 de setembro de 2009, nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, pelos Decretos Estaduais nº 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, nº 47.524, de 06 de novembro de 2018, nº 46.559, de 16 de julho de 2014, e nº 47.222, de 26 de julho de 2017, pela Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898, de 14 de junho de 2013, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 06 de julho 2016, pela Resolução SEPLAG
nº 93, de 28 de novembro de 2018, e as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

 

O processamento e julgamento da presente licitação serão realizados pela Comissão Permanente de Licitação – CPL do IPSEMG, ins�tuída por meio da Portaria
nº 031/2020, publicada no Diário Oficial “Minas Gerais”, edição do dia 26 de setembro de 2020, em estrita observância à legislação, condições e procedimentos
previstos neste Edital e seus Anexos, que dele cons�tuem parte integrante e inseparável, para todos os efeitos legais e resultantes de direito.

 

Este Edital e seus Anexos se encontram disponíveis pela internet, na íntegra, podendo ser ob�dos pelos interessados, gratuitamente, no sí�o eletrônico oficial
do IPSEMG (www.ipsemg.mg.gov.br), na aba "Editais/Compras e Licitações", bem como no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais
(www.compras.mg.gov.br).

 

O processo administra�vo que deu origem a este instrumento convocatório é eletrônico, nos termos do art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 47.222, de 26
de julho de 2017, devendo ser registrados e disponibilizados todos os atos processuais em meio eletrônico (Processo nº 2010.01.0054327/2020-93), no Sistema
Eletrônico de Informações – SEI, ins�tuído pelo Decreto nº 47.228, de 04 de agosto de 2017, encontrando-se sob a gestão e guarda da Gerência de Compras e
Gestão de Contratos - GECGC do IPSEMG.

 

Os interessados em par�cipar do certame são responsáveis pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e
regulamentações aplicáveis à presente licitação e ao contrato dela decorrente, mencionados neste instrumento.

 

Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos e despesas que incorrerem para par�cipação no certame, incluindo a realização de estudos,
inves�gações, levantamentos e projetos relacionados à elaboração de suas propostas, independentemente do resultado do procedimento licitatório.

 

2. DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS - RECEBIMENTO E ABERTURA

2.1. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação (Envelope nº 1) e a Proposta de Preço (Envelope nº 2) deverão ser protocolizados no
Protocolo Geral, no 1º andar do Hospital Governador Israel Pinheiro, localizado na Alameda Ezequiel Dias nº 225 – bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte -
MG, até as 17:00 (dezessete) horas do dia 22 de janeiro de 2021.

2.2. A sessão de abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação acontecerá no dia 25 de janeiro de 2021, com início às  09:00 
(nove) horas, e será realizada pela Comissão  Permanente  de  Licitação - CPL do IPSEMG, perante  seus  membros  e  representantes credenciados pelos
licitantes,  no endereço  citado no subitem 2.1 deste Edital, Mezanino 3, na sala de reuniões da Gerência de Compras e Gestão de Contratos deste Ins�tuto.
              

2.3. Após o horário referido no subitem 2.1, a Comissão Permanente de Licitação não receberá nenhum outro documento, nem serão permi�dos
quaisquer adendos ou acréscimos à documentação de habilitação e às propostas de preços, salvo esclarecimentos solicitados pela referida Comissão, em
conformidade com o disposto no art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93.
 

3. DO TIPO DE LICITAÇÃO E DO OBJETO

3.1. O �po desta licitação é o de Maior Oferta, conforme previsto no art. 45, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993, realizada em 2 (duas) etapas
dis�ntas e preclusas, sendo a primeira de habilitação dos licitantes e a segunda de classificação e julgamento das propostas de preços apresentadas pelos
licitantes habilitados, processadas pela CPL em conformidade com os critérios e fatores estabelecidos neste Edital.

3.2. O objeto da presente licitação é a contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de empresa especializada para execução dos serviços de
implementação, operacionalização e administração dos mecanismos necessários à aquisição, pelos beneficiários do IPSEMG, de medicamentos e outros
produtos comercializados em estabelecimentos farmacêu�cos, u�lizando o cartão magné�co próprio e personalizado, denominado Cartão Medicamento,
mediante consignação em folha de pagamento do valor da compra realizada, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
 

4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS

4.1. Poderão par�cipar da presente licitação as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo per�nente ao objeto especificado
no subitem 3.2, que conheçam todas as exigências con�das neste Edital e seus Anexos.

4.2. É vedado a qualquer pessoa, �sica ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR da presente licitação as empresas que:

4.3.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;

4.3.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;    

4.3.3. Es�verem suspensas, temporariamente, de par�cipar de licitações ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com
fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 1993;

4.3.4. Es�verem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei 10.520, de 2002;

http://www.ipsemg.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
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4.3.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.6. Tenham como proprietários controladores ou diretores membros dos poderes legisla�vos da União, Estados ou Municípios ou que neles
exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Cons�tuição da República;

4.3.7. Es�verem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

4.4. Obje�vando maior compe��vidade do certame, não será permi�da a par�cipação de empresas reunidas em consórcio, uma vez que o objeto
desta licitação não se enquadra em situação especial de maior complexidade técnico-operacional e/ou de vulto relevante, que pudesse impedir empresas de,
isoladamente, conseguirem atender aos requisitos de habilitação rela�vos à qualificação técnica e/ou econômico-financeira previstos neste Edital.

4.5. A observância das vedações para não par�cipação é de inteira responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.

4.6. A par�cipação na licitação implica o integral conhecimento de todos os termos, disposições e condições deste Edital, bem como das normas
aplicáveis ao certame.

 

5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

5.1. As dúvidas quanto à interpretação deste Edital e seus Anexos deverão ser objeto de consulta, POR ESCRITO, redigida em língua portuguesa e
dirigida à Comissão Permanente de Licitação do IPSEMG, pelo e-mail cpl@ipsemg.mg.gov.br, até o dia 20 de janeiro de 2021, impreterivelmente.

5.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão iden�ficar-se (Razão Social, CNPJ e nome do representante que pediu os
esclarecimentos, se pessoa jurídica, e nome completo e CPF, se pessoa �sica), assim como informar os dados para contato (endereço completo, telefone e e-
mail).

5.3. Com o auxílio técnico da área demandante, se for o caso, a Comissão Permanente de Licitação prestará os esclarecimentos, também por escrito,
mediante correspondência enviada por e-mail ao requerente e a todos os interessados que �verem enviado a este Ins�tuto, devidamente preenchido, o
“Comprovante de Re�rada do Edital”, disponibilizando-os também, em forma de “Nota de Esclarecimento”, no sí�o eletrônico oficial do IPSEMG
(www.ipsemg.mg.gov.br), na aba "Editais/Compras e Licitações".

 

6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

6.1. A impugnação ao presente Edital poderá ser promovida por irregularidade na aplicação da lei. A pe�ção de impugnação a este instrumento
convocatório será  dirigida ao Presidente do IPSEMG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, devendo:

6.1.1. Ser observados, rigorosamente, os prazos estabelecidos nos subitens 6.2 e 6.3;

6.1.2. A pe�ção de impugnação deverá ser protocolizada junto ao Protocolo Geral do Hospital Governador Israel Pinheiro, no endereço indicado
pelo subitem 2.1 deste Edital.

6.2. Prazo do CIDADÃO - Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolizar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, e o Presidente do IPSEMG julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.

6.2.1. Considera-se cidadão a pessoa �sica que comprove a sua regularidade perante a Jus�ça Eleitoral, por meio de seu Título de Eleitor, que
deverá ser anexado à pe�ção de impugnação ao Edital (será aceita cópia reprográfica auten�cada em cartório), observando-se, no entanto, o disposto no
final do art. 4º, da Lei Federal nº 8.666/93.

6.3. Prazo do LICITANTE - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que não o fizer até o segundo (2º) dia ú�l que anteceder a
data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, apontando falhas ou irregularidades que o viciariam. Na hipótese de não cumprimento deste prazo, tal
comunicação não terá efeito de recurso de impugnação, não sendo o seu mérito objeto de exame por parte do IPSEMG, em virtude de preclusão do direito do
licitante.

6.3.1. Considera-se licitante a pessoa jurídica que manifesta o seu interesse em par�cipar da licitação, que será comprovado pela apresentação do
“Comprovante de Re�rada do Edital” desta licitação junto ao sí�o eletrônico oficial do IPSEMG (www.ipsemg.mg.gov.br), ao Portal de Compras do Estado
de Minas Gerais (www.compras.mg.gov.br) ou, então, pelo protocolo dos envelopes contendo os documentos (não impugnados, se for o caso) e
a proposta de preço.

6.3.2. A pe�ção deverá ser firmada por sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante e vir acompanhada de estatuto ou contrato social e
posteriores alterações, se houver, e de procuração pública ou par�cular, se for o caso, (mandato com poderes específicos para recorrer de todas as fases
da presente licitação), devendo o(s) documento(s) ser apresentado(s) em cópia reprográfica auten�cada por cartório competente.

6.3.3. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes (subitem 6.3.2), a Comissão Permanente de Licitação
marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (art. 76 CPC, por analogia).

6.3.4. Não sendo sanado o defeito no prazo determinado pela CPL, a impugnação ao Edital não poderá ser conhecida, por falta de legi�midade
a�va do signatário ou desinteresse processual do impugnante.

6.3.5. A impugnação feita tempes�vamente pelo licitante não o impedirá de par�cipar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão
a ela per�nente.

6.3.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inques�onavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

6.4. As respostas da CPL aos pedidos de esclarecimentos e as decisões da Administração quanto a eventuais impugnações aderem a este Edital, tal
como se dele fizessem parte integrante, vinculando o órgão licitador e os licitantes, nos termos da lei, para todos os fins.

6.5. A(s) decisão(ões) quanto à(s) impugnação(ões) a este Edital, bem como a(s) resposta(s) ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s),  será(ão)
comunicada(s) aos interessados e divulgadas pela Comissão Permanente de Licitação no site oficial do IPSEMG, no endereço www.ipsemg.mg.gov.br. 

6.6. As denúncias, pe�ções e impugnações não iden�ficadas ou não fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente do IPSEMG.

6.7. A não impugnação do Edital, na forma e tempo definidos neste instrumento, acarreta a decadência do direito de discu�r, na esfera administra�va,
as regras do certame.

 

7. DA ENTREGA DOS ENVELOPES

7.1. No local, data e horário indicados no subitem 2.1 deste Edital, os licitantes deverão protocolizar os Documentos de Habilitação e a Proposta de
Preço em 2 (dois) envelopes dis�ntos, lacrados, rubricados e marcados como restritos, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 01/2020

PROCESSO SEI Nº 2010.01.0054327/2020-93
 

mailto:cpl@ipsemg.mg.gov.br
http://www.ipsemg.mg.gov.br/
http://www.ipsemg.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.ipsemg.mg.gov.br/
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ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
 

OBJETO: Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de empresa especializada para execução dos serviços de implementação,
operacionalização e administração dos mecanismos necessários à aquisição, pelos beneficiários do IPSEMG, de medicamentos e
outros produtos comercializados em estabelecimentos farmacêu�cos, u�lizando o cartão magné�co próprio e personalizado,
denominado Cartão Medicamento, mediante consignação em folha de pagamento do valor da compra realizada.
 
ENTREGA DESTE ENVELOPE: Até as 17:00 (dezessete) horas do dia 22/01/2021
SESSÃO DE ABERTURA: Às 09:00 (nove) horas do dia 25/01/2021
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: ___________________________________________
CNPJ: ____________________

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
PROCESSO SEI Nº 2010.01.0054327/2020-93

 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO

 
OBJETO: Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de empresa especializada para execução dos serviços de implementação,
operacionalização e administração dos mecanismos necessários à aquisição, pelos beneficiários do IPSEMG, de medicamentos e
outros produtos comercializados em estabelecimentos farmacêu�cos, u�lizando o cartão magné�co próprio e personalizado,
denominado Cartão Medicamento, mediante consignação em folha de pagamento do valor da compra realizada.
 
ENTREGA DESTE ENVELOPE: Até as 17:00 (dezessete) horas do dia 22/01/2021
SESSÃO DE ABERTURA: Às 09:00 (nove) horas do dia 25/01/2021
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: ___________________________________________
CNPJ: ____________________

7.2. As empresas licitantes sediadas fora da cidade de Belo Horizonte – MG poderão enviar ao IPSEMG, por via postal, exclusivamente por meio do
serviço de remessa SEDEX dos Correios, de modo a garan�r o cumprimento do prazo estabelecido no subitem 2.1, a documentação de habilitação e a
proposta de preço, acondicionadas em 2 (dois) envelopes dis�ntos e fechados, contendo em sua parte externa os dizeres e a forma a que se refere o subitem
7.1 deste Edital.

7.3. Na hipótese prevista no subitem 7.2, o envelope ou pacote postado nos Correios, contendo os dois envelopes, deverá ser subscrito:

Ao
Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
A/C da Comissão Permanente de Licitação – CPL
Alameda Ezequiel Dias nº 225 – Bairro Santa Efigênia
BELO HORIZONTE – MG
CEP: 30130-110
Referência: Licitação Concorrência nº 01/2020
Processo SEI nº 2010.01.0054327/2020-93
Sessão de Abertura: às 09:00 (nove) horas do dia 25/01/2021

ATENÇÃO: SOMENTE PODERÁ SER ABERTO PELA CPL DO IPSEMG

7.4. Os documentos de habilitação e a proposta de preço deverão conter linguagem clara, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas que
impossibilitem a sua perfeita compreensão, observando as seguintes regras com relação ao idioma:

7.4.1. Devem ser apresentados em língua portuguesa, sendo que toda a documentação será compreendida e interpretada de acordo com o referido
idioma; e

7.4.2. No caso de documentos apresentados em língua estrangeira, somente serão aceitos se devidamente traduzidos para o português, por
tradutor público juramentado.

7.5. O IPSEMG não se responsabilizará por envelopes contendo documentação e proposta endereçados por via postal ou entregues em local diverso
do Protocolo Geral do Hospital Governador Israel Pinheiro e que, por isso, não cheguem a este Ins�tuto até a data e o horário previstos no subitem 2.1 deste
Edital.

 

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1)

8.1. O Envelope nº 1 - Documentos de Habilitação – deverá conter,   obrigatoriamente, sob pena de inabilitação do licitante, os seguintes
documentos:

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

8.1.1.1. Documento de iden�ficação, com foto, do representante legal da empresa, responsável pela assinatura da proposta comercial e
da declaração constante no Anexo III deste Edital.

8.1.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao representante legal da empresa para pra�car atos junto à
Administração Pública.

8.1.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

8.1.1.3. Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, coopera�vas ou empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de
sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;

8.1.1.4. Ato cons�tu�vo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;

8.1.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir.

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ;

8.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, rela�vo à sede do licitante, per�nente ao seu ramo de
a�vidade e compa�vel com o objeto do certame;

8.1.2.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual  e Municipal da sede do licitante  e perante a Fazenda Estadual de Minas
Gerais;
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8.1.2.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de cer�dão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a
todos os tributos federais e à Dívida A�va da União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de terceiros.

8.1.2.3.2. Se o fornecedor não es�ver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de
débitos rela�vos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Cer�dão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo
site www.fazenda.mg.gov.br.

8.1.2.4. Cer�ficado de Regularidade perante o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS;

8.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, ou
posi�va com efeito de nega�va, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.1.2.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes cer�dões
nega�vas de débitos, ou posi�vas com efeitos de nega�vas.

8.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.1.3.1. Serão exigidos aos licitantes, para fins de qualificação técnica, os seguintes documentos: 

8.1.3.1.1. Atestado(s) de desempenho anterior, com dados bem precisos, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
descrevendo os serviços executados pelo licitante, de forma a comprovar a sua similaridade de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior em caracterís�cas, quan�dades e prazos ao objeto desta licitação.

8.1.3.1.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:

a)  Nome empresarial e dados de iden�ficação da ins�tuição emitente (CNPJ, endereço, telefone);
b)  Local e data de emissão;
c)  Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações;
d)  Período da execução da a�vidade.

8.1.3.1.3. Declaração, nos termos do art. 30, § 6º, da Lei nº 8.666/93, por meio de Termo de Compromisso próprio, conforme o modelo
constante no Anexo IV do Projeto Básico - Anexo I deste Edital, assinado pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa licitante, atestando, sob
as penas cabíveis, que atende às condições mínimas estabelecidas nesta licitação, no tocante a:

a) Disponibilidade de hardwares, so�wares, conec�vidade, segurança e demais requisitos técnico-operacionais para processamento de
dados dos beneficiários do IPSEMG que fizerem adesão ao Cartão Medicamento;

b)  Operar em Centro de Processamento de Dados – Data Center (próprio ou terceirizado), com capacidade para suportar inves�mentos
necessários à implantação do serviço objeto deste Projeto Básico, para a efe�va concre�zação da Polí�ca do Cartão Medicamento;

c)   Operar em Call Center (próprio ou terceirizado) de atendimento e apoio especializado ao público, para o suporte necessário aos
beneficiários da Polí�ca do Cartão Medicamento; e

d)  Possuir ou que possuirá, antes da adjudicação do certame e da assinatura do contrato decorrente deste instrumento, conforme o art.
64 da Lei nº 8.666/93, os seguintes números de estabelecimentos farmacêu�cos credenciados, distribuídos nas 12 (doze) regiões
assistenciais relacionadas no Anexo I do Projeto Básico - Anexo I deste Edital:

d.1  1.000 drogarias e/ou farmácias, distribuídas nas 12 (doze) regiões assistenciais de que trata o Anexo I deste instrumento;

d.2  1.800 drogarias e/ou farmácias credenciadas, em até 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato;

d.3  2.400 drogarias e/ou farmácias credenciadas, em até 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato;

d.4  3.400 drogarias e/ou farmácias credenciadas,  em até 270 (duzentos e setenta) dias após a assinatura do contrato,
distribuídas da seguinte forma:

d.4.1  Contemplando o mínimo de 70% dos municípios do Estado de Minas Gerais;

d.4.2  Contemplado as 12 (doze) regiões assistenciais relacionadas no Anexo I deste instrumento;

d.4.3  Contemplando o mínimo de 30% de drogarias e/ou farmácias existentes em cada região assistencial credenciada,
observados os quan�ta�vos constantes no Anexo II deste instrumento.

8.1.3.2. A comprovação do credenciamento requerido pela alínea "d.1" deverá ser feita pela empresa vencedora, junto ao Departamento de
Gestão de Contratos do IPSEMG, antes da adjudicação do certame, mediante a apresentação de arquivo digital contendo a relação das drogarias
e/ou farmácias credenciadas, indicando, no mínimo, a razão social, o nome fantasia, o CNPJ, o endereço completo, telefone, e-mail para contato e
endereço na Web do estabelecimento, se exis�r, podendo o IPSEMG realizar diligências obje�vando confirmar a veracidade das informações
prestadas.

8.1.3.3. A comprovação dos credenciamentos requeridos pelas alíneas d.2 a d.4 deverá ser feita pela empresa contratada, junto ao
Departamento de Gestão de Contratos do IPSEMG, mediante a apresentação de arquivo digital contendo as informações requeridas no subitem
8.3.1.2.

8.1.3.4. O licitante deverá disponibilizar, quando solicitado pela CPL, todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade do(s)
atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s), mediante apresentação, dentre outros documentos, da cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual do(s) contratante(s) e local(is) em que foram executadas as a�vidades.

8.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

8.1.4.1. Cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da comarca da sede da empresa licitante, no prazo máximo de até 60
(sessenta) dias corridos anteriores à data prevista no subitem 2.1 deste Edital para a entrega dos envelopes.

8.1.4.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício, já exigíveis  e apresentados na forma da lei, vedada a sua
subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
de proposta, pela variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV) ocorrida no
período, ou de outro indicador que o venha subs�tuir, comprovando que a licitante possui boa situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) , iguais ou superiores a 1 (um).

8.1.4.2.1. Entende-se por “apresentados na forma da lei” o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis apresentados na forma do
ar�go 1179 e seguintes do Código Civil/2002, devidamente datados e assinados pelo responsável da empresa e por profissional de
contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

8.1.4.2.2. O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser apresentados em cópias auten�cadas das folhas do Livro Diário
onde os mesmos se encontram transcritos, acompanhados de cópias auten�cadas dos termos de abertura e encerramento dos respec�vos
livros, ou por publicações em jornais de grande circulação ou diário oficial, quando se tratar de Sociedade Anônima.
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8.1.4.2.3. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital – ECD, bem como as sociedades empresárias que
faculta�vamente aderiram ao sistema, nos termos da Instrução Norma�va da Receita Federal do Brasil nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017,
poderão apresentar a ECD, para os fins previstos no subitem 8.1.4.2 deste Edital.

8.1.4.2.4. No caso de empresa cons�tuída há menos de 1 (um) ano, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período da existência da sociedade.

8.1.4.3. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue,
considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores
ou iguais a 01 (um), extraídos das seguintes fórmulas:

LG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_
            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 
SG = ______________ATIVO TOTAL___________________
            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 
LC = ____________ATIVO CIRCULANTE_______________

  PASSIVO CIRCULANTE

8.1.4.4. A empresa licitante que apresentar em seu balanço patrimonial e demonstrações contábeis resultado igual ou menor do que 1 (um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC) deverá comprovar que possui patrimônio líquido
equivalente 5% (cinco por cento) do valor anual médio es�mado da contratação decorrente desta licitação, previsto no subitem 1.1.4 do Projeto
Básico - Anexo I deste Edital, correspondente a R$ 1.099.299,33 (um milhão, noventa e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e três
centavos).

8.1.5. DECLARAÇÃO:

8.1.5.1. Quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Cons�tuição Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei, conforme o
modelo constante no Anexo III deste Edital.

8.2. Caso o licitante seja uma sociedade coopera�va, deverá apresentar, além dos documentos exigidos no subitem 8.1, o Cer�ficado de Registro na
OCEMG ou em outra organização de coopera�vas estadual, de acordo com o previsto na Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, conforme previsto no
art. 17 da Lei Estadual nº 15.075, de 2004.

8.3. Os documentos que con�verem prazo de validade deverão estar em vigor na data fixada no item 2.2 deste Edital para realização da sessão de
abertura desta licitação.

8.4. As empresas inscritas no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF poderão apresentar, no Envelope nº 1 (Documentos de Habilitação), o
Cer�ficado de Registro Cadastral - CRC, em subs�tuição aos documentos enumerados nos subitens 8.1.1.2 a 8.1.1.5, 8.1.2.1 a 8.1.2.5 e 8.1.5.1 deste
Edital, conforme previsto no § 1º do art. 18 do Decreto Estadual nº 45.902, de 2012.

8.4.1. Na hipótese de algum documento relacionado no CRC estar com prazo de validade vencido, o licitante deverá apresentar outro, em vigor,
juntamente com o CRC.

8.4.2. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC,
mesmo que estejam com a validade expirada.

8.5. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões cons�tui
meio legal de prova.

8.5.1. É facultado à Comissão Permanente de Licitação verificar informações e obter documentos que constem de sí�os eletrônicos de órgãos e
en�dades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de cer�dões, devendo tais documentos ser juntados aos autos do processo licitatório
respec�vo.

8.6. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do
licitante.

8.6.1. Se o licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz.

8.6.2. Se o licitante figurar como filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial.

8.6.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, são emi�dos em nome da matriz.

8.6.4. Em qualquer dos casos, o(s) atestado(s) de capacidade técnica pode(m) ser apresentado(s) em nome e com o número do CNPJ (MF) da
matriz ou da filial da empresa licitante.

8.7. Não será aceito protocolo de entrega ou de solicitação de documento em subs�tuição a documento exigido no presente Edital para fins de
habilitação, exceto se houver previsão em norma legal específica, o que deverá ser comprovado pelo licitante.

8.8. Em caso de dúvida quanto à auten�cidade de documento apresentado para fins de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação abrirá,
mediante comunicação formal ao licitante, prazo de 2 (dois) dias úteis para a apresentação do documento original.

 

9. DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE

9.1. Somente o representante devidamente credenciado pela empresa licitante, o qual deverá iden�ficar-se perante a Comissão Permanente de
Licitação, mediante apresentação de documento de iden�ficação, com foto, poderá fazer manifestação oral ou escrita na(s) sessão(ões) de abertura dos
envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas, rubricar documentação e propostas de licitantes e assinar as atas da CPL.

9.2. O credenciamento do preposto do licitante poderá ser feito mediante apresentação de um dos seguintes documentos:

9.2.1. Carta de credenciamento, conforme modelo constante no Anexo II deste Edital;

9.2.2. Procuração pública ou par�cular (mandato com poderes específicos para representar o licitante em todos os atos e reuniões rela�vos à
licitação Concorrência nº  01/2020, rubricar propostas e documentos, assinar atas, recorrer de todas as fases da presente licitação, apresentar
impugnações a recursos e renunciar ao direito de recurso);

9.2.3. Estatuto ou Contrato Social em vigor e ato de designação do administrador, se for o caso, se o licitante se fizer representar por sócio ou
pessoa designada para administração da sociedade, no qual deverão estar expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal inves�dura.

9.3. Na hipótese prevista no subitem 9.2.1 e em caso de credenciamento por meio de procuração par�cular, deverá ser apresentado documento que
comprove a capacidade para a outorga.
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9.4. Os documentos a que se refere o subitem 9.2 deverão ser apresentados à Comissão Permanente de Licitação no início dos trabalhos da sessão
de abertura da presente licitação, FORA DE QUALQUER ENVELOPE, em original ou cópia reprográfica auten�cada por cartório competente ou em cópia
reprográfica simples acompanhada do documento original para auten�cação por membro da CPL.

9.5. Não se credenciará mais de um preposto por licitante, nem se admi�rá a atuação do mesmo preposto ou representante legal para duas ou mais
empresas licitantes.

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.1. Na sessão inicial, após o credenciamento dos representantes das empresas licitantes, serão abertos pela CPL, primeiramente, os envelopes
contendo a documentação  (Envelope nº 1),  a  qual  será  examinada para julgamento da habilitação.

10.2. Previamente à abertura do Envelope nº 1 (Documentos de Habilitação), a Comissão Permanente de Licitação deverá verificar a eventual
existência de sanção que impeça a par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.2.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, do Ministério da Economia (h�ps://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/  consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf);

10.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, da Controladoria-Geral da
União; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho  Nacional de Jus�ça; Lista
de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União; por meio do link de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (h�ps://cer�does-apf.
 apps.tcu.gov.br/);

10.2.3. Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, da Controladoria-Geral do
Estado (h�ps://www.cagef.mg.gov.br/fornecedorweb/br/gov/prodemge /seplag/forn ecedor/publico/index.zul), nos termos do art. 12 da Lei Estadual nº
13.994, 18 de setembro de 2001 e inc. III do art. 52 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012;

10.2.4. Cadastro Informa�vo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas Gerais – CADIN, da Secretaria de Estado de
Fazenda  (h�p://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN /consultaSituacao Publica.do), nos termos do art. 10, inc. I do Decreto Estadual
nº 44.694, de 28 de dezembro de 2007.

10.3. Posteriormente à abertura do Envelope nº 1 (Documentos de Habilitação), a Comissão Permanente de Licitação deverá realizar consulta ao
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va e Inelegibilidade – CNIA também com relação ao nome dos sócios
majoritários da empresa, por força do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de  2 de junho de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prá�ca de ato de improbidade administra�va, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário (h�ps://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/ consultar_requerido.php).

10.4. O licitante inscrito em qualquer dos cadastros de que trata o subitem 10.2 deste Edital será impedido de par�cipar da presente licitação.

10.5. O licitante que deixar de apresentar os documentos exigidos, conforme o caso, nos subitens 8.1.1 a 8.1.5 deste Edital, ou que os apresentar em
desacordo com o presente instrumento convocatório, será inabilitado pela Comissão Permanente de Licitação.

10.6. Ao licitante inabilitado ou impedido de licitar serão devolvidos, de imediato, o envelope contendo a proposta de preço (Envelope nº 2),  inviolado,
mediante recibo, desde que não tenha apresentado recurso ou então após sua denegação.

10.7. Na mesma sessão inicial, a seu critério exclusivo, a Comissão Permanente de Licitação poderá:

10.7.1. Apreciar a documentação de habilitação dos licitantes, oferecer seu julgamento à fase de habilitação e proclamar o resultado;

10.7.2. Passar à fase seguinte da licitação e abrir os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope nº 2) dos licitantes julgados habilitados,
ressalvado o disposto no subitem 10.8;

10.7.3. Suspender a sessão e convocar os licitantes para se apresentarem em outro horário, data e local para con�nuação dos trabalhos.

10.8. Havendo manifestação por parte de qualquer licitante no sen�do de apresentar recurso, a sessão será suspensa, sendo consignada em ata a
referida manifestação.  Nesta hipótese, a Comissão  Permanente de  Licitação designará nova data  de abertura  das propostas de preços, observando o prazo
de julgamento do recurso interposto.

10.9. A documentação dos proponentes será rubricada pelos representantes dos licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação.                                       

10.10. A inabilitação ou impedimento do licitante importa em preclusão do seu direito de par�cipar das  fases subsequentes desta licitação.

10.11. Após a fase de habilitação não haverá desistência da proposta de preço, salvo por mo�vo justo decorrente de fato superveniente, devidamente
jus�ficado pelo licitante e aceito pela Comissão Permanente  de Licitação.

10.12. Quando todas as empresas forem inabilitadas, a Comissão Permanente de Licitação fixará prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação escoimada das causas que mo�varam sua rejeição.

10.13. Lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão de abertura desta licitação, que será assinada pelos prepostos das empresas licitantes e pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação.

 

11. DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 2)

11.1. A Proposta de Preço será apresentada no “Envelope nº 2”, em papel �mbrado da empresa licitante, da�lografada ou digitada, redigida em língua
portuguesa (salvo expressão técnica de uso corrente em outra língua), sem emenda, rasura, borrão, acréscimo ou entrelinha que impossibilite sua perfeita
compreensão, rubricada em todas as suas páginas e assinada na úl�ma, pelo representante legal da empresa licitante, devendo conter:

11.1.1. Oferta firme e precisa, sem alterna�va de preços ou de qualquer outra condição que, quando analisada, suscite dúvida que induza o
julgamento a levar a mais de um resultado;

11.1.2. A oferta do percentual da remuneração a ser paga ao IPSEMG, a �tulo de Taxa de Administração pela prestação de serviços de
operacionalização da consignação em folha de pagamento e serviços de Tecnologia da Informação - TI, descritos no item 10 do Projeto Básico - Anexo I
deste Edital, incidente sobre o valor da consignação em folha de pagamento dos beneficiários do Cartão Medicamento, rela�vo às aquisições de
medicamentos e outros produtos comercializados em estabelecimentos farmacêu�cos, nos termos da Lei Estadual nº 19.490, de 2011, do Decreto Estadual
nº 46.278, de 2013, alterado pelo Decreto nº 48.091, de 2020, expresso em algarismos e por extenso.

11.1.2.1. O valor percentual mínimo aceitável de oferta da remuneração a ser paga ao IPSEMG pela prestação dos serviços referidos no subitem
11.1.2 é de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), de acordo com o previsto no art. 23, inciso I, do Decreto Estadual nº 46.278, de 2013,
alterado pelo Decreto nº 48.091, de 03/12/2020.

11.1.2.2. O valor anual médio de compras realizadas pelos usuários, beneficiários do IPSEMG, u�lizando o Cartão Medicamento, mediante
consignação em folha de pagamento, considerando todos os repasses efe�vamente realizados à empresa então contratada para executar os serviços
objetos desta licitação, durante o período de 22 de dezembro de 2014 até 31 de julho de 2020, é de R$ 21.985.986,79 (vinte e um milhões,
novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos). 

https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/%20consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
https://certidoes-apf.%20%20apps.tcu.gov.br/
https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedorweb/br/gov/prodemge/seplag/forn%20ecedor/publico/index.zul
https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedorweb/br/gov/prodemge/seplag/forn%20ecedor/publico/index.zul
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacao%20Publica.do
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacao%20Publica.do
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11.1.3. O preço es�ma�vo anual a ser pago ao IPSEMG expresso em algarismos e por extenso, o qual será calculado mul�plicando o valor
informado no subitem 11.1.2.2 (R$ 21.985.986,79) pelo percentual de Taxa de Administração ofertado no certame. 

11.1.3.1. Caso se constate erro no cálculo do valor total ofertado pelo licitante, a Comissão Permanente de Licitação providenciará sua correção
e registrará tal ocorrência em ata. Caso haja divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deverá prevalecer este úl�mo;

11.1.4.  O prazo de entrega do Cartão Medicamento aos usuários de, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do recebimento dos
dados rela�vos aos beneficiários do IPSEMG, para os quais serão emi�dos os cartões.

11.1.5. O prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação;

11.1.6. A indicação do representante legal apto a assinar o contrato decorrente desta licitação (nome, nacionalidade, profissão, estado civil, CPF,
carteira de iden�dade, residência e domicílio), mediante declaração, sob as penas da lei, de que a indicação é verdadeira e que a licitante está apta a
comprovar a habilitação legal do representante indicado;

11.1.6.1. A comprovação de que o representante indicado possui poderes para firmar compromisso pela empresa deverá ser feita pelo licitante
vencedor junto ao Departamento de Gestão de Contratos do IPSEMG, previamente à assinatura do contrato, mediante apresentação da procuração
em vigor, acompanhada de documento que comprove a capacidade para a outorga  ou, quando se tratar de sócio-diretor, do contrato social e de sua
úl�ma alteração, se houver.

11.1.6.2. O instrumento de contrato será assinado de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações do Governo do
Estado de Minas Gerais - SEI/MG. Para realizar a assinatura eletrônica, caso ainda não possua cadastro, o interessado deverá acessar o SEI/MG, por
meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado".

11.2. Considerar-se-ão incluídos nos preços ofertados pelos licitantes todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, seguros, despesas
com mão de obra, deslocamento, alimentação e hospedagem de pessoal, fornecimentos de materiais, so�wares e licenças de uso, treinamentos, transferência
de tecnologia, elaboração de projetos, lucro e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre prestação de serviço objeto desta licitação, os quais
ficarão a cargo, única e exclusivamente, do proponente.

11.2.1. Quaisquer tributos e taxas, despesas e custos diretos ou indiretos incorretamente cotados ou, porventura, omi�dos na proposta comercial
serão considerados como inclusos nos preços propostos pelo licitante, não sendo considerados pleitos de acréscimos a qualquer �tulo, devendo o
fornecimento de produtos e os serviços objetos desta licitação ser prestados ao IPSEMG sem quaisquer outros ônus adicionais.

 

12. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

12.1. No dia e horário a serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação e comunicados com a necessária antecedência a todos os licitantes,
na forma da lei, será realizada a sessão pública de abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas licitantes habilitadas (Envelope nº
2), que serão rubricadas pelos membros da CPL e por todos os representantes credenciados pelas empresas licitantes presentes, lavrando-se ata
circunstanciada de sua realização.

12.2. No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação, sob pena de nulidade, observará estritamente as prescrições da Lei Federal
nº 8.666/93 e, principalmente, o disposto no subitem 11.1 deste Edital.

12.3. O julgamento das propostas será obje�vo e processado através da verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos deste Edital,
promovendo a Comissão Permanente de Licitação a desclassificação das propostas desconformes ou incompa�veis com o presente instrumento convocatório.

12.4. Por se tratar de licitação do �po Maior Oferta, dar-se-á a classificação pela ordem decrescente dos valores propostos pelos licitantes,
prevalecendo, no caso de empate, o disposto no subitem 12.5.

12.5. Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, a classificação será feita por meio de sorteio, em ato
público, a ser realizado pela CPL em local e horário previamente comunicados aos interessados, conforme previsto no § 2.º do art. 45 da Lei federal nº 8.666/93.
Tal ato, para o qual todos os licitantes serão convocados, formalmente, será realizado pela Comissão Permanente de Licitação com ou sem a presença dos
interessados.

12.6. Serão desclassificadas pela CPL as propostas que:

12.6.1. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos;

12.6.2. Con�verem emendas, borrões, rasuras ou entrelinhas que impossibilitem a sua perfeita compreensão;

12.6.3. Não es�verem assinadas pelo representante da empresa licitante;

12.6.4. Con�verem oferta de valor percentual da Taxa de Administração inferior ao mínimo fixado no subitem 11.1.2.1 deste Edital.

12.7. Em nenhum caso, sob pena de responsabilidade, serão objeto de reformulação os fatores e critérios de julgamento previstos neste Edital.

12.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos, nem oferta ou vantagem baseada nas propostas dos
demais licitantes.

12.9. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis
para apresentação de outras, escoimadas das causas mencionadas nos subitens 12.6.1 a 12.6.4.

12.10. Decorridos 60 (sessenta) dias da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos
assumidos junto à Administração.

 

13. DOS RECURSOS

13.1. Das decisões relacionadas com esta licitação caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da in�mação do ato ou da lavratura da
ata, nos seguintes casos:

13.1.1. Habilitação ou inabilitação do licitante;

13.1.2. Julgamento das propostas;

13.1.3. Anulação ou revogação da licitação;

13.1.4. Rescisão do contrato, a que se refere o inc. I do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.1.5. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa administra�va, previstas neste Edital.

13.2. A in�mação dos atos referidos nos subitens 13.1.1 a 13.1.5 será feita mediante publicação na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos nos
subitens 13.1.1 e 13.1.2, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão pela CPL, quando poderá ser feita por comunicação
direta aos interessados e lavrada em ata.

13.3. Para interposição de recurso deverão ser atendidas as seguintes exigências:

13.3.1. Fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias;
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13.3.2. Ser a peça recursal assinada por sócio ou diretor ou procurador da empresa, devendo vir acompanhada do estatuto ou contrato social e
posteriores alterações, se houver, ou de procuração pública ou par�cular (mandato com poderes específicos para recorrer de todas as fases da presente
licitação) e de documento que comprove a capacidade para outorga, em cópia auten�cada por cartório competente;

13.3.3. Protocolizar no Protocolo do Hospital Governador Israel Pinheiro, localizado na Alameda Ezequiel Dias nº 225 – bairro Santa Efigênia, em
Belo Horizonte - MG, no horário normal de expediente, em dias úteis, observado o prazo estabelecido pelo subitem 13.1 deste Edital.

13.3.4. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes (subitem 13.3.2), a Comissão Permanente de
Licitação, nos casos dos recursos previstos nos subitens 13.1.1 e 13.1.2 deste Edital, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (art. 76 CPC, por
analogia).

13.3.5. Não sendo sanado o defeito, no prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação, o recurso não poderá ser conhecido por falta de
legi�midade a�va do signatário ou desinteresse processual do recorrente.

13.4. Os recursos previstos nos subitens 13.1.1 e 13.1.2 terão efeito suspensivo. No entanto, o Presidente do IPSEMG, mo�vadamente e presentes
razões de interesse público, poderá atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos interpostos.

13.5. Os recursos interpostos nos casos previstos nos subitens 13.1.1 a 13.1.3 serão comunicados aos demais licitantes, que poderão impugná-los, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.6. Os recursos previstos nos subitens 13.1.1 e 13.1.2 serão dirigidos ao Presidente do IPSEMG, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Se não o fizer deverá, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir ao Presidente do
IPSEMG, devidamente informado, com as impugnações dos demais licitantes, se houver, para julgamento. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.7. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista
franqueada aos interessados, conforme previsto nos subitens 19.2 e 19.3 deste Edital.

 

14. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

14.1. Após haver procedido à classificação e julgamento das propostas e à publicação do resultado, na forma da lei, a Comissão Permanente de
Licitação submeterá a Ata de Julgamento à decisão da autoridade competente do IPSEMG.

14.2. Constatados o atendimento pleno às exigências editalícias e a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente do IPSEMG
homologará o resultado do julgamento oferecido pela Comissão Permanente de Licitação e adjudicará o objeto do certame à empresa licitante vencedora,
conforme disposto no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666, de 1993.

 

15. DA CONTRATAÇÃO

15.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato ou
instrumento equivalente.

15.2. O representante legal do licitante adjudicatário do objeto desta licitação terá o prazo de 5  (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação do IPSEMG, que será feita por meio de carta postal ou e-mail, para a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei federal n. 8.666/93.

15.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de contrato, decorrente desta licitação, somente será analisada pelo
IPSEMG se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

15.4. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.

15.4.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua  cadastro, o interessado deverá acessar o Sistema Eletrônico de Informações do
Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está
cadastrado".

15.4.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.

15.4.3. A realização do cadastro no SEI/MG como Usuário Externo importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo
eletrônico, conforme Decreto n° 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admi�ndo como válida a assinatura eletrônica na modalidade
cadastrada (login/senha), tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações prestadas, as quais
serão passíveis de apuração civil, penal e administra�va.

15.5. O licitante adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação requeridas neste Edital, para assinar o termo de contrato
ou instrumento equivalente.

15.5.1. É facultado ao IPSEMG, quando o adjudicatário não apresentar situação regular no momento de assinar o termo de contrato ou caso se
recuse a assiná-lo, no prazo e condições estabelecidos neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação no certame,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao valor ofertado, ou revogar a licitação,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei federal nº 8.666/93.

15.6. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, a par�r da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.7. O IPSEMG providenciará, por sua conta, a publicação do extrato do contrato decorrente desta licitação no Órgão Oficial "Minas Gerais", como
condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

15.8. O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado pelo IPSEMG, unilateralmente, ou por acordo das partes, nos casos e condições
previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, mediante termo adi�vo.

15.9. A declaração de nulidade do contrato decorrente desta licitação opera retroa�vamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente,
deveria produzir, além de descons�tuir os já produzidos.

 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. São vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto da presente licitação, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, a fusão, cisão ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização do IPSEMG, e desde que não afete a boa execução do
contrato dela decorrente.

 

17. DO PAGAMENTO

17.1. As condições de pagamento do IPSEMG à contratada, referente às operações financeiras de consignações (descontos em folha de pagamento)
realizadas pelos usuários do Cartão Medicamento nas compras de medicamentos e outros produtos farmacêu�cos, assim como da contrata ao IPSEMG, a �tulo
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de Taxa de Administração pela prestação dos serviços de operacionalização e consignação em folha de pagamento de seus beneficiários e pelos serviços de
Tecnologia da Informação – TI, encontram-se previstas no item 10 do Projeto Básico - Anexo I deste Edital.

17.2. Ocorrendo atraso no pagamento à contratada, por culpa exclusiva do IPSEMG, o valor devido será acrescido de atualização financeira, entre as
datas do vencimento e do efe�vo pagamento, de acordo com a variação “pró-rata temporis” do IPCA, ou outro índice que venha a subs�tuí-lo, conforme a
legislação vigente, nos termos do art. 40, inciso XIV, alínea "c", da Lei nº 8.666, de 1993.

17.3. A contratada deve garan�r a manutenção dos requisitos de habilitação previstos neste Edital.

17.4. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da contratada não impedem o pagamento, se o objeto da contratação �ver sido
executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa contratada e rescisão contratual.
 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injus�ficada do licitante adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo previsto no subitem 15.2 deste Edital, caracteriza o
descumprimento total das obrigações assumidas perante o IPSEMG, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas no Capítulo IV - Seção II, da Lei nº
8.666, de 1993.

18.1.1. O disposto no subitem 18.1 não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º, da Lei nº 8.666/93, que não assinarem o
contrato nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao valor da oferta atualizada de conformidade com este ato
convocatório.

18.2. Em caso de inadimplência total ou parcial do objeto do presente Edital, a contratada estará sujeita às penalidades previstas nos arts. 87 e 88 da
Lei Federal nº 8.666, de 1993, que serão, em cada caso, graduadas pela Administração de acordo com a gravidade da infração, observados os seguintes limites
máximos:

18.2.1. Advertência, a ser feita por meio de comunicação formal, sobre o descumprimento de obrigações assumidas perante o IPSEMG e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;  

18.2.2. Multa administra�va:

18.2.2.1. de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço ou fornecimento não executado;

18.2.2.2. de 20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços, após ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias de atraso ou, no caso de
não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des�nado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda
fora das especificações contratadas;

18.2.2.3. de 20% (vinte por cento) sobre o valor total que lhe �ver sido adjudicado pela Administração, na forma do disposto nos ar�gos 81 e
87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, caso o licitante adjudicatário não atenda aos requisitos para assinatura o contrato ou se recuse, injus�ficadamente,
a assiná-lo no prazo previsto no subitem 15.2 deste Edital;

18.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, a critério da autoridade
competente, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízo para a Administração;

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 18.2.3.

18.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente com as penas previstas nos subitens 18.2.3 e 18.2.4, facultada a defesa prévia do
interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da
abertura de vista, a ser aplicada na forma estabelecida no art. 87, § 3º, da Lei nº 8.666/93.

18.4. As penalidades previstas nos subitens 18.2.3 e 18.2.4 deste Edital serão obrigatoriamente registradas no Cadastro  de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, conforme previsto no art. 45 do Decreto nº 45.902, de 2012.

18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste Edital realizar-se-á em processo administra�vo incidental apensado ao processo
licitatório ou ao processo de execução contratual originário, que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao adjudicatário/contratada, observando-se o
procedimento previsto no Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei
Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

18.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.6.1. Não serão aplicadas sanções administra�vas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

18.7. A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados
à Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administra�vo sancionatório.

18.8. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei Federal nº 12.846, de
1º de agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR.

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação de habilitação e da proposta, não serão aceitas
alegações de desconhecimento.

19.2. O processo administra�vo que deu origem ao presente Edital foi gerado e instruído no ambiente SEI-MG (Sistema Eletrônico de Informações do
Governo do Estado de Minas Gerais), sendo que os interessados poderão requerer vista dos autos à Comissão Permanente de Licitação, por escrito:

19.2.1. Por meio de mensagem enviada para o e-mail cpl@ipsemg.mg.gov.br, na qual deverão informar:

19.2.1.1. Os dados do requerente (nome completo, nº do CNPJ/CPF e o endereço de e-mail para contato);

19.2.1.2. O número do processo licitatório (Concorrência nº 01/2020 / Processo SEI nº 2010.01.0054327/2020-93); ou

19.2.2. Durante o transcurso da sessão pública de abertura dos envelopes, mediante solicitação do representante credenciado pela
empresa licitante interessada à CPL, que deverá ser registrada em Ata.

19.3. A Comissão Permanente de Licitação atenderá ao requerimento de vista dos autos mediante envio, para o endereço de e-mail informado pelo
requerente, de um link próprio gerado no Sistema Eletrônico de Informação – SEI-MG, que possibilitará o acesso direto ao processo administra�vo licitatório
objeto do pedido de vista, o qual ficará disponível para consulta pelo período máximo de 5 (cinco) dias úteis.

19.4. A anulação do procedimento licitatório, por mo�vo de ilegalidade, não gera obrigação de indenizar, ressalvada a hipótese prevista no art. 59,
parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

mailto:____@ipsemg.mg.gov.br
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19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecu�vos.

19.6. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem anterior em dia de expediente no IPSEMG.

19.7. Todos licitantes têm direito subje�vo à fiel observância do per�nente procedimento estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, podendo qualquer
cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

19.8. O licitante é responsável pela veracidade e legi�midade das informações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação, bem como
pelo compromisso de manutenção da sua oferta para o objeto deste Edital, nas condições estabelecidas, dentro do prazo de validade das propostas.

19.9. Não havendo expediente no IPSEMG ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização da sessão de abertura na data marcada,
ela será transferida, automa�camente, para o primeiro dia ú�l subsequente, no horário e local estabelecidos neste Edital, desde que não haja comunicação
expressa, da Gerência de Compras e Gestão de Contratos ou da Comissão Permanente de Licitação do IPSEMG, em contrário.

19.10. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não se
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança do contrato a ser firmado.

19.11. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência des�nada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, conforme art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no subitem 8.5.1 deste Edital..

19.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, podendo a Comissão Permanente de
Licitação, no interesse da Administração, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, relevar e/ou sanar as falhas e omissões
meramente formais por ele come�das, desde que:

19.12.1. Sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta;

19.12.2. Não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica;

19.12.3. Não comprometam a lisura e o caráter compe��vo da licitação;

19.12.4. Possam ser sanadas as falhas no prazo fixado pela Comissão Permanente de Licitação, observado o disposto no subitem 19.11 deste Edital.

19.13. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Projeto Básico - Anexo I deste Edital, correndo por conta da contratada as
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do contrato.

19.14. O objeto da relação jurídica decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no parágrafo 1º do art.
65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

19.15. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.16. Aos casos omissos aplicam-se as demais disposições con�das na legislação constante no preâmbulo deste Edital.

19.17. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta
licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2020.

 
(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

BRUNO RAMOS STANCIOLI
MASP 1061257-0

Gerente de Compras e Gestão de Contratos/DIPGF
(Del. comp. Portaria nº 009/2020)

 

ANEXO I DO EDITAL - PROJETO BÁSICO

Belo Horizonte, 18 de
dezembro de 2020.  

PROJETO BÁSICO

1.  DO OBJETO: Cons�tui o objeto do presente Projeto Básico a contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de empresa especializada para execução dos
serviços de implementação, operacionalização e administração dos mecanismos necessários à aquisição, pelos beneficiários do IPSEMG, de medicamentos e
outros produtos comercializados em estabelecimentos farmacêu�cos, u�lizando o cartão magné�co próprio e personalizado, denominado Cartão Medicamento,
mediante consignação em folha de pagamento do valor da compra realizada.

1.1  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

1.1.1  O cartão magné�co a ser confeccionado e entregue aos servidores estaduais a�vos, ina�vos e pensionistas será denominado "Cartão
Medicamento", de uso pessoal e intransferível, o qual deverá possibilitar a u�lização do bene�cio concedido pelo IPSEMG na aquisição de medicamentos e
produtos farmacêu�cos, em ampla e abrangente rede de estabelecimentos credenciados ou afiliados à empresa contratada.

1.1.2  São considerados beneficiários do IPSEMG todos os servidores públicos estaduais a�vos, ina�vos e pensionistas, que sejam contribuintes para à
assistência à saúde junto ao IPSEMG e que se encontram inscritos no Sistema de Cadastro Único do Ins�tuto (CADU), os quais estão aptos a receberem o
Cartão Medicamento confeccionado e fornecido pela contratada.

1.1.3  O número previsto de usuários, beneficiários do IPSEMG, que poderão ser contemplados com o Cartão Medicamento, a ser confeccionado e fornecido
pela empresa contratada, é de 424.694 (quatrocentos e vinte e quatro mil e seiscentos e noventa e quatro), conforme dados ob�dos junto ao Sistema de
Cadastro Único do IPSEMG (CADU), no dia 18/06/2020.

1.1.4  O valor anual médio de compras realizadas pelos usuários, beneficiários do IPSEMG, u�lizando o Cartão Medicamento, mediante consignação em
folha de pagamento, considerando todos os repasses efe�vamente realizados à empresa então contratada para executar os serviços objetos deste Projeto
Básico, durante o período de 22 de dezembro de 2014 até 31 de julho de 2020, é de R$ 21.985.986,79 (vinte e um milhões, novecentos e oitenta e cinco
mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos). O valor total do repasse feito pelo IPSEMG à empresa contratada, durante o referido
período, foi de R$ 120.922.927,37 (cento e vinte milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e sete
centavos). Fonte:  Divisão de Contabilidade e Finanças/GEPLAF/DIPGF do IPSEMG.

1.1.5  Os serviços que cons�tuem o objeto do presente Projeto Básico serão prestados pela contratada, independentemente do número de cartões
magné�cos desbloqueados pelos beneficiários  do Ins�tuto que têm direito ao bene�cio e do número de transações realizadas por mês.

1.1.6  A venda dos medicamentos e outros produtos comercializados em estabelecimentos farmacêu�cos credenciados pela contratada estará
condicionada à apresentação do Cartão Medicamento à Farmácia ou Drogaria, pelos seus respec�vos usuários, beneficiários do IPSEMG, que se
iden�ficarão, bem como à existência da "margem" de crédito para efeito de consignação  do valor da compra em folha de pagamento.
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2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: A Saúde é um Direito Social de Segunda Geração abarcado na Carta Magna de 1988, dentro de um tripé também
cons�tuído pela Previdência e Assistência Social, na chamada "Seguridade Social". Conforme preconiza o art. 196 da CF/1988, a saúde é direito de todos e dever
do Estado, devendo ser garan�do mediante polí�cas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo.

No intuito de auxiliar o servidor estadual a�vo, ina�vo e pensionista na promoção, proteção e recuperação da saúde, em cumprimento ao que dispõem o art. 85
da Lei Complementar nº 64/2002, o art. 1º do Decreto Estadual nº 42.897/2002 e o art 2º do Decreto Estadual nº 47.345/2018, onde se atribui ao Ins�tuto,
dentre outras, a incumbência de prestar assistência farmacêu�ca aos seus beneficiários, o IPSEMG pretende contratar uma empresa que ficará responsável pela
implantação, operacionalização e administração do serviço de compra de medicamentos e outros produtos comercializados em estabelecimentos
farmacêu�cos,  u�lizando um cartão magné�co próprio, com desconto em folha de pagamento, mediante a operação financeira de consignação.

Dessa forma, obje�va-se garan�r a con�nuidade ao acesso dos beneficiários do IPSEMG à aquisição de medicamentos e outros produtos autorizados, de forma
consignada, junto aos estabelecimentos farmacêu�cos cadastrados/credenciados pela contratada, permi�ndo assim a diminuição, para o Ins�tuto, dos custos
com os tratamentos de alta complexidade.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL PARA A CONTRATAÇÃO: 

3.1  A contratação de empresa para a execução dos serviços que cons�tuem o objeto deste Projeto Básico dar-se-á por meio de licitação modalidade
concorrência, �po maior oferta, com fundamento no disposto pelo art. 45, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993 (com suas alterações). 

3.2  Será declarado vencedor da licitação decorrente deste Projeto Básico o licitante que atender a todas as condições de habilitação previstas no instrumento
convocatório e apresentar proposta contendo a oferta de maior percentual da taxa de administração a ser paga ao IPSEMG pela prestação dos serviços de
operacionalização e consignação em folha de pagamento e de Tecnologia da Informação descritos neste instrumento, incidente sobre o valor da
consignação em folha de pagamento dos beneficiários do Cartão Medicamento, rela�vo à aquisição de medicamentos e outros produtos comercializados em
estabelecimentos farmacêu�cos.

3.2.1  Em caso de empate entre duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, à vista do critério de julgamento de que trata o subitem 3.2,
a classificação será feita por meio de sorteio, em ato público, a ser realizado pela Comissão Permanente de Licitação do IPSEMG em local, data e horário
previamente comunicados aos interessados, conforme previsto no § 2º do art. 45 da Lei Federal nº 8.666/93, observando que os procedimentos
supracitados serão adotados somente após obedecido o disposto no §2° do art.3° da Lei 8.666/93.

4.  DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

4.1  Obje�vando dar maior compe��vidade do certame decorrente deste Projeto Básico, não será permi�da a par�cipação de empresas reunidas em consórcio,
uma vez que seu objeto não se enquadra em situação especial de maior complexidade técnico-operacional e/ou de vulto relevante, que pudesse impedir que
empresas, isoladamente, pudessem atender aos requisitos de habilitação previstos no item 5 deste instrumento.

5. DA HABILITAÇÃO:

5.1  Serão exigidos aos licitantes, para fins de qualificação técnica, os seguintes documentos: 

5.1.1  Atestado(s) de desempenho anterior, com dados bem precisos, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, descrevendo os
serviços executados pelo licitante, de forma a comprovar a sua similaridade de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior em
caracterís�cas, quan�dades e prazos ao objeto deste Projeto Básico.

5.1.1.1  O(s) atestado(s) deverá(ão) conter:

a)  Nome empresarial e dados de iden�ficação da ins�tuição emitente (CNPJ, endereço, telefone);

b) Local e data de emissão;

c) Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações;

d) Período da execução da a�vidade.

5.1.2  Declaração, nos termos do art. 30, § 6º, da Lei nº 8.666/93, por meio de Termo de Compromisso próprio, conforme o modelo constante no Anexo IV,
assinado pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa licitante, atestando, sob as penas cabíveis, que atende às condições mínimas estabelecidas neste
Projeto Básico, no tocante a:

5.1.2.1  Disponibilidade de hardwares, so�wares, conec�vidade, segurança e demais requisitos técnico-operacionais para processamento de
dados dos beneficiários do IPSEMG que fizerem adesão ao Cartão Medicamento;

5.1.2.2  Operar em Centro de Processamento de Dados – Data Center (próprio ou terceirizado), com capacidade para suportar inves�mentos
necessários à implantação do serviço objeto deste Projeto Básico, para a efe�va concre�zação da Polí�ca do Cartão Medicamento;

5.1.2.3   Operar em Call Center (próprio ou terceirizado) de atendimento e apoio especializado ao público, para o suporte necessário aos
beneficiários da Polí�ca do Cartão Medicamento; e

5.1.2.4   Possuir ou que possuirá, antes da adjudicação do certame, conforme art. 64 da Lei nº 8.666/93, decorrente deste instrumento, os
seguintes números de estabelecimentos farmacêu�cos credenciados, distribuídos nas 12 (doze) regiões assistenciais relacionadas no Anexo I deste
instrumento:

5.1.2.4.1  1.000 drogarias e/ou farmácias, distribuídas nas 12 (doze) regiões assistenciais de que trata o Anexo I deste instrumento;

5.1.2.4.2  1.800 drogarias e/ou farmácias credenciadas, em até 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato;

5.1.2.4.3  2.400 drogarias e/ou farmácias credenciadas, em até 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato;

5.1.2.4.4  3.400 drogarias e/ou farmácias credenciadas,  em até 270 (duzentos e setenta) dias após a assinatura do contrato, distribuídas da
seguinte forma:

5.1.2.4.4.1  Contemplando o mínimo de 70% dos municípios do Estado de Minas Gerais;

5.1.2.4.4.2  Contemplado as 12 (doze) regiões assistenciais relacionadas no Anexo I deste instrumento;

5.1.2.4.4.3  Contemplando o mínimo de 30% de drogarias e/ou farmácias existentes em cada região assistencial credenciada, observados os
quan�ta�vos constantes no Anexo II deste instrumento.

5.2  Os licitantes também deverão apresentar toda a documentação requerida pela Lei nº 8.666/93 para fins de habilitação jurídica, comprovação de
regularidades fiscal e trabalhista e de qualificação econômico-financeira, conforme dispuser o edital da licitação decorrente deste Projeto Básico.

5.3  A comprovação do credenciamento requerido pelo subitem 5.1.2.4.1 deverá ser feita pela empresa vencedora da licitação decorrente deste Projeto Básico,
junto ao Departamento de Gestão de Contratos do IPSEMG, antes da adjudicação do certame, conforme art. 64 da Lei nº 8.666/93, mediante a apresentação de
arquivo digital contendo a relação das drogarias e/ou farmácias credenciadas, indicando, no mínimo, a razão social, o nome fantasia, o CNPJ, o endereço
completo, telefone, e-mail para contato e endereço na Web do estabelecimento, se exis�r, podendo o IPSEMG realizar diligências obje�vando confirmar a
veracidade das informações prestadas.

5.4  A comprovação dos credenciamentos requeridos pelos subitens 5.1.2.4.2 a 5.1.2.4.4 deverá ser feita pela empresa contratada, junto ao Departamento de
Gestão de Contratos do IPSEMG, mediante a apresentação de arquivo digital contendo as informações requeridas no subitem 5.3 

6. DA PROPOSTA COMERCIAL:
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6.1  A proposta deverá conter:

6.1.1  Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação;

6.1.2  A indicação do representante legal apto a assinar o contrato decorrente deste Projeto Básico (nome, nacionalidade, profissão, estado civil, CPF,
carteira de iden�dade, residência e domicílio), mediante declaração, sob as penas da lei, de que a indicação é verdadeira e que a licitante está apta a
comprovar a habilitação legal do representante indicado;

6.1.2.1  A comprovação de que o representante indicado possui poderes para firmar compromisso pela empresa deverá ser feita pelo licitante
vencedor junto ao Departamento de Gestão de Contratos do IPSEMG, previamente à assinatura do contrato, mediante apresentação da procuração
em vigor ou, quando se tratar de sócio-diretor, do contrato social e de sua úl�ma alteração, se houver, com a devida apresentação do contrato social
consolidado da empresa.

6.1.2.2  O instrumento de contrato será assinado de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado
de Minas Gerais - SEI/MG. Para realizar a assinatura eletrônica, caso ainda não tenha  cadastro, o interessado deverá acessar o SEI/MG, por meio do
link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado".

6.1.3  A oferta do percentual da remuneração a ser paga ao IPSEMG, a �tulo de Taxa de Administração pela prestação de serviços de operacionalização da
consignação em folha de pagamento e serviços de Tecnologia da Informação - TI, descritos no item 10 deste Projeto Básico, incidente sobre o valor da
consignação em folha de pagamento dos beneficiários do Cartão Medicamento, rela�vo às aquisições de medicamentos e outros produtos comercializados
em estabelecimentos farmacêu�cos, nos termos da Lei Estadual nº 19.490/11; Decreto Estadual nº 46.278/13, Decreto nº 48.091 de 03/12/20, no art. 3°,
inciso XVII.

6.1.3.1  Na licitação decorrente deste Projeto Básico, o valor percentual mínimo aceitável de oferta da remuneração a ser paga ao IPSEMG pela
prestação dos serviços referidos no subitem 6.1.3 é de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), conforme disposto no inciso I, art. 23 do Decreto
Estadual nº 46.278, de 19/07/13.

6.1.4  O prazo de entrega do Cartão Medicamento aos usuários de, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do recebimento dos dados
rela�vos aos beneficiários do IPSEMG, para os quais serão emi�dos os cartões.

6.2   Considerar-se-ão incluídos nos preços ofertados pelos licitantes todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, seguros, despesas com mão
de obra, deslocamento, alimentação e hospedagem de pessoal, fornecimentos de materiais, so�wares e licenças de uso, treinamentos, transferência de
tecnologia, elaboração de projetos, lucro e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre prestação de serviço objeto deste Projeto Básico, os
quais ficarão a cargo, única e exclusivamente, do proponente.

7.  DA EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1  Os serviços que se fizerem necessários à boa execução do objeto deste Projeto Básico deverão ser prestados u�lizando recursos técnicos, operacionais e
mão de obra própria e qualificada, cujos encargos ficarão por conta exclusiva da empresa contratada, sem ônus para o IPSEMG.

7.2  O Cartão Medicamento será confeccionado de forma personalizada pela contratada, com a logomarca atualizada do IPSEMG impressa, devendo
ser entregue aos seus usuários, beneficiários do Ins�tuto, em envelope lacrado, acompanhado de manual básico contendo as orientações sobre a sua u�lização.
As remessas aos respec�vos usuários deverão ser realizadas pela contratada com o Cartão Medicamento bloqueado, sendo o desbloqueio feito pelo próprio
usuário, junto à central de atendimento informada pela empresa contratada e/ou na sua página própria de consulta online.

7.3  As farmácias e drogarias afiliadas ou credenciadas pela contratada, que fornecerão aos beneficiários do IPSEMG medicamentos e outros produtos por elas
comercializados, mediante a apresentação do Cartão Medicamento, deverão estar localizadas e distribuídas nas regiões assistenciais relacionadas nos Anexos I
e II deste Projeto Básico.

7.4  A relação das drogarias e farmácias afiliadas e/ou credenciadas pela contratada, necessária para a consecução do objeto deste Projeto Básico, deverá ser
fornecida em catálogo digital ao IPSEMG e a todos os usuários do Cartão Medicamento, devendo estar acessível, na íntegra, em página da internet
informada pela contratada. Também poderão ser enviadas aos usuários mensagens de e-mail e textos, folders e catálogos com a indicação dos
estabelecimentos farmacêu�cos credenciados pela contratada.

7.5  A relação de que trata o subitem anterior, que deverá ser atualizada pela contratada, regularmente, conterá, no mínimo, a razão social, o nome fantasia,
o CNPJ, o endereço completo, telefone, e-mail para contato e endereço na Web do estabelecimento, se exis�r, podendo o IPSEMG realizar diligências para
confirmar a real aceitação do Cartão Medicamento.

7.6  A contratada deverá manter, nas drogarias e farmácias credenciadas ou afiliadas à sua rede de atendimento, um aviso em destaque, por meio de placas,
selos ou adesivos contendo a logomarca atualizada do IPSEMG, informando a adesão e a aceitabilidade do Cartão Medicamento pelo estabelecimento.

7.7  O Cartão Medicamento deverá ser confeccionado obedecendo às seguintes especificações:

Material: PVC semirrígido;

Cobertura: PVC cristal;

Dimensões: Largura 85,47 a 86,00mm;

Altura: 53,92 a 54,03;

Espessura: 0,68 a 0,84 milímetros;

Tarja magné�ca HICO, padrão ISO, com alto padrão de qualidade, isento de falhas, rebarbas, materiais abrasivos, riscos, arranhões, contendo a
logomarca do IPSEMG, o nome e a matrícula dos servidores públicos estaduais a�vos, ina�vos e pensionistas, beneficiários do Ins�tuto.

7.8  A arte gráfica de apresentação do Cartão Medicamento deverá ser elaborada pela contratada, com a logomarca do IPSEMG, devendo ser subme�da à
aprovação deste Ins�tuto;

7.9  A contratada deverá confeccionar e enviar o Cartão Medicamento aos respec�vos usuários, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de recebimento do arquivo eletrônico enviado pelo do IPSEMG, contendo as informações e os dados pessoais rela�vos aos seus beneficiários, para os
quais serão emi�dos os cartões.

7.10  Nos casos de erro de impressão, defeitos das codificações e falhas no controle de qualidade, a contratada deverá refazer o Cartão Medicamento, sem
ônus adicionais para o IPSEMG, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação feita pelo beneficiário.

7.11  A contratada deverá fornecer, sem ônus adicionais para o IPSEMG ou para seus beneficiários, segundas vias do Cartão Medicamento, quando da
ocorrência de extravio, perda, furto, quebra, etc., no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação feita pelo beneficiário, usuário do cartão.

7.12 A contratada deverá fornecer ao IPSEMG, até o quinto dia ú�l de cada mês, um relatório contendo as informações referentes ao quan�ta�vo de cartões
confeccionados, encaminhados, habilitados e cancelados pelos beneficiários do Ins�tuto, rela�vamente ao mês anterior ao de emissão do referido relatório.

7.13 No relatório de que trata o subitem anterior deverão constar os campos: Nome completo do beneficiário, CPF, Matrícula, Numero do Cartão Medicamento,
Cidade de residência e UF, Data de postagem do cartão (dd/mm/aaaa), data (dd/mm/aaaa) e hora da habilitação (hh:mm:ss).

7.14  Os relatórios contendo as informações referentes à produção, encaminhamento e habilitação do Cartão Medicamento deverão ser enviados pela
contratada aos fiscais e gestores do contrato decorrente deste Projeto Básico, designados pela Administração do IPSEMG, em arquivo eletrônico no formato txt,
com os campos separados por ponto e vírgula “;”.
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7.15  A contratada deverá comprovar a aquisição dos medicamentos por parte dos usuários do Cartão Medicamento, beneficiários do IPSEMG, para efeitos de
consignação em folha de pagamento, por meio de relatório contendo as seguintes informações: chave de acesso a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e)
da compra, nome completo, CPF, nome e CNPJ do estabelecimento comercial, farmácia e/ou drogaria; nome individualizado do produto comprado, data da
compra (dd/mm/aaaa), hora da compra (hh:mm:ss), quan�ta�vo e valor;

7.16  A contratada deverá disponibilizar ferramentas de comunicação direta com os servidores públicos estaduais a�vos, ina�vos e pensionistas, com direito
à assistência a saúde do IPSEMG, tais como uma linha telefônica direta e um e-mail exclusivo, para a prestar os esclarecimentos e orientações aos usuários do
Cartão Medicamento.

7.17  Da troca de dados para operacionalização da solução:

7.17.1  A atualização da base de dados da contratada e do contratante, com vistas à operacionalização da solução objeto deste Projeto Básico, dar-se-á por
meio da troca de arquivos eletrônicos, cuja forma de envio e leiautes serão definidos pela Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - ATIC
do IPSEMG e informados à contratada.

7.17.2  Ao longo da execução do contrato decorrente deste instrumento, poderão ser solicitados e fornecidos novos dados a serem acrescentados aos
relatórios de troca de informações, mencionados neste Projeto Básico.

7.18  Da operação financeira de consignação:

7.18.1  Para os fins da operação financeira de consignação em folha de pagamento, a contratada deverá discriminar os valores exatos, inerentes ao custo
da compra do medicamento, da sua taxa de serviços (porcentagem relacionada ao valor do produto adquirido) e dos valores do custo de operação do
IPSEMG (taxa de administração contratada). Os relatórios com estas informações deverão conter os seguintes campos: Nome completo, CPF, valor
referente à compra do produto, taxa de serviço da contratada e valores do custo de operação do IPSEMG.

7.18.2  Os relatórios referentes a operação financeira de consignação em folha de pagamento serão enviados à contratada, por meio de arquivo eletrônico
no formato txt, com os campos separados por ponto e vírgula “;”.

7.19 Do limite de margem de consignação:

7.19.1  Para efeito de consignação e dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores públicos a�vos ou ina�vos e pensionistas, serão
atribuídos limites mensais de compras, compa�veis com a faixa de remuneração dos usuários do Cartão Medicamento, respeitadas as margens
consignáveis, conforme previsto na Lei Estadual nº 19.490/2011, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 46.278/2013.

7.19.2  Não serão feitos descontos parciais nem parcelamento dos valores enviados mensalmente pela contratada e repassados para desconto em folha de
pagamento dos usuários do Cartão Medicamento. 

7.20  Da u�lização de informação confidencial:

7.20.1  As informações e dados pessoais dos servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e pensionistas, usuários do Cartão Medicamento, serão
u�lizados pela contrata, exclusivamente, para viabilizar a implementação do bene�cio a ser concedido pelo IPSEMG por meio da contratação decorrente
deste Projeto Básico; ou seja, somente para a confecção e remessa dos cartões aos seus respec�vos usuários, habilitação do consignado, implantação,
operacionalização e administração do Cartão Medicamento, devendo reves�rem-se do mais absoluto sigilo, sob as penalidades cabíveis, na forma da Lei
Federal nº 13.709/18(LGPD), Lei Federal nº 12.527/11, Decreto estadual nº 45.969/12(art.60), Lei estadual nº 19.490/11 e Decreto estadual nº 46.278/13.

7.20.2  Serão fornecidas pelo IPSEMG à empresa contratada, por meio de relatório próprio, conforme previsto no subitem 7.17 deste instrumento, as
seguintes informações rela�vas aos usuários do Cartão Medicamento: nome completo, CPF, data de nascimento, endereço residencial, telefone celular,
telefone residencial, e-mail, data (dd/mm/aaaa) e hora (hh:mm:ss) de solicitação do Cartão Medicamento e margem consignável.

7.20.3  Os dados pessoais e informações de que trata o subitem anterior serão fornecidos à contratada após a devida autorização dos usuários do Cartão
Medicamento e mediante a formalização do Termo de Confidencialidade e Sigilo do Prestador, firmado pela contratada junto ao IPSEMG, conforme modelo
constante no Anexo III deste Projeto Básico.

7.20.4  Os dados e informações dos servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e pensionistas que perderam o direito à assistência à saúde pelo
IPSEMG (óbito/exoneração/pedido de cancelamento da assistência à saúde) serão fornecidos à contratada por meio de arquivo eletrônico no formato txt,
com os campos separados por ponto e vírgula “;”, contendo as seguintes informações: nome completo, CPF, endereço residencial, telefone celular, telefone
residencial, e-mail e a data em que ocorreu a perda do referido direito.

7.20.5  O acesso da contratada às informações e dados confidenciais dar-se-á sob a gestão e fiscalização do IPSEMG, sendo vedada a sua u�lização,
pela contratada, para fins estranhos ao convencionado no contrato decorrente deste Projeto Básico, sob as penalidades cabíveis, na forma da lei.

7.21  Das condições de recebimento: 

7.21.1  Os serviços objetos deste Projeto Básico serão recebidos:

7.21.1.1  Provisoriamente, pelo responsável pelo Núcleo de Gestão de Atendimento e Cadastro do IPSEMG, para posterior comprovação de sua
quan�dade, qualidade, conformidade com a exata especificação e demais condições de fornecimento e execução estabelecidas por este
instrumento.

7.21.1.2  Defini�vamente, pelo responsável pelo Núcleo de Gestão de Atendimento e Cadastro do IPSEMG, após a verificação da qualidade e
quan�dade da prestação e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 70 (setenta) dias corridos, contados a par�r do recebimento
provisório.

7.21.2  O IPSEMG rejeitará, no todo ou em parte, o serviço prestado em desacordo com este Projeto Básico e seus Anexos.

7.21.3  O recebimento/aprovação dos serviços pelo IPSEMG não exclui a responsabilidade civil da contratada por vícios de quan�dade ou qualidade dos
serviços prestados ou disparidades com as especificações e condições estabelecidas, verificadas posteriormente, garan�ndo-se à Administração as
faculdades previstas no art. 14 da Lei nº 8.078/90.

8.  DO CONTRATO:

8.1  Encerrado o procedimento licitatório decorrente deste Projeto Básico, o representante legal da empresa licitante declarada vencedora será convocado para
firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, de acordo com o art. 64, da Lei nº 8.666/93.

8.2  Deverá ser elaborado o Termo de Contrato a ser assinado entre as partes, conforme o modelo-padrão constante do site da AGE/MG.

8.3  O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, a par�r da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais, podendo ser prorrogado, anualmente, mediante celebração de termo adi�vo, conforme dispõe o art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

8.4  Os valores mensais e globais (anuais) do contrato, correspondentes ao total dos repasses a serem feitos à empresa contratada, para que proceda
à liquidação, junto às farmácias e drogarias  credenciadas, fornecedoras de medicamentos e outros produtos por elas comercializados aos usuários do Cartão
Medicamento, bem como ao total da taxa de administração a ser paga ao IPSEMG, conforme disposto neste Projeto Básico, serão meramente es�ma�vos.

8.4.1  Os valores es�ma�vos mensal e global (anual) dos repasses a serem feitos à empresa contratada, que deverão constar no contrato a ser firmado
pelas partes, corresponderão ao valor médio de compras que foram realizadas pelos beneficiários do IPSEMG, u�lizando o Cartão Medicamento, mediante
consignação em folha de pagamento, conforme informado no subitem 1.1.4 deste Projeto Básico, quais sejam:

a) Valor mensal: R$ 1.832.165,56 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos);
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b) Valor global (anual): R$ 21.985.986,79 (vinte e um milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove
centavos).

8.4.2  Os valores es�ma�vos mensal e global (anual) da taxa de administração a ser paga ao IPSEMG será calculado mul�plicando o valor percentual
ofertado pela empresa licitante vencedora da licitação decorrente deste Projeto Básico, de que trata o subitem 6.1.3, pelos respec�vos valores mensal
e global (anual) dos repasses a serem feitos à empresa contratada, constantes nas alíneas "a" e "b" do subitem 8.4.1 deste instrumento.

9.  DA SUBCONTRATAÇÃO:

9.1  É vedada a subcontratação dos serviços que cons�tuem o objeto deste Projeto Básico.

10.  DO PAGAMENTO:

10.1  A empresa contratada pagará ao IPSEMG, a �tulo de Taxa de Administração pela prestação dos serviços de operacionalização e consignação em folha de
pagamento de seus beneficiários e pelos serviços de Tecnologia da Informação – TI, o percentual por ela ofertado na licitação decorrente deste Projeto Básico,
que incidirá sobre o valor rela�vo à consignação em folha de pagamento de seus beneficiários, pela efe�va u�lização do Cartão Medicamento na compra de
medicamentos e outros produtos comercializados pelos estabelecimentos farmacêu�cos afiliados ou credenciados pela contratada, apurado de acordo com o
total dos repasses realizados ao Ins�tuto pelos órgãos e en�dades da Administração Estadual.

10.1.1  O valor da taxa de administração devida ao IPSEMG, apurado conforme o disposto no subitem 10.1, será re�do pelo Ins�tuto, sendo deduzido do
valor total a ser pago à contratada pelas operações financeiras de consignações em folha de pagamento dos usuários do Cartão Medicamento.

10.2  O pagamento do IPSEMG à contratada, referente às operações financeiras de consignações (descontos em folha de pagamento) realizadas pelos usuários
do Cartão Medicamento nas compras de medicamentos e outros produtos farmacêu�cos, ocorrerá em até 70 (setenta) dias úteis, a contar da data do
recebimento do arquivo eletrônico das compras efe�vadas, o qual deverá ser entregue pela contratada ao Ins�tuto até o úl�mo dia ú�l de cada mês.

10.3  O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi�da por processamento
eletrônico, a crédito da contratada em um dos bancos por ela indicados, no prazo estabelecido pelo subitem 10.2 deste instrumento.

10.4  O valor do pagamento à contratada fica condicionado aos créditos realizados pelos órgãos e en�dades da Administração Estadual em conta bancária do
IPSEMG, referentes ao valor das consignações efetuadas em folha de pagamento do usuários do Cartão Medicamento.

10.5  Os valores não descontados em folha de pagamento no mês de referência das compras realizadas pelos usuários do Cartão Medicamento poderão ser
enviados nos próximos arquivos eletrônicos, a serem encaminhados nos meses subsequentes, até que os descontos sejam efetuados. Caso não seja possível
consignar em folha de pagamento o valor das compras realizadas pelos beneficiários, o ônus será da contratada, que terá a liberalidade de estabelecer junto
aos servidores públicos estaduais a�vos, ina�vos e pensionistas, em instrumento que julgar conveniente, as formas alternavas de cobrança quando não for
possível a consignação em folha de pagamento.

10.6  O reembolso dos valores consignados em folha de pagamento dos usuários do Cartão Medicamento às farmácias e drogarias afiliadas e credenciadas será
efetuado, pontualmente, sob exclusiva responsabilidade da contratada, independentemente da vigência do contrato, desonerando o IPSEMG de qualquer forma
de responsabilização solidária ou subsidiaria por despesas desta natureza, rela�vas à execução do contrato decorrente deste Projeto Básico.

11.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1  Em razão da contratação dos serviços que cons�tuem o objeto deste Projeto Básico não gerar ônus para o IPSEMG, senão aqueles rela�vos aos serviços
de operacionalização da consignação em folha de pagamento e de Tecnologia da Informação - TI, descritos no item 10 deste instrumento, pelos quais será
remunerado pela contratada com o valor correspondente à taxa de administração, torna-se desnecessária a es�pulação de qualquer dotação orçamentária para
esta finalidade.

12.  PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA: 

12.1  Atendendo às exigências con�das no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º do ar�go 67, todos da Lei nº 8.666/93, será designado, pela autoridade competente
do Ins�tuto, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato administra�vo decorrente deste Projeto Básico, como representante da Administração.

12.2  Serão designados pela Administração do IPSEMG um servidor de cada uma das seguintes unidades administra�vas deste Ins�tuto para fiscalizarem o
contrato: Núcleo de Gestão de Atendimento e Cadastro (NUGAC), Departamento de Arrecadação (DEAR) e Assessoria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (ATIC),

12.3  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, os agentes fiscalizadores darão  ciência à contratada, por
escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

12.4  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido
pela lei civil.

12.5  Reserva-se ao IPSEMG  o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o este se afaste das especificações do edital da licitação
decorrente deste Projeto Básico, seus Anexos e da proposta apresentada pela contratada.

12.6  As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos fiscais do contrato serão encaminhadas à autoridade competente do IPSEMG, para
adoção das medidas convenientes, consoante o disposto no § 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

12.7  Caberão aos gestores os controles administra�vos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do contrato.

12.8  O IPSEMG exercerá o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, conforme o disposto abaixo:

12.8.1  A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços objetos do contrato decorrente deste Projeto Básico, ficarão a cargo do Núcleo de
Gestão de Atendimento e Cadastro (NUGAC) do IPSEMG;

12.8.2  As questões rela�vas às consignações realizadas em folha de pagamento, decorrentes da prestação dos serviços objetos deste instrumento, e os
repasses dos respec�vos valores à contratada, serão feitas e acompanhadas pelo Departamento de Arrecadação (DEAR) do IPSEMG;

12.8.3  As questões rela�vas à troca de arquivos eletrônicos de dados constantes da execução do contrato decorrente deste instrumento serão
acompanhadas pela Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (ATIC) do IPSEMG.

12.9  A empresa contratada permi�rá o livre acesso aos servidores designados pelo IPSEMG, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados,
direta ou indiretamente, com o objeto deste Projeto Básico.

13. DA GARANTIA:

13.1  Garan�a de execução:

13.1.1  Não será exigida a prestação de garan�a à empresa contratada, de que trata o art. 56 da Lei nº 8.666/93.

14. DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

14.1 DA CONTRATADA:

14.1.1  Prestar os serviços de Instalação, Operacionalização e Administração do Cartão Medicamento, conforme condições pactuadas, de acordo com as
exigências constantes neste documento;
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14.1.2  Encaminhar, quando solicitado pelo IPSEMG, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da solicitação, cópias das Notas Fiscais das
compras realizadas pelos servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e pensionistas, bem como o relatório mensal contendo, no mínimo, quan�dades
de cartões emi�dos, reemi�dos, desbloqueados e em u�lização, cancelados, valores mensais gastos com o cartão, produtos comprados nas farmácias e/ou
drogarias e localidades com maior u�lização do Cartão Medicamento;

14.1.3  Atender prontamente às orientações e exigências do contratante, inerentes à execução do objeto contratado;

14.1.4  Reparar, remover, refazer ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem defeitos ou incorreções
resultantes da execução do objeto contratado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da iden�ficação e comunicação desses eventos pelo IPSEMG;

14.1.5  Assegurar ao contratante o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as normas
e especificações técnicas recomendadas neste documento;

14.1.6  Assumir inteira responsabilidade pela confecção e entrega do objeto deste instrumento aos respec�vos usuários, durante a execução do objeto do
contrato;

14.1.7  Responsabilizar-se pela garan�a dos materiais empregados na execução dos serviços solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste Projeto Básico;

14.1.8  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Projeto Básico;

14.1.9  Não transferir para o contratante a responsabilidade pelo pagamento dos encargos estabelecidos no subitem anterior, quando houver inadimplência
da contratada e/ou das credenciadas e afiliadas, nem onerar o objeto deste Projeto Básico;

14.1.10  Manter, durante toda a execução do objeto, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação decorrente deste Projeto Básico;

14.1.11  Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do objeto contratado;

14.1.12  Responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do objeto deste instrumento

14.1.13  Possibilitar a adesão de todas as drogarias e/ou farmácias legalmente cons�tuídas, com todos os documentos vigentes;

14.1.14  Negociar com os estabelecimentos que porventura pra�quem preços diferenciados, isto é, inferiores aos preços de mercado pra�cados na região,
inclusive os do Programa de Bene�cios em Medicamentos - PBM, para beneficiar aos servidores públicos estaduais a�vos, ina�vos e pensionistas,
beneficiários do IPSEMG, usuários do Cartão Medicamento;

14.1.15  Confeccionar e enviar o Cartão Medicamento aos servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e pensionistas beneficiários do IPSEMG, para
aquisição de medicamentos e produtos farmacêu�cos, após autorização do contratante;

14.1.16  Informar aos usuários do Cartão Medicamento os termos e as condições de uso deste, bem como as atuais condições de vigência para a
realização de operações, em especial, o limite de crédito para a realização das aquisições dos medicamentos;

14.1.17  Elaborar, confeccionar e distribuir os materiais necessários para a efe�va divulgação do Cartão Medicamento, bem como das farmácias e
drogarias credenciadas, junto aos servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e pensionistas, beneficiários do IPSEMG;

14.1.18  Disponibilizar ao usuário do Cartão Medicamento, de forma restrita, centrais de atendimento, páginas na Web e e-mail exclusivos para
esclarecimento de quaisquer dúvidas ou apresentar sugestões de melhorias, bem como pessoal e sistema computacional necessário para implantação,
operacionalização e administração do Cartão Medicamento;

14.1.19  Disponibilizar os seguintes serviços para os usuários do Cartão Medicamento, de forma restrita, por meio de central telefônica da contratada e/ou
de página de consulta online:

14.1.19.1  hotsite com informações e orientações para a efe�va u�lização do Cartão Medicamento;

14.1.19.2  acesso responsivo (computadores de diversos formatos, tablets e smartphones, site responsivo);

14.1.19.3  consulta online sobre limite de créditos, extrato de compras e limite de bene�cio, com segurança, validando a matrícula do IPSEMG, CPF e
data de nascimento do beneficiário, com senha de iden�ficação pessoal e intransferível para liberação do acesso;

14.1.19.4  consulta à rede filiada/credenciada, por município;

14.1.19.5  consulta às drogarias e/ou farmácias par�cipantes do Programa de Bene�cios em Medicamentos - BPM, bem como dos medicamentos
contemplados neste programa;

14.1.19.6  solicitação de segunda via de cartão;

14.1.19.7  bloqueio de cartão, no caso de furto/extravio;

14.1.19.8  desbloqueio de cartão;

14.1.20  Disponibilizar, quando solicitado pelo IPSEMG, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação, relatórios gerenciais com
as informações mínimas de que tratam os subitens 7.12, 7.13 e 7.14 deste Projeto Básico;

14.1.21  Enviar o arquivo eletrônico, com os dados referentes aos servidores públicos estaduais a�vos, ina�vos e pensionistas e às compras realizadas com
o Cartão Medicamento, em concordância com o subitem 7.14 deste instrumento;

14.1.22  Permi�r que pessoas devidamente credenciadas pelo IPSEMG consultem no sistema computacional os dados rela�vos às compras realizadas pelos
beneficiários com o Cartão Medicamento;

14.1.23  Realizar o credenciamento das drogarias e farmácias em condições de venda de medicamentos e outros produtos farmacêu�cos por elas
comercializados por meio do Cartão Medicamento, conforme os quan�ta�vos e a localizações estabelecidos neste instrumento;

14.1.24  Preparar e arcar com os respec�vos custos do material e da divulgação do objeto do contrato decorrente deste Projeto Básico junto às suas
representadas, afiliadas e credenciadas e aos servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e pensionistas, beneficiários do IPSEMG;

14.1.25  Gerir, auxiliar, orientar e acompanhar as farmácias e/ou drogarias credenciadas, quanto à manutenção do sigilo das informações e dados pessoais
dos usuários, e a todos os instrumentos/ferramentais necessários para operar a venda de medicamentos por meio do Cartão Medicamento;

14.1.26  No�ficar à coordenação do Núcleo de Gestão de Atendimento e Cadastro do IPSEMG, em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, sobre
qualquer inconsistência com relação aos serviços contratados, após o conhecimento do fato;

14.1.27  Bloquear a função de compra de medicamentos e produtos farmacêu�cos para os servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e
pensionistas desligados, sem adesão ao bene�cio do Cartão Medicamento, ou excluídos do direito à Assistência à Saúde pelo IPSEMG, ou inadimplentes,
até que sua situação seja regularizada junto ao Ins�tuto;

14.1.28  Fornecer ao IPSEMG, em prazo não superior a 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação, os documentos necessários à comprovação da compra
realizada por usuário do Cartão Medicamento, para efeitos de confirmação e comprovação do débito junto ao órgão ou en�dade responsável pela
consignação em folha de pagamento;
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14.1.29  A contratada não poderá condicionar a u�lização do Cartão Medicamento ao pagamento de quaisquer taxas ou valores extras pelos usuários, que
importem em acréscimo aos valores pra�cados pelos estabelecimentos quando da compra de medicamentos e outros produtos farmacêu�cos, sob outras
formas de pagamento, bem como taxas a �tulo de anuidade, de permanência no sistema, de administração, juros, multas, etc.;

14.1.30  Garan�r o sigilo de todas as informações dos servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e pensionistas e vedar a u�lização dos dados
fornecidos pelo IPSEMG para quaisquer outros fins estranhos ao objeto convencionado neste instrumento, devido à possibilidade de responsabilização civil,
penal;

14.1.31  Confeccionar e remeter o Cartão Medicamento, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, contado da comunicação do IPSEMG, aos
servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e pensionistas que manifestarem favoravelmente ao recebimento dele;

14.1.32  A venda de medicamento para consignação em folha de pagamento somente poderá ocorrer mediante a apresentação do Cartão Medicamento e
da confirmação da operação por meio de senha pessoal e intransferível do usuário;

14.1.33  O Cartão Medicamento deverá ser encaminhado para o endereço cadastrado do servidor público estadual a�vo ou ina�vo e pensionista, optante
pelo bene�cio do mesmo, em envelope lacrado, acompanhado de manual básico de u�lização e bloqueado. O desbloqueio do Cartão Medicamento deverá
ser feito pelo próprio usuário, junto à contratada;

14.1.34  Em caso de defeitos ou erros de impressão, solicitação de segunda via, perda, extravio ou roubo, a contratada deverá refazer e emi�r o cartão,
sem cobrança de nenhum valor, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação de novo cartão.

14.1.35  Submeter à aprovação do IPSEMG a iden�dade visual e peças gráficas elaboradas, rela�vas à apresentação e divulgação do Cartão Medicamento.

14.2  DO CONTRATANTE:

14.2.1  Acompanhar e fiscalizar os serviços de Implantação, operacionalização e administração do Cartão Medicamento, bem como a efe�va execução do
objeto deste Projeto Básico;

14.2.2  Rejeitar, no todo ou em parte, a execução do objeto contratado, se es�ver em desacordo com a especificação e condições deste instrumento e com
a proposta comercial da contratada; Comunicar a CONTRATADA, todas as irregularidades observadas durante o acompanhamento e a fiscalização dos
serviços;

14.2.3  No�ficar a contratada, no caso de irregularidades encontradas na execução dos serviços que cons�tuem o objeto deste instrumento, para adoção
das medidas necessárias à sua correção;

14.2.4  Solicitar à contratada o reparo, a correção, a remoção ou a subs�tuição dos materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções;

14.2.5  Conceder prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a par�r da no�ficação, para a contratada regularizar as falhas observadas na prestação dos
serviços contratados.

14.2.6  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

14.2.7  Aplicar à contratada as sanções regulamentares;

14.2.8  Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através dos documentos per�nentes;

14.2.9  Adotar as medidas necessárias para que os servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e pensionistas, que se encontram com opção de
Assistência à Saúde pelo IPSEMG, possam usufruir do bene�cio previsto neste instrumento, sobretudo com o desconto em folha de pagamento (formato
consignado) para a aquisição de medicamentos e outros produtos autorizados nos  estabelecimentos farmacêu�cos credenciados pela contratada;

14.2.10  Aprovar todo material de divulgação elaborado pela empresa contratada, necessário ao cumprimento das obrigações decorrentes deste
instrumento, antes de sua distribuição;

14.2.11  Fornecer à contratada os dados necessários ao devido cadastramento dos servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e pensionistas, no prazo
de até 12 (doze) dias úteis, contado da respec�va autorização dos beneficiários para confecção e emissão do Cartão Medicamento;

14.2.12  Tomar as providências cabíveis para operacionalizar a consignação em folha de pagamento das compras de medicamentos e outros produtos
farmacêu�cos realizadas pelos servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e pensionistas com opção de Assistência à Saúde pelo IPSEMG, objeto
deste instrumento;

14.2.13  Providenciar todos os atos necessários, junto aos órgãos e en�dades  competentes da Administração Estadual, para proceder com os descontos
em folha de pagamento dos usuários do Cartão Medicamento;

14.2.14  Repassar à contratada, por meio de deposito em conta corrente em rede bancária nacional, por ela indicada, no prazo de até 70 (setenta) dias
úteis, a contar da data-limite do recebimento do arquivo eletrônico das compras realizadas pelos usuários do Cartão Medicamento, o qual deverá ser
entregue em até 30 (trinta) dias de sua realização, os valores decorrentes da operação de consignação em folha de pagamento, condicionado à efe�va
realização dos respec�vos créditos, devidos pelos órgãos e en�dades públicas estaduais, em conta bancária do IPSEMG;

14.2.15  Disponibilizar em sua página na Web todas as informações produzidas pela contratada, para maior efe�vidade na divulgação do Cartão
Medicamento;

14.2.16  Dar conhecimento à contratada, após o recebimento da informação pela en�dade estadual responsável pela consignação dos valores em folha de
pagamento dos usuários do Cartão Medicamento, quanto à efe�vação do desconto ou o mo�vo para a sua não realização;

14.2.17  Informar à contratada, mensalmente, o nome dos servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e pensionistas que não têm mais direito à
assistência a saúde pelo IPSEMG e, consequentemente, direito ao bene�cio do Cartão Medicamento;

14.2.18  No�ciar a contratada sobre qualquer inconsistência observada na execução dos serviços objetos deste Projeto Básico;

14.2.19  Aprovar a iden�dade visual e peças gráficas elaboradas pela contratada, visando à apresentação e divulgação do Cartão Medicamento.

15 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1  A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

15.1.1  Advertência por escrito;

15.1.2  Multa administra�va:

15.1.2.1  de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço ou fornecimento não executado;

15.1.2.2  de 20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços, após ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias de atraso ou, no caso de não
entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des�nado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora
das especificações contratadas;

15.1.3  Suspensão do direito de par�cipar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, a critério da
autoridade competente, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízo para a Administração;

15.1.4  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 15.1.3.

15.2  A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas nos subitens 15.1.1, 15.1.3 e 15.1.4.

15.3  A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR e/ou cobrada administra�va e/ou judicialmente;

15.4  A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á em processo administra�vo incidental apensado ao processo licitatório
ou ao processo de execução contratual originário, que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993, e na Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

15.5  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.6  Não serão aplicadas sanções administra�vas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

15.7  A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados
à Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administra�vo sancionatório.

15.8  As sanções relacionadas nos subitens 15.1.3 e 15.1.4 serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.

15.9  As sanções de suspensão do direito de par�cipar em licitações e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:

15.9.1  Retardarem a execução do objeto;

15.9.2  Comportarem-se de modo inidôneo.

15.9.2.1  Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par�cipação, quanto ao enquadramento
como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o seu encerramento.

15.9.3  Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

15.10  Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR.

Belo Horizonte, ___ de _____ de 2020.

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Responsável:

Giselle Lorentz Godinho Amaral - Masp nº 1.070.942-6

Núcleo de Gestão do  Atendimento e Cadastro - NUGAC

 

Aprovação:

Marcus Vinícius de Souza

Presidente do IPSEMG

 

ANEXO I DO PROJETO BÁSICO -  REGIÕES ASSISTENCIAIS
(Plano Diretor de Regionalização - Portaria 035/2011)

MUNICIPIOS SUBORDINADOS REGIAO ASSISTENCIAL
CEDRO DO ABAETE CENTRO
MORRO DA GARCA CENTRO
ARACAI CENTRO
FORTUNA DE MINAS CENTRO
SENHORA DO PORTO CENTRO
CATAS ALTAS CENTRO
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO CENTRO
ITAMBE DO MATO DENTRO CENTRO
TAQUARACU DE MINAS CENTRO
SANTO HIPOLITO CENTRO
MONJOLOS CENTRO
QUARTEL GERAL CENTRO
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO CENTRO
BIQUINHAS CENTRO
MATERLANDIA CENTRO
PIEDADE DOS GERAIS CENTRO
INIMUTABA CENTRO
PRESIDENTE JUSCELINO CENTRO
PASSABEM CENTRO
CONFINS CENTRO
SANTANA DO RIACHO CENTRO
INHAUMA CENTRO
MOEDA CENTRO
JEQUITIBA CENTRO
CACHOEIRA DA PRATA CENTRO
CRUCILANDIA CENTRO
AUGUSTO DE LIMA CENTRO
FUNILANDIA CENTRO
SERRA AZUL DE MINAS CENTRO
CARMESIA CENTRO
MORRO DO PILAR CENTRO
RIO MANSO CENTRO
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BOM JESUS DO AMPARO CENTRO
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO CENTRO
DIVINOLANDIA DE MINAS CENTRO
RIO ACIMA CENTRO
PAINEIRAS CENTRO
DORES DE GUANHAES CENTRO
SANTANA DE PIRAPAMA CENTRO
MORADA NOVA DE MINAS CENTRO
NOVA UNIAO CENTRO
PEQUI CENTRO
MARAVILHAS CENTRO
DOM JOAQUIM CENTRO
MARIO CAMPOS CENTRO
FLORESTAL CENTRO
CAETANOPOLIS CENTRO
BELO VALE CENTRO
BALDIM CENTRO
BONFIM CENTRO
BUENOPOLIS CENTRO
CORDISBURGO CENTRO
BELA VISTA DE MINAS CENTRO
PRUDENTE DE MORAIS CENTRO
SANTA MARIA DE ITABIRA CENTRO
SARZEDO CENTRO
CAPIM BRANCO CENTRO
FELIXLANDIA CENTRO
JUATUBA CENTRO
PAPAGAIOS CENTRO
VIRGINOPOLIS CENTRO
RIO PIRACICABA CENTRO
RAPOSOS CENTRO
JABOTICATUBAS CENTRO
RIO VERMELHO CENTRO
SAO JOSE DA LAPA CENTRO
FERROS CENTRO
SANTA BARBARA CENTRO
SABINOPOLIS CENTRO
BARAO DE COCAIS CENTRO
TRES MARIAS CENTRO
PARAOPEBA CENTRO
MATEUS LEME CENTRO
SAO JOAQUIM DE BICAS CENTRO
SAO DOMINGOS DO PRATA CENTRO
BRUMADINHO CENTRO
CONCEICAO DO MATO DENTRO CENTRO
NOVA ERA CENTRO
ABAETE CENTRO
CORINTO CENTRO
POMPEU CENTRO
ITABIRITO CENTRO
MATOZINHOS CENTRO
ESMERALDAS CENTRO
MARIANA CENTRO
IGARAPE CENTRO
GUANHAES CENTRO
CAETE CENTRO
LAGOA SANTA CENTRO
OURO PRETO CENTRO
VESPASIANO CENTRO
NOVA LIMA CENTRO
PEDRO LEOPOLDO CENTRO
JOAO MONLEVADE CENTRO
IBIRITE CENTRO
ITABIRA CENTRO
CURVELO CENTRO
SABARA CENTRO
SANTA LUZIA CENTRO
BETIM CENTRO
RIBEIRAO DAS NEVES CENTRO
SETE LAGOAS CENTRO
CONTAGEM CENTRO
BELO HORIZONTE CENTRO
QUELUZITO CENTRO SUL
CASA GRANDE CENTRO SUL
DESTERRO DO MELO CENTRO SUL
SANTANA DO GARAMBEU CENTRO SUL
PAIVA CENTRO SUL
CORONEL XAVIER CHAVES CENTRO SUL
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SANTA RITA DE IBITIPOCA CENTRO SUL
CARANAIBA CENTRO SUL
IBITURUNA CENTRO SUL
ALFREDO VASCONCELOS CENTRO SUL
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS CENTRO SUL
SANTANA DOS MONTES CENTRO SUL
RITAPOLIS CENTRO SUL
TIRADENTES CENTRO SUL
RESSAQUINHA CENTRO SUL
SANTA BARBARA DO TUGURIO CENTRO SUL
SAO BRAS DO SUACUI CENTRO SUL
IBERTIOGA CENTRO SUL
JECEABA CENTRO SUL
CAPELA NOVA CENTRO SUL
SANTA CRUZ DE MINAS CENTRO SUL
CRISTIANO OTONI CENTRO SUL
ITAVERAVA CENTRO SUL
LAMIM CENTRO SUL
PIEDADE DO RIO GRANDE CENTRO SUL
CATAS ALTAS DA NORUEGA CENTRO SUL
MADRE DE DEUS DE MINAS CENTRO SUL
DORES DE CAMPOS CENTRO SUL
CIPOTANEA CENTRO SUL
PRADOS CENTRO SUL
NAZARENO CENTRO SUL
SENHORA DE OLIVEIRA CENTRO SUL
RIO ESPERA CENTRO SUL
LAGOA DOURADA CENTRO SUL
SAO VICENTE DE MINAS CENTRO SUL
DESTERRO DE ENTRE RIOS CENTRO SUL
RESENDE COSTA CENTRO SUL
ALTO RIO DOCE CENTRO SUL
SENHORA DOS REMEDIOS CENTRO SUL
SAO TIAGO CENTRO SUL
ANTONIO CARLOS CENTRO SUL
ENTRE RIOS DE MINAS CENTRO SUL
CARANDAI CENTRO SUL
PIRANGA CENTRO SUL
BARROSO CENTRO SUL
OURO BRANCO CENTRO SUL
CONGONHAS CENTRO SUL
SAO JOAO DEL REI CENTRO SUL
CONSELHEIRO LAFAIETE CENTRO SUL
BARBACENA CENTRO SUL
SAO GERALDO DO BAIXIO LESTE
PIEDADE DE CARATINGA LESTE
NOVA BELEM LESTE
JAGUARACU LESTE
FREI LAGONEGRO LESTE
BUGRE LESTE
GOIABEIRA LESTE
FERNANDES TOURINHO LESTE
SAO FELIX DE MINAS LESTE
PINGO DAGUA LESTE
SAO SEBASTIAO DO ANTA LESTE
CANTAGALO LESTE
SAO DOMINGOS DAS DORES LESTE
SANTA RITA DO ITUETO LESTE
CAPITAO ANDRADE LESTE
MATHIAS LOBATO LESTE
SAO JOAO DO MANTENINHA LESTE
CORREGO NOVO LESTE
MARILAC LESTE
NACIP RAYDAN LESTE
SAO GERALDO DA PIEDADE LESTE
PERIQUITO LESTE
SANTA EFIGENIA DE MINAS LESTE
SANTA RITA DE MINAS LESTE
JOSE RAYDAN LESTE
VERMELHO NOVO LESTE
CUPARAQUE LESTE
ITUETA LESTE
PAULISTAS LESTE
SAO JOSE DA SAFIRA LESTE
MARLIERIA LESTE
ALVARENGA LESTE
IMBE DE MINAS LESTE
JAMPRUCA LESTE
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MESQUITA LESTE
ENTRE FOLHAS LESTE
SANTA BARBARA DO LESTE LESTE
BRAUNAS LESTE
ALPERCATA LESTE
MENDES PIMENTEL LESTE
TUMIRITINGA LESTE
NAQUE LESTE
SARDOA LESTE
GONZAGA LESTE
SOBRALIA LESTE
VIRGOLANDIA LESTE
CENTRAL DE MINAS LESTE
ENGENHEIRO CALDAS LESTE
SAO PEDRO DO SUACUI LESTE
VARGEM ALEGRE LESTE
DOM CAVATI LESTE
ANTONIO DIAS LESTE
GALILEIA LESTE
JOANESIA LESTE
DIVINO DAS LARANJEIRAS LESTE
ACUCENA LESTE
ITABIRINHA LESTE
IAPU LESTE
COROACI LESTE
SAO JOSE DO JACURI LESTE
DIONISIO LESTE
UBAPORANGA LESTE
FREI INOCENCIO LESTE
SAO JOAO DO ORIENTE LESTE
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO LESTE
RESPLENDOR LESTE
BELO ORIENTE LESTE
BOM JESUS DO GALHO LESTE
SANTANA DO PARAISO LESTE
AGUA BOA LESTE
ITANHOMI LESTE
SAO JOAO EVANGELISTA LESTE
TARUMIRIM LESTE
PECANHA LESTE
IPABA LESTE
MANTENA LESTE
CONSELHEIRO PENA LESTE
SANTA MARIA DO SUACUI LESTE
AIMORES LESTE
INHAPIM LESTE
TIMOTEO LESTE
CORONEL FABRICIANO LESTE
CARATINGA LESTE
IPATINGA LESTE
GOVERNADOR VALADARES LESTE
TAPARUBA LESTE DO SUL
ORATORIOS LESTE DO SUL
SEM PEIXE LESTE DO SUL
LUISBURGO LESTE DO SUL
SAO JOSE DO MANTIMENTO LESTE DO SUL
RIO DOCE LESTE DO SUL
CAJURI LESTE DO SUL
PEDRA DO ANTA LESTE DO SUL
DIOGO DE VASCONCELOS LESTE DO SUL
CONCEICAO DE IPANEMA LESTE DO SUL
ALTO CAPARAO LESTE DO SUL
REDUTO LESTE DO SUL
SANTO ANTONIO DO GRAMA LESTE DO SUL
SANTA CRUZ DO ESCALVADO LESTE DO SUL
PIEDADE DE PONTE NOVA LESTE DO SUL
MARTINS SOARES LESTE DO SUL
CANAA LESTE DO SUL
ACAIACA LESTE DO SUL
AMPARO DO SERRA LESTE DO SUL
ARAPONGA LESTE DO SUL
SERICITA LESTE DO SUL
DOM SILVERIO LESTE DO SUL
DURANDE LESTE DO SUL
CAPUTIRA LESTE DO SUL
SAO MIGUEL DO ANTA LESTE DO SUL
GUARACIABA LESTE DO SUL
BARRA LONGA LESTE DO SUL



21/12/2020 SEI/GOVMG - 23409637 - Edital

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27392997&infra_sistem… 22/33

SANTANA DO MANHUACU LESTE DO SUL
SAO JOSE DO GOIABAL LESTE DO SUL
PORTO FIRME LESTE DO SUL
POCRANE LESTE DO SUL
CHALE LESTE DO SUL
ALTO JEQUITIBA LESTE DO SUL
SAO JOAO DO MANHUACU LESTE DO SUL
URUCANIA LESTE DO SUL
SAO PEDRO DOS FERROS LESTE DO SUL
PAULA CANDIDO LESTE DO SUL
RIO CASCA LESTE DO SUL
TEIXEIRAS LESTE DO SUL
JEQUERI LESTE DO SUL
SANTA MARGARIDA LESTE DO SUL
ABRE CAMPO LESTE DO SUL
ALVINOPOLIS LESTE DO SUL
SIMONESIA LESTE DO SUL
IPANEMA LESTE DO SUL
MATIPO LESTE DO SUL
LAJINHA LESTE DO SUL
MANHUMIRIM LESTE DO SUL
RAUL SOARES LESTE DO SUL
MUTUM LESTE DO SUL
VICOSA LESTE DO SUL
PONTE NOVA LESTE DO SUL
MANHUACU LESTE DO SUL
MONTE FORMOSO NORDESTE
UMBURATIBA NORDESTE
DIVISA ALEGRE NORDESTE
FRANCISCOPOLIS NORDESTE
SAO JOSE DO DIVINO NORDESTE
BANDEIRA NORDESTE
PESCADOR NORDESTE
CAMPANARIO NORDESTE
NOVA MODICA NORDESTE
BERTOPOLIS NORDESTE
SANTO ANTONIO DO ITAMBE NORDESTE
DIVISOPOLIS NORDESTE
FRONTEIRA DOS VALES NORDESTE
PRESIDENTE KUBITSCHEK NORDESTE
SAO GONCALO DO RIO PRETO NORDESTE
CRISOLITA NORDESTE
FREI GASPAR NORDESTE
SALTO DA DIVISA NORDESTE
SANTA HELENA DE MINAS NORDESTE
PONTO DOS VOLANTES NORDESTE
MATA VERDE NORDESTE
SENADOR MODESTINO GONCALVES NORDESTE
CONGONHAS DO NORTE NORDESTE
ARICANDUVA NORDESTE
RIO DO PRADO NORDESTE
CATUJI NORDESTE
SANTA MARIA DO SALTO NORDESTE
DATAS NORDESTE
ALVORADA DE MINAS NORDESTE
ANGELANDIA NORDESTE
VEREDINHA NORDESTE
OURO VERDE DE MINAS NORDESTE
JOSE GONCALVES DE MINAS NORDESTE
MACHACALIS NORDESTE
FELICIO DOS SANTOS NORDESTE
FELISBURGO NORDESTE
COMERCINHO NORDESTE
NOVO ORIENTE DE MINAS NORDESTE
JENIPAPO DE MINAS NORDESTE
PALMOPOLIS NORDESTE
CACHOEIRA DE PAJEU NORDESTE
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS NORDESTE
PAVAO NORDESTE
RUBIM NORDESTE
SERRA DOS AIMORES NORDESTE
ITAIPE NORDESTE
COLUNA NORDESTE
SANTO ANTONIO DO JACINTO NORDESTE
FRANCISCO BADARO NORDESTE
LEME DO PRADO NORDESTE
CARAI NORDESTE
AGUAS VERMELHAS NORDESTE
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LADAINHA NORDESTE
SETUBINHA NORDESTE
CORONEL MURTA NORDESTE
JORDANIA NORDESTE
CARBONITA NORDESTE
JOAIMA NORDESTE
JACINTO NORDESTE
ATALEIA NORDESTE
PADRE PARAISO NORDESTE
CHAPADA DO NORTE NORDESTE
CARLOS CHAGAS NORDESTE
GOUVEIA NORDESTE
BERILO NORDESTE
POTE NORDESTE
ITINGA NORDESTE
MEDINA NORDESTE
VIRGEM DA LAPA NORDESTE
TURMALINA NORDESTE
ITAOBIM NORDESTE
AGUAS FORMOSAS NORDESTE
SERRO NORDESTE
ITAMBACURI NORDESTE
NOVO CRUZEIRO NORDESTE
MALACACHETA NORDESTE
ITAMARANDIBA NORDESTE
JEQUITINHONHA NORDESTE
PEDRA AZUL NORDESTE
CAPELINHA NORDESTE
MINAS NOVAS NORDESTE
NANUQUE NORDESTE
ALMENARA NORDESTE
ARACUAI NORDESTE
DIAMANTINA NORDESTE
TEOFILO OTONI NORDESTE
URUANA DE MINAS NOROESTE
NATALANDIA NOROESTE
CRUZEIRO DA FORTALEZA NOROESTE
FORMOSO NOROESTE
CABECEIRA GRANDE NOROESTE
ARAPUA NOROESTE
SANTA ROSA DA SERRA NOROESTE
DOM BOSCO NOROESTE
MATUTINA NOROESTE
GUARDA MOR NOROESTE
VARJAO DE MINAS NOROESTE
CHAPADA GAUCHA NOROESTE
SAO GONCALO DO ABAETE NOROESTE
TIROS NOROESTE
BONFINOPOLIS DE MINAS NOROESTE
GUIMARANIA NOROESTE
LAGOA GRANDE NOROESTE
RIACHINHO NOROESTE
SERRA DO SALITRE NOROESTE
LAGAMAR NOROESTE
BURITIS NOROESTE
RIO PARANAIBA NOROESTE
BRASILANDIA DE MINAS NOROESTE
LAGOA FORMOSA NOROESTE
PRESIDENTE OLEGARIO NOROESTE
VAZANTE NOROESTE
ARINOS NOROESTE
SAO GOTARDO NOROESTE
CARMO DO PARANAIBA NOROESTE
JOAO PINHEIRO NOROESTE
UNAI NOROESTE
PARACATU NOROESTE
PATOS DE MINAS NOROESTE
SERRANOPOLIS DE MINAS NORTE
CAMPO AZUL NORTE
MAMONAS NORTE
JURAMENTO NORTE
FRANCISCO DUMONT NORTE
VERDELANDIA NORTE
GUARACIAMA NORTE
SAO JOAO DO PACUI NORTE
OLHOS DAGUA NORTE
MIRAVANIA NORTE
CATUTI NORTE
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GLAUCILANDIA NORTE
JOSENOPOLIS NORTE
SAO JOAO DA LAGOA NORTE
PAI PEDRO NORTE
JOAQUIM FELICIO NORTE
PATIS NORTE
NOVORIZONTE NORTE
BERIZAL NORTE
SANTA CRUZ DE SALINAS NORTE
SANTO ANTONIO DO RETIRO NORTE
LAGOA DOS PATOS NORTE
PINTOPOLIS NORTE
ITACAMBIRA NORTE
GAMELEIRAS NORTE
URUCUIA NORTE
MATIAS CARDOSO NORTE
FRUTA DE LEITE NORTE
PADRE CARVALHO NORTE
CRISTALIA NORTE
NOVA PORTEIRINHA NORTE
LUISLANDIA NORTE
PONTO CHIQUE NORTE
SANTA FE DE MINAS NORTE
ENGENHEIRO NAVARRO NORTE
JAPONVAR NORTE
IBIRACATU NORTE
BONITO DE MINAS NORTE
MONTEZUMA NORTE
LASSANCE NORTE
CURRAL DE DENTRO NORTE
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ NORTE
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO NORTE
NINHEIRA NORTE
RIACHO DOS MACHADOS NORTE
JUVENILIA NORTE
INDAIABIRA NORTE
SAO ROMAO NORTE
CLARO DOS POCOES NORTE
CONEGO MARINHO NORTE
IBIAI NORTE
JEQUITAI NORTE
BOTUMIRIM NORTE
ICARAI DE MINAS NORTE
RUBELITA NORTE
GRAO MOGOL NORTE
UBAI NORTE
LONTRA NORTE
SAO JOAO DAS MISSOES NORTE
CAPITAO ENEAS NORTE
MIRABELA NORTE
ITACARAMBI NORTE
SAO JOAO DA PONTE NORTE
MONTALVANIA NORTE
MATO VERDE NORTE
SAO JOAO DO PARAISO NORTE
MANGA NORTE
BURITIZEIRO NORTE
RIO PARDO DE MINAS NORTE
VARZELANDIA NORTE
JAIBA NORTE
MONTE AZUL NORTE
FRANCISCO SA NORTE
VARZEA DA PALMA NORTE
ESPINOSA NORTE
CORACAO DE JESUS NORTE
TAIOBEIRAS NORTE
PORTEIRINHA NORTE
SALINAS NORTE
BRASILIA DE MINAS NORTE
PIRAPORA NORTE
BOCAIUVA NORTE
SAO FRANCISCO NORTE
JANAUBA NORTE
JANUARIA NORTE
MONTES CLAROS NORTE
SERRA DA SAUDADE OESTE
TAPIRAI OESTE
ONCA DE PITANGUI OESTE
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CORREGO FUNDO OESTE
SAO JOSE DA VARGINHA OESTE
SAO SEBASTIAO DO OESTE OESTE
MEDEIROS OESTE
PEDRA DO INDAIA OESTE
CAMACHO OESTE
AGUANIL OESTE
CORREGO DANTA OESTE
LEANDRO FERREIRA OESTE
SAO FRANCISCO DE PAULA OESTE
IGARATINGA OESTE
SANTANA DO JACARE OESTE
CONCEICAO DO PARA OESTE
ESTRELA DO INDAIA OESTE
PIMENTA OESTE
ITATIAIUCU OESTE
CANA VERDE OESTE
JAPARAIBA OESTE
PAINS OESTE
PERDIGAO OESTE
ARAUJOS OESTE
PIRACEMA OESTE
IGUATAMA OESTE
SAO GONCALO DO PARA OESTE
PASSA TEMPO OESTE
CRISTAIS OESTE
CANDEIAS OESTE
CARMO DA MATA OESTE
MOEMA OESTE
MARTINHO CAMPOS OESTE
CARMOPOLIS DE MINAS OESTE
ITAGUARA OESTE
SANTO ANTONIO DO AMPARO OESTE
DORES DO INDAIA OESTE
LUZ OESTE
BOM SUCESSO OESTE
SANTO ANTONIO DO MONTE OESTE
CLAUDIO OESTE
NOVA SERRANA OESTE
CARMO DO CAJURU OESTE
ARCOS OESTE
ITAPECERICA OESTE
BAMBUI OESTE
PITANGUI OESTE
LAGOA DA PRATA OESTE
CAMPO BELO OESTE
OLIVEIRA OESTE
BOM DESPACHO OESTE
FORMIGA OESTE
ITAUNA OESTE
PARA DE MINAS OESTE
DIVINOPOLIS OESTE
SENADOR CORTES SUDESTE
SIMAO PEREIRA SUDESTE
CHIADOR SUDESTE
CHACARA SUDESTE
PEDRO TEIXEIRA SUDESTE
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE SUDESTE
SANTANA DO DESERTO SUDESTE
OLIVEIRA FORTES SUDESTE
PASSA VINTE SUDESTE
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE SUDESTE
ROSARIO DA LIMEIRA SUDESTE
OLARIA SUDESTE
PEDRA DOURADA SUDESTE
PIAU SUDESTE
ARACITABA SUDESTE
ESTRELA DALVA SUDESTE
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO SUDESTE
MARIPA DE MINAS SUDESTE
BOCAINA DE MINAS SUDESTE
GUARARA SUDESTE
SILVEIRANIA SUDESTE
ITAMARATI DE MINAS SUDESTE
ROCHEDO DE MINAS SUDESTE
PEQUERI SUDESTE
CORONEL PACHECO SUDESTE
ANTONIO PRADO DE MINAS SUDESTE
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ARANTINA SUDESTE
SANTANA DE CATAGUASES SUDESTE
EWBANK DA CAMARA SUDESTE
ORIZANIA SUDESTE
BELMIRO BRAGA SUDESTE
BIAS FORTES SUDESTE
ARGIRITA SUDESTE
VIEIRAS SUDESTE
GOIANA SUDESTE
DESCOBERTO SUDESTE
TABULEIRO SUDESTE
SANTA RITA DE JACUTINGA SUDESTE
VOLTA GRANDE SUDESTE
PATROCINIO DO MURIAE SUDESTE
CAIANA SUDESTE
DIVINESIA SUDESTE
CAPARAO SUDESTE
PEDRA BONITA SUDESTE
DORES DO TURVO SUDESTE
FARIA LEMOS SUDESTE
RIO PRETO SUDESTE
BARAO DE MONTE ALTO SUDESTE
DONA EUZEBIA SUDESTE
RODEIRO SUDESTE
COIMBRA SUDESTE
BRAS PIRES SUDESTE
SAO FRANCISCO DO GLORIA SUDESTE
BOM JARDIM DE MINAS SUDESTE
LIBERDADE SUDESTE
PIRAPETINGA SUDESTE
LARANJAL SUDESTE
SAO GERALDO SUDESTE
GUIDOVAL SUDESTE
PRESIDENTE BERNARDES SUDESTE
PALMA SUDESTE
RECREIO SUDESTE
MIRADOURO SUDESTE
MATIAS BARBOSA SUDESTE
MERCES SUDESTE
GUIRICEMA SUDESTE
SENADOR FIRMINO SUDESTE
GUARANI SUDESTE
FERVEDOURO SUDESTE
RIO NOVO SUDESTE
EUGENOPOLIS SUDESTE
MAR DE ESPANHA SUDESTE
MIRAI SUDESTE
ANDRELANDIA SUDESTE
ASTOLFO DUTRA SUDESTE
TOMBOS SUDESTE
BICAS SUDESTE
PIRAUBA SUDESTE
LIMA DUARTE SUDESTE
ERVALIA SUDESTE
RIO POMBA SUDESTE
SAO JOAO NEPOMUCENO SUDESTE
DIVINO SUDESTE
TOCANTINS SUDESTE
ESPERA FELIZ SUDESTE
ALEM PARAIBA SUDESTE
VISCONDE DO RIO BRANCO SUDESTE
SANTOS DUMONT SUDESTE
CARANGOLA SUDESTE
LEOPOLDINA SUDESTE
CATAGUASES SUDESTE
MURIAE SUDESTE
UBA SUDESTE
JUIZ DE FORA SUDESTE
CLARAVAL SUL
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE SUL
SENADOR JOSE BENTO SUL
DORESOPOLIS SUL
SERRANOS SUL
TOCOS DO MOJI SUL
ALBERTINA SUL
CONSOLACAO SUL
CONCEICAO DAS PEDRAS SUL
DOM VICOSO SUL
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VARGEM BONITA SUL
ALAGOA SUL
TOLEDO SUL
GONCALVES SUL
FAMA SUL
ITAPEVA SUL
FORTALEZA DE MINAS SUL
WENCESLAU BRAZ SUL
SAPUCAI MIRIM SUL
ARCEBURGO SUL
MARMELOPOLIS SUL
INGAI SUL
SAO BENTO ABADE SUL
OLIMPIO NORONHA SUL
SAO JOAO DA MATA SUL
ESPIRITO SANTO DO DOURADO SUL
SERITINGA SUL
DIVISA NOVA SUL
IBITIURA DE MINAS SUL
BOM JESUS DA PENHA SUL
POUSO ALTO SUL
ITUTINGA SUL
BANDEIRA DO SUL SUL
PIRANGUCU SUL
TURVOLANDIA SUL
CORDISLANDIA SUL
CARVALHOS SUL
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA SUL
CARVALHOPOLIS SUL
IJACI SUL
SOLEDADE DE MINAS SUL
SAO JOSE DO ALEGRE SUL
RIBEIRAO VERMELHO SUL
CAPETINGA SUL
HELIODORA SUL
SAO PEDRO DA UNIAO SUL
AIURUOCA SUL
CORREGO DO BOM JESUS SUL
DELFINOPOLIS SUL
MINDURI SUL
SAO ROQUE DE MINAS SUL
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA SUL
MUNHOZ SUL
VIRGINIA SUL
SERRANIA SUL
JURUAIA SUL
CARRANCAS SUL
SILVIANOPOLIS SUL
LUMINARIAS SUL
SENADOR AMARAL SUL
SANTA RITA DE CALDAS SUL
SAO JOSE DA BARRA SUL
INCONFIDENTES SUL
NATERCIA SUL
SAO THOME DAS LETRAS SUL
CAREACU SUL
IPUIUNA SUL
SAO TOMAS DE AQUINO SUL
JESUANIA SUL
IBIRACI SUL
JACUI SUL
DELFIM MOREIRA SUL
CONGONHAL SUL
EXTREMA SUL
ITAMOGI SUL
CONCEICAO DA APARECIDA SUL
PIRANGUINHO SUL
CAPITOLIO SUL
MONTE SIAO SUL
BOM REPOUSO SUL
ITUMIRIM SUL
ITAMONTE SUL
CONCEICAO DOS OUROS SUL
CRISTINA SUL
ESTIVA SUL
ITANHANDU SUL
MONSENHOR PAULO SUL
CARMO DE MINAS SUL
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NOVA RESENDE SUL
BUENO BRANDAO SUL
CALDAS SUL
ILICINEA SUL
SANTANA DA VARGEM SUL
ALTEROSA SUL
PEDRALVA SUL
CABO VERDE SUL
PRATAPOLIS SUL
ITAU DE MINAS SUL
CARMO DA CACHOEIRA SUL
MARIA DA FE SUL
CACHOEIRA DE MINAS SUL
JACUTINGA SUL
CAMPO DO MEIO SUL
COQUEIRAL SUL
MONTE BELO SUL
BOTELHOS SUL
CAMPESTRE SUL
POCO FUNDO SUL
GUARANESIA SUL
CONCEICAO DO RIO VERDE SUL
AREADO SUL
PARAISOPOLIS SUL
CAMANDUCAIA SUL
PASSA QUATRO SUL
BAEPENDI SUL
GUAPE SUL
CAMBUQUIRA SUL
CAMPANHA SUL
CRUZILIA SUL
BORDA DA MATA SUL
MONTE SANTO DE MINAS SUL
CASSIA SUL
MUZAMBINHO SUL
CARMO DO RIO CLARO SUL
BRASOPOLIS SUL
CAMBUI SUL
PARAGUACU SUL
LAMBARI SUL
ELOI MENDES SUL
ALPINOPOLIS SUL
ANDRADAS SUL
CAXAMBU SUL
SAO GONCALO DO SAPUCAI SUL
PIUMHI SUL
CAMPOS GERAIS SUL
SAO LOURENCO SUL
NEPOMUCENO SUL
SANTA RITA DO SAPUCAI SUL
GUAXUPE SUL
MACHADO SUL
OURO FINO SUL
PERDOES SUL
TRES PONTAS SUL
BOA ESPERANCA SUL
SAO SEBASTIAO DO PARAISO SUL
ALFENAS SUL
POCOS DE CALDAS SUL
TRES CORACOES SUL
LAVRAS SUL
ITAJUBA SUL
VARGINHA SUL
POUSO ALEGRE SUL
PASSOS SUL
CACHOEIRA DOURADA TRIANGULO DO NORTE
ARAPORA TRIANGULO DO NORTE
CASCALHO RICO TRIANGULO DO NORTE
GRUPIARA TRIANGULO DO NORTE
GURINHATA TRIANGULO DO NORTE
DOURADOQUARA TRIANGULO DO NORTE
INDIANOPOLIS TRIANGULO DO NORTE
IPIACU TRIANGULO DO NORTE
ROMARIA TRIANGULO DO NORTE
IRAI DE MINAS TRIANGULO DO NORTE
NOVA PONTE TRIANGULO DO NORTE
ABADIA DOS DOURADOS TRIANGULO DO NORTE
CENTRALINA TRIANGULO DO NORTE
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ESTRELA DO SUL TRIANGULO DO NORTE
CANAPOLIS TRIANGULO DO NORTE
SANTA VITORIA TRIANGULO DO NORTE
CAPINOPOLIS TRIANGULO DO NORTE
MONTE ALEGRE DE MINAS TRIANGULO DO NORTE
CAMPINA VERDE TRIANGULO DO NORTE
PRATA TRIANGULO DO NORTE
TUPACIGUARA TRIANGULO DO NORTE
COROMANDEL TRIANGULO DO NORTE
MONTE CARMELO TRIANGULO DO NORTE
ITUIUTABA TRIANGULO DO NORTE
PATROCINIO TRIANGULO DO NORTE
ARAGUARI TRIANGULO DO NORTE
UBERLANDIA TRIANGULO DO NORTE
COMENDADOR GOMES TRIANGULO DO SUL
DELTA TRIANGULO DO SUL
TAPIRA TRIANGULO DO SUL
SAO FRANCISCO DE SALES TRIANGULO DO SUL
VERISSIMO TRIANGULO DO SUL
AGUA COMPRIDA TRIANGULO DO SUL
LIMEIRA DO OESTE TRIANGULO DO SUL
UNIAO DE MINAS TRIANGULO DO SUL
PIRAJUBA TRIANGULO DO SUL
CARNEIRINHO TRIANGULO DO SUL
PEDRINOPOLIS TRIANGULO DO SUL
PRATINHA TRIANGULO DO SUL
FRONTEIRA TRIANGULO DO SUL
PLANURA TRIANGULO DO SUL
CAMPO FLORIDO TRIANGULO DO SUL
ITAPAGIPE TRIANGULO DO SUL
SANTA JULIANA TRIANGULO DO SUL
CONQUISTA TRIANGULO DO SUL
PERDIZES TRIANGULO DO SUL
CONCEICAO DAS ALAGOAS TRIANGULO DO SUL
CAMPOS ALTOS TRIANGULO DO SUL
ITURAMA TRIANGULO DO SUL
IBIA TRIANGULO DO SUL
SACRAMENTO TRIANGULO DO SUL
FRUTAL TRIANGULO DO SUL
ARAXA TRIANGULO DO SUL
UBERABA TRIANGULO DO SUL

 
 

ANEXO II DO PROJETO BÁSICO -  DIVISÃO DE DROGARIAS E FARMÁCIAS POR REGIÃO ASSISTENCIAL
 

Região Assistencial Alopá�ca Homeopá�ca Alopá�ca e Homeopá�ca Drogaria TOTAL
Centro 163 20 41 2.258 2.482
Sul 165 8 51 1.194 1.418
Sudeste 85 5 14 816 920
Leste 45 1 6 730 782
Norte 40 2 1 644 687
Triangulo do Norte 40 0 25 541 606
Oeste 60 2 7 505 574
Nordeste 26 0 3 495 524
Leste do Sul 36 0 5 419 460
Noroeste 25 0 8 356 389
Centro sul 38 1 8 334 381
Triangulo do Sul 36 1 9 326 372
Total Geral 759 40 178 8.618 9.595

Fonte: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG) - Ago/2019

 

ANEXO III DO PROJETO BÁSICO -  MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DO PRESTADOR
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Ao

IPSEMG – Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

Referência: Licitação Concorrência nº 01/2020 (Processo SEI nº 2010.01.0054327/2020-93).

           

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DO PRESTADOR

O senhor(a) [NOME DA PESSOA], pessoa �sica com residência em [ENDEREÇO DA PESSOA], inscrita no CPF com o nº [Nº DO CPF], [E-MAIL], representante
legal da empresa [NOME DA EMPRESA], [ENDEREÇO DA EMPRESA], [SITE/E-MAIL DA EMPRESA] inscrita no CNPJ sob o nº [Nº do CNPJ], doravante denominado,
simplesmente, signatário, declara que, por tomar conhecimento de informações sobre dados pessoais de servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e
pensionistas, contribuintes para à assistência à saúde junto ao IPSEMG, a referida empresa aceita as regras, condições e obrigações constantes do presente
Termo.
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1. O obje�vo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva do
Estado de Minas Gerais, por intermédio do IPSEMG, reveladas à empresa representada pelo signatário em função da contratação decorrente da licitação em
referência, cujo objeto é a prestação de serviços de implementação, operacionalização e administração dos mecanismos necessários à aquisição, pelos
beneficiários do IPSEMG, de medicamentos e outros produtos comercializados em estabelecimentos farmacêu�cos, u�lizando o cartão magné�co próprio e
personalizado, denominado Cartão Medicamento, mediante consignação em folha de pagamento do valor da compra realizada.

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir,
mas não se limitando a: dados pessoais como nome, endereço residencial e remuneração de servidores públicos estaduais a�vos ou ina�vos e pensionistas,
que sejam contribuintes para à assistência à saúde junto ao IPSEMG e que se encontram inscritos no Sistema de Cadastro Único do Ins�tuto (CADU), os quais
estão aptos a receberem o Cartão Medicamento confeccionado e fornecido pela contratada.

3. A contratada compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa do IPSEMG, das informações restritas
reveladas.

4. A contratada compromete-se a não u�lizar, de forma diversa da prevista no contrato de prestação de serviços firmado com o IPSEMG, decorrente da licitação
supracitada, as informações restritas reveladas.

5. A contratada deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento próprio.

6. A contratada obriga-se a informar ao IPSEMG, imediatamente, qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo, que tenha tomado
conhecimento ou ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

7. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorização expressa do IPSEMG, possibilitará a imediata rescisão
do contrato firmado entre o IPSEMG e a empresa representada pelo signatário, sem qualquer ônus para o IPSEMG. Nesse caso, a contratada, estará sujeita, por
ação ou omissão, além das eventuais multas definidas no contrato, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo IPSEMG,
inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respec�vas, as quais serão apuradas em regular processo administra�vo 
ou judicial.

8. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de acesso às informações restritas fornecidas à contratada
pelo IPSEMG.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a contratada assina o presente termo, por seu representante legal acima
qualificado.

Belo Horizonte, ___ de ___________ de 20__.

_____________________________________________
(Assinatura do representante legal com poder para firmar declaração e compromisso)

Nome:

 

ANEXO IV DO PROJETO BÁSICO -  MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Ao

IPSEMG – Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

Referência: Licitação Concorrência nº 01/2020 (Processo SEI nº 2010.01.0054327/2020-93).           

TERMO DE COMPROMISSO

Eu,____________________________________________________________, RG nº____________________, CPF nº ______________, representante legal da
empresa _________________________________________, CNPJ nº ____________________, e atuando em seu nome, venho declarar, para atendimento à
exigência prevista no subitem 5.1.2.4 do Projeto Básico - Anexo I do Edital da licitação em referência, cujo objeto é a contratação, pelo período de 12 (doze)
meses, de empresa especializada para execução dos serviços de implementação, operacionalização e administração dos mecanismos necessários à aquisição,
pelos beneficiários do IPSEMG, de medicamentos e outros produtos comercializados em estabelecimentos farmacêu�cos, u�lizando o cartão magné�co próprio
e personalizado, denominado Cartão Medicamento, mediante consignação em folha de pagamento do valor da compra realizada, que a referida empresa
apresentará a lista das farmácias e/ou drogarias credenciadas, de acordo com o estabelecido abaixo, sob pena das sanções previstas no Edital e na legislação
vigente:
1. Na data de assinatura do contrato: 1.000 (um mil) drogarias e/ou farmácias, distribuídas nas 12 (doze) regiões assistenciais de que trata o Anexo I do
Projeto Básico - Anexo I do Edital;

2. Em até 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato: 1.800 (um mil e oitocentas) drogarias e/ou farmácias credenciadas;

3. Em até 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato: 2.400 (duas mil e quatrocentas) drogarias e/ou farmácias credenciadas;

4. Em até 270 (duzentos e setenta) dias após a assinatura do contrato: 3.400 (três mil e quatrocentas) drogarias e/ou farmácias credenciadas, distribuídas da
seguinte forma:

4.1  Contemplando o mínimo de 70% (setenta por cento) dos municípios do Estado de Minas Gerais;

4.2   Contemplado as 12 (doze) regiões assistenciais relacionadas no Anexo I do Projeto Básico - Anexo I do Edital;

4.3  Contemplando o mínimo de 30% (trinta por cento) de drogarias e/ou farmácias existentes em cada região assistencial credenciada, observados os
quan�ta�vos constantes no Anexo II do Projeto Básico - Anexo I do Edital.

Declaro que a relação das farmácias e drogarias será apresentada ao IPSEMG em catálogo digital contendo, no mínimo, a razão social, o nome fantasia,
o CNPJ, o endereço completo, telefone, e-mail para contato e endereço na Web do estabelecimento, se exis�r, podendo o IPSEMG realizar diligências para
confirmar a real aceitação do Cartão Medicamento.

Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade desta declaração configura crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

Belo Horizonte, ___ de ___________ de 20__.

_____________________________________________
(Assinatura do representante legal com poder para firmar declaração e compromisso)
Nome:
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ANEXO II DO EDITAL - MODELO DE CREDENCIAL

(Usar papel �mbrado da empresa)

À
Comissão Permanente de Licitação do IPSEMG
Belo Horizonte - MG

 

Prezados Senhores,

 

Pela presente, a empresa ___________________________________________________, CNPJ n.º __________________, credencia 
________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº _____________________, expedida pelo(a) ________
nº_________________, para representá-la em todos os atos e reuniões rela�vos à licitação Concorrência nº 01/2020 (Processo SEI nº 2010.01.0054327/20
autorizado(a) a assinar atas, rubricar documentações e propostas de licitantes, assinar e apresentar impugnações, recursos e contestações, renunciar ao dire
receber in�mações e no�ficações e, enfim, pra�car todos os atos inerentes à referida licitação.

______________________ ,______ de ______________ de_______

____________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal da empresa licitante

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)                                                                   

DECLARAÇÃO DE MENORES

 
A empresa ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à ______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, na forma da lei.
 
Data e local.
 
____________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

ANEXO IV DO EDITAL - MINUTA DO CONTRATO         

TERMO DE CONTRATO
CONTRATO N.º      , DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A EMPRESA  [inserir nome da
empresa], NA FORMA ABAIXO:

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG, pessoa jurídica de direito público, regido pela Lei estadual nº 9.380,
de 18/12/86, regulamentado pelo "Estatuto" aprovado pelo Decreto estadual nº 26.562, de 19/02/87, com sede e foro em Belo Horizonte – MG, no Edi�cio
Gerais, na Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde, endereço de correio
eletrônico: gecgc.dipgf@ipsemg.mg.gov.br, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 17.217.332/0001-25, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu _______________ [Presidente / Diretor], Sr. ___________________________, portador da Carteira de
Iden�dade RG nº ______________, expedida pela _______________, e CPF nº ____________, conforme competência prevista no(a) [inserir nº do Decreto /
Portaria de competência] e a empresa [inserir nome da empresa], endereço de correio eletrônico: [inserir e-mail], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ sob o número [inserir nº do CNPJ], com sede na [inserir nome da cidade sede da empresa], neste ato representado pelo Sr. [inserir nome do
representante da contratada], portador da Carteira de Iden�dade RG nº [inserir nº do RG], expedida pela [inserir órgão expedidor], e CPF nº [inserir nº do CPF],
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente da licitação Concorrência nº 01/2020 (Processo SEI nº
2010.01.0054327/2020-93), que será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com suas alterações), pelas Leis Estaduais nº 13.994, de 18 de
setembro de 2001, alterada pela Lei nº 18.376, de 08 de setembro de 2009, nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, pelos Decretos Estaduais nº 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, nº 47.524, de 06 de novembro de 2018, nº 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 46.559, de 16 de julho de 2014, nº 47.222, de 26 de julho de
2017, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

1  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1  O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de implementação, operacionalização e administração dos mecanismos necessários
à aquisição, pelos beneficiários do IPSEMG, de medicamentos e outros produtos comercializados em estabelecimentos farmacêu�cos, u�lizando o cartão
magné�co próprio e personalizado, denominado Cartão Medicamento, mediante consignação em folha de pagamento do valor da compra realizada, que
serão executados nas condições estabelecidas no Projeto Básico - Anexo I do Edital. 

1.2  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da licitação Concorrência nº 01/2020 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3  A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Projeto Básico, Anexo do Edital, inclusive no tocante a prazos.

2  CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1  Este contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a par�r da publicação de seu extrato no órgão oficial de imprensa do Estado de Minas Gerais, podendo ser
prorrogado nos termos do art. 57 da Lei 8.666, de 1993, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1  Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2  Sejam juntados jus�fica�va e mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.3  Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.4  Seja comprovado que a CONTRATADA  mantém as condições iniciais de habilitação;

2.1.5  Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação.

2.1.5.1  A CONTRATADA não tem direito subje�vo à prorrogação contratual.

mailto:gecgc.dipgf@ipsemg.mg.gov.br
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2.1.6  A prorrogação deste Contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi�vo.

4  CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

4.1  Os valores es�ma�vos mensal e global (anual) do presente Contrato, correspondentes aos repasses a serem feitos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA,
rela�vos ao valor médio das compras realizadas pelos beneficiários do CONTRATANTE, u�lizando o Cartão Medicamento, mediante consignação em folha de
pagamento, são:

4.1.1  Valor mensal: R$ 1.832.165,56 (um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos);

4.1.2  Valor global (anual): R$ 21.985.986,79 (vinte e um milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove
centavos).

4.2  Os valores es�ma�vos mensal e global (anual) da Taxa de Administração a ser paga  pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, calculados mul�plicando o
valor percentual ofertado na licitação que deu origem a este instrumento, de ___,___% (_________por cento),  pelos respec�vos valores mensal e global
(anual) dos repasses a serem feitos à empresa contratada, constantes nos subitens 4.1.1 e 4.1.2, são:

4.2.1  Valor mensal: R$ ________ (__________________________);

4.2.2  Valor global (anual): R$ ________ (__________________________).

4.3  Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e  indiretas, decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,  taxa  de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

4.4 Os valores acima são meramente es�ma�vos, de forma que os repasses a serem feitos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA e a Taxa de Administração a
ser paga pela CONTRATADA ao CONTRATANTE dependerão do valor das compras realizadas pelos beneficiários do CONTRATANTE, junto às farmácias e
drogarias afiliadas e/ou credenciadas, u�lizando o Cartão Medicamento, mediante consignação em folha de pagamento.

5  CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1  Em razão da contratação dos serviços que cons�tuem o objeto deste instrumento não gerar ônus para o CONTRATANTE, senão aqueles rela�vos aos
serviços de operacionalização da consignação em folha de pagamento e de Tecnologia da Informação - TI, descritos no Projeto Básico, pelos quais será
remunerado pela CONTRATADA com o valor correspondente à Taxa de Administração, torna-se desnecessária a es�pulação de qualquer dotação orçamentária
para esta finalidade.

6  CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1  O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no item 10 do Projeto Básico - Anexo I do Edital que deu origem a este
instrumento.

7  CLÁUSULA SÉTIMA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1  As condições de entrega e recebimento do objeto deste Contrato são aquelas previstas no Projeto Básico - Anexo I do Edital da licitação que deu origem a
este instrumento.

8  CLÁUSULA  OITAVA – FISCALIZAÇÃO

8.1  A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pelo CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Projeto Básico - Anexo I do Edital da licitação Concorrência nº 01/2020.

9  CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

9.1  O regime de execução dos serviços objetos deste instrumento, pela CONTRATADA, e os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Projeto
Básico e no Edital da licitação que deu origem a este Contrato.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1  As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico - Anexo I do Edital da licitação que deu origem a este
instrumento.

11  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

11.1  Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão observadas as determinações que se seguem.

11.2  O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de é�ca durante a licitação e execução dos contratos. Em
consequência desta polí�ca, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

11.2.1  “prá�ca corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente
público no processo de licitação ou execução do contrato;

11.2.2  “prá�ca fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do
contratante;

11.2.3  “prá�ca conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem
conhecimento do contratante, des�nado a estabelecer os preços das propostas em níveis ar�ficiais não compe��vos e privar o contratante dos bene�cios
da compe�ção livre e aberta;

11.2.4  “prá�ca coerci�va” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
par�cipação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5  “prá�ca obstru�va” significa:

11.2.5.1  destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para inves�gação ou oferecer informações falsas aos
inves�gadores com o obje�vo de impedir uma inves�gação do contratante ou outro órgão de Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção
ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou in�midar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou
conhecimentos que sejam relevantes para a inves�gação; ou

11.2.5.2  agir intencionalmente com o obje�vo de impedir o exercício do direito do contratante ou outro órgão de Controle de inves�gar e auditar.

11.3  O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um
agente, envolveu-se em prá�cas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coerci�vas durante o procedimento licitatório.

11.4  A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será
denunciada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Jus�ça para adoção das medidas cabíveis.

12  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ANTINEPOTISMO 

12.1  É vedada a u�lização, na execução dos serviços objetos deste Contrato, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em
comissão ou função de  confiança  no órgão Contratante.

13  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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13.1  As sanções referentes à execução deste Contrato são aquelas previstas no Edital da licitação Concorrência nº 01/2020.

14  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO

14.1  O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art.
80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

14.2  Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3  A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4  O termo de rescisão será precedido de Relatório indica�vo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

14.4.1  Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.4.2  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3  Indenizações e multas.

14.5  É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA  com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos
os requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam man�das as demais cláusulas e condições do Contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con�nuidade do contrato.

14.6  As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

14.7  No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado
o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, mo�vadamente, providências
acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.

15  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1  O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente mo�vado e autorizado pela
autoridade competente.

15.2  A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.

15.3  As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado deste Contrato.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1  Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações
e contratos administra�vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e normas e
princípios gerais dos contratos.

17  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1  A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas do CONTRATANTE, nos termos da Lei
Federal 8.666, de 21/06/1993.

18  CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1  As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou li�gios decorrentes deste Contrato.

E por estarem ajustadas, as partes firmam este instrumento, de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado
de Minas Gerais - SEI/MG, de acordo com o previsto no item 15 do Edital da licitação Concorrência nº 01/2020.

 

Documento assinado eletronicamente por Bruno Ramos Stancioli, Gerente., em 21/12/2020, às 08:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 23409637 e o código CRC C9012D83.

Referência: Processo nº 2010.01.0054327/2020-93 SEI nº 23409637

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

