INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO ISGH / 2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FATURAMENTO HOSPITALAR
O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, qualificado como Organização Social sem fins
lucrativos, qualificada de acordo com a lei Estadual nº 12.781, de 30/12/187, e Decreto
Estadual nº 26.811, em 30 de Outubro de 2002, alterado pelo Decreto nº 29.555 de 21 de
novembro de 2008, CONVIDA a empresa para apresentação de Proposta de Preços para o
OBJETO descrito abaixo.
I. OBJETO
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos espeicalizados na
área de faturamento hospitalar para as Unidade Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara,
Hospital Regional Norte e Hospital Regional do Cariri. A análise e parecer técnico referente à
Prestação do Serviço deverão atender os critérios de custo-benefício bem como especificações
técnicas.
II. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cartão CNPJ;
Contrato Social ou Estatuto e último aditivo;
Cópia do RG e CPF do representante legal;
Procuração (caso tenha procurador);
Alvará de Localização e Funcionamento;
Registro Sanitário;
Certidão de Responsabilidade Técnica;
Atestado de Capacidade Técnica;
Certidão Negativa de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial
expedida pelo foro da sede do Proponente.

III. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
1. Certidão Negativa de Débitos Municipais;
2. Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
3. Certidão Negativa de Débitos Federais;
4. Certidão Negativa de Débitos FGTS;

5. Certidão Negativa de Débitos INSS;
6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

IV. DA PROPOSTA DE PREÇOS
A proposta de preços deverá ser enviada ao ISGH – Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, até
as 17h do dia 10/03/14, para o e-mail: aryercilio.ars@isgh.org.br, na qual constará
obrigatoriamente:
1. Razão Social, local da sede e o número de inscrição no CNPJ do Proponente;
2. Valores contemplando realização do serviço.
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a ser
contado da sua emissão.
Os valores apresentados deverão englobar todo e qualquer custo incorporado na prestação de
serviços objeto desta solicitação.
O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação previstas na solicitação.
As Propostas Comerciais recebidas passarão com toda a documentação disposta
anteriormente, passarão por uma análise financeira e técnica, podendo existir mais de um
Fornecedor habilitado para realizar o referido serviço, objeto do Processo de Cotação, o qual
será findado após realização de “Pregão Presencial”, que será realizado no dia 11/03/14
( Terça - Feira), às 09h30min na sede do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH, sito à Rua
Socorro Gomes n.º 190 (Núcleo Administrativo), Bairro Guajeru, CEP 60.843-040, Fortaleza-CE.
V. CONDIÇÕES DO CONTRATO
O FORNECEDOR responsável pela prestação de serviços técnicos espeicalizados na área de
faturamento hospitalar desse Processo de Cotação, deverá seguir o Regulamento Próprio de
Contratações do ISGH, para atender as necessidades de suas Unidades :
1. Assessoria e Consultoria técnica considerando as portarias ministeriais relacionadas ao
faturamento hospitalar;
2. Incrementar o serviço de faturamento hospitalar das unidades nos sistemas do
Ministério da Saúde (SIH e SIA)
3. O fornecedor deverá efetuar digitação e processamento do faturamento hospitalar por
meio de “boletim”;
4. Prestar assessoria no intuito de relatar as inconsistências de cobranças efetuadas e
incorretas de faturamento assim como apresentar sugestões de melhorias;
5. Acompanhar o processamento do faturamento hospitalar, mensalmente das Unidades
hospitalares do ISGH, bem como acompanhar o processamento central da produção
até sua conclusão;
6. Deverá apresentar relatórios com resultado final (produção apresentada, aprovada,
rejeitada com seus motivos de rejeições, dentre ouros);
7. Realizar treinamento do Corpo Cínico das Unidades.

VI. DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
- Apresentar plano de contingência para o serviço a ser executado.
VII. DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA RESCISÃO
O pagamento será efetuado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH, no dia
20(vinte) de cada mês, observada as seguintes condições:
1. Apresentação da nota fiscal correspondente, a ser entregue até o dia 08 (oito) do mês
subsequente;

2. Apresentação das Certidões Negativas de Tributos, conforme especificação contida no
título “III. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA”, acima.
A forma de pagamento adotada pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH é o crédito
em conta corrente no Banco do Brasil ou cheque nominal cruzado.
O contrato poderá ser reajustado anualmente, de acordo com a variação do IPC-A do período
ou de outro índice que venha a substituí-lo.
O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante prévia
comunicação por escrito de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Durante este período as partes
deverão cumprir integralmente o contrato.
VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O ISGH poderá prorrogar, a qualquer tempo, e ao seu exclusivo critério, os prazos para
recebimento das Propostas.
O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
Em substituição total ou parcial dos documentos especificados nos títulos “II. DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO” e “III. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA” será facultado aos
Interessados a apresentação de certificados de registros cadastrais mantidos por órgãos e
entidades que integram a Administração Pública.
A CONTRATADA declara neste ato que tem ciência de que o CONTRATANTE executa sua
atividade mediante Contrato de Gestão firmado junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza e

que a rescisão ou não renovação deste Contrato, importará em rescisão automática do
presente Instrumento sem que caiba a qualquer das partes direito a multa, indenização,
retenção, compensação, perdas e danos então decorrentes do mencionado encerramento
contratual, enfim, sem qualquer ônus para as partes.
Fortaleza,27 de fevereiro de 2014.

