
PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE TICITAçÃO. CPt

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO CREDENCIAMENTO OOt /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 6/2022.001 FMS

O Município de Eldorado do Carajás através do Fundo Municipal de Saúde deste Município torna público

para conhecimento dos interessados, que fará realizar CREDENCIAMENTO para CONTRATAçÃO DE

EMPRESA E/OU ENTIDADE ESPECIATIZADA PARA PRESTAçÃO DE SERVIçOS MÉDICOS E DE

ENFERMAGEM EM REGIME PTANTONISTA" REALIZAçÃO NE CONSULTAS ESPECIALIZADAS,

REALTZAÇÃO On PROCEDTMENTOS CrRÚRGTCOS ESPECTALTZADOS E REATLZAÇÃO DE EXAMES

--. MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Do

MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS PA.

. , conforme condições estabelecidas no edital e em seus anexos. O procedimento será subsidiado

pela Lei ne 8.666/7993 e demais legislações pertinentes e será orientado de acordo com as

diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, na forma e condições a seguir elencadas,

considerando:

A necessidade de estruturar uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada que estabeleça

uma linha de cuidados integral/integrados no manejo de pessoas que necessitem de cuidados

médico-hospitalares, com vista a minimizar danos e sofrimentos, melhoria do acesso de pacientes

ao atendimento especializado, de acordo com as normas definidoras dos direitos.e garantias

fundamentais da cidadania asseguradas na Constituição Federal/1988;

A necessidade de complementação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais em Hospitais

Gerais e Especializados para atender à demanda do Município.

A grande demanda reprimida e/ou insuficiência de oferta de serviços médico-hospitalares e/ou

ações de saúde, de acordo com o perfil sócio demográfico, epidemiológico municipal;

a

a

a

O presente edital tem por objeto a CONTRAT DE EMPRESA E/OU ENTIDADE ESPECIALIZADA

PARA PRESTAçÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM EM REGIME PLANTONISTA,

REALIZAçÃO OU CONSUTTAS ESPECTALTZADAS, REATTZAçÃO OE PROCEDTMENTOS CIRÚRGTCOS

ESPECTALTZADOS E REALTZAçÃO DE EXAMES MÉDrCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARTA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNrCÍprO On ELDORADO DO CARAJÁS pA.
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z.t.É pública e notória a necessidade de contratação de profissionais da área médica para atuarem junto

ao Hospital Municipal de Eldorado do Carajás, haia vista a grande demanda populacional do município,

ávidas pela prestação de distintas especialidades e serviços médicos.

3.2. A contratação em voga se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de

Saúde, iunto a unidade hospitalar do nosso município. Tais serviços são indispensáveis para que o

funcionamento do Hospital Municipal, seja realizado a contento, uma vez que a procura de atendimentos

médicos especializados é uma crescente nesta localidade. Caso Hospital Municipal não seia abastecido de

tais serviços colocará em risco a vida e saúde dos munícipes, principalmente se considerarmos o fato de

que atualmente não existe nenhum médico concursado no nosso município.

3.3. Os serviços de saúde permeiam o rol garantias constitucionais e estão diretamente ligados à

dignidade da pessoa humana. Como podemos ressaltar o que dispõe os Arts. 196 e 197 da Constituição

Federal:

"Art.796. A saúde é direito de todos e dever do Estado,

garantido me.liante políticas sociais e econômicas que

visem à redução do risco de doença e de outros agravos

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços

para sua promoção, proteção e recuperação.

3.4. Como pode-se obselvar a CF de 1988 afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem tanto à redução do risco de doença e de

outros agravos, quanto ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção,

proteção e recuperação. As ações e serviços obedecem aos prirrcípios de: (l] universalidade de acesso aos

serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 0lJ integralidade de assistência em todos os níveis

de complexidade do sistema e flll) igualdade da assistência à saúde, através da conjugação dos recursos

financeiros, tecnológicos, materiais e humanos do Estado e dos Municípios na prestação de serviços de
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assistência à saúde a população. Cabe à direção municipal do Sistema Único de Saúde [SUS] prestar apoio

técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.

3.5. De forma a atender às diretrizes do SUS, a Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado do

Caraiás, identificando a existência de demanda para os mais diversos tipos de ações e procedimentos de

saúde, prioriza importante incremento quantitativo e qualitativo dos níveis de serviço em saúde, por

meio da ampliação da oferta de vagas de especialidades e procedimentos em sua rede própria.

Do estudo das atuais necessidades na área da saúde do município de Eldorado do Carajás, no que tange o

abastecimento médÍco-hospitalar do HM, identificou-se a existência de demanda em diversas

_ modalidades de serviços médicos.

3.6. A crescente demanda por assistência médica realirma a necessidade de realização de uma

Chamada Pública para contratação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais disponibilizados por

Hospitais Gerais, Especializados e Serviços de Cirurgia Arnbulatorial para atender à poputação do

Município de Eldorado do Carajás, em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, com vista a

facilitar o acesso aos usuários do SUS.

3.7. O serviço a ser conveniado/contratado visa assegurar a prestação de serviço em caráter

temporário, no Hospital Municipal, objetivando o aumento da capacidade de realização de

procedimentos e de atendimento à população, a redução na fila de espera, promovendo assim, maior

qualidade, eficácia e efetividade no atendimento aos pacientes.

3.8. O contrato focaliza, ainda, a integralidade do funcionamento do serviço, isto é, não deverão

ocorrer interrupções motivadas pela ausência de pessoal técnico especializado.

3.9. Constata-se ainda, que a contratação dos serviços objeto deste Credenciamento atenderá aos

preceitos constitucionais da prestação dos serviços de assistência à saúde ao permitir que a

Administração Pública, valha-se de terceiros por ela contratados.

3.10. Desta forma, a SMS/Eldorado do Carajas poderá agir no intuito de ampliar e otimizar a

assistência integral, universal e igualitária à saúde no Município.

4.1. Poderão participar do certame as pessoas jurídicas de direito privado, legalmente

constituídas, com capacidade técnica, idoneidade econômico-financeira, regularidade .iurídico-

fiscal, que não tenham sofrido penalidade de suspensáo ou declaração de inidoneidade por parte

do Poder Público e que aceitar as exigências estabelecidas pelas normas do SUS e pelo direito

administrativo, e que satisfaçam as condições fixadas neste Edital e seus anexos.
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4.2. Os serviços devem obedecer aos requisitos do Sistema Único de Saúde - SUS, com o intuito de

atender as condições adequadas ao atendimento da população;

4.3. Os interessados deverão aceitar os valores de referência adotados pelo município para

remuneração dos serviços contratados, conforme edital.

5.1. Os interessados em participar da chamada pública para Credenciamento deverão entregar

diretamente a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

localizada na Rua Rio Vermelho na 01 KM 100, Centro, no dia e horário indicado no edital, os Envelopes

0t e 02, devidamente identificados e endereçados, contendo ofício formal dirigido a Secretaria Municipal

de Saúde, contendo todos os documentos comprobatórios especificados no edital.

5.1.2 Os interessados deverão apresenta Contrato social ou procuração com firma reconhecida a

cartório informando poderes para tais.

5.1.3 Documentos pessoais com foto.

5.2. O período para credenciamento será de 22/08/2022 à 1,6/09/2022 das 08:00hs às 14:00hs,

na sala da CPL, localizado no Km 100 Rua Rio Vermelho nq 01. Sendo que no dia 76/09/2022 o
interessado deverá se apresentar ate as 0B:00 com tolerância de 00:1-5 minutos.

6.1. O Processo de Seleção será realizado em duas etapas:

a) Pré-qualificação

b) Avaliação Técnica, sendo esta última de caráter eliminatório e classificatório, de acordo com os

critérios estabelecidos no edital.

6.2.Da Fase de Pré-Qualificação

Os interessados deverão entregar diretamente no Setor de Licitação no endereço e data

estipulados no edital, envelope identificado e endereçado, tendo como base para avaliação a regularidade

da documentação relacionada neste item, contido em Envelope na 01:

6.2.7.Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas ICNPI);

6.2.2. Contrato ou Estatuto Social, devidamente registrado e alterações posteriores, se houver ou a

consolidada;

6.2.3. Registro Geral (RGJ e Cadastro de Pessoa FÍsica [CPF) do responsável legal pela Instituição;

6.2.4. Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da

União, expedido pelo Ministério da Fazenda;
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6.2.5. Certidão Negativa de FGTS;

6.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a fustiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.45?, de 1i de maio de 1943. [NR), atendendo ao

disposto na Lei Federal ne 1.2.440 de 7 de julho/2017;

6.2.7. Certidão Negativa de Natureza Tributária e não Tributária Estadual;

6.2.8. Certidão Negativa de Tributos Municipais,

6.2.9. Alvará funcionamento;

6.2.10.Alvará de Vigilância Sanitária

6.2.1,1. Certidão de Improbidade administrativa [CNfJ

6.2.L2.Cadastro Nacional de Empresa Punida [CNEP)

6.2.73. Certidão Tribunal de Contas da União (TCU)

6.2.t4.Cadastro de Empresas Punidas e Suspensas [CEIS)

6.2.15.Certidão negativa de Regularidade Junto ao Município de Eldorado, emitida através do Site

https:/,/eldoradodocarajas-pa.nobesistemas.com.br/tributos/document validator/new#. 2

mesma também poderá ser solicitada através do E-mail:

tributos(Deldoradodocaraj as.pa.gov.br.

6.2.L6. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial [Lei ne 11.]"01,

de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa e no âmbito federal, datado

dos últimos 30 [trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria

Certidão;

2.1.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; comprovação da

situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 [ um) resultantes da aplicação das

fórmulas:

LG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

SG=

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante
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2.7.3.7. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimonial

dentro do prazo de validade;

6.2.17. Atestado de capacidade técnica expedida por Órgão da Administração Pública ou Privada,

comprovando a boa execução de serviços/fornecimento da mesma natureza do objeto

licitado, contendo o grau de satisfação quanto ao nível de atendimento e qualidade. Caso

apresente de publico privado o mesmo deverá esta com firma reconhecida a cartório.

6.3. Da Avaliação Técnica

A avaliação técnica será feita com base na apresentação dos seguintes documentos, contidos

em ENVELOPE Nq 02:

6.2.L. Declarações constantes dos Anexos do presente Instrumento convocatório.

6.2.2. CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde;

6.2.3. Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa JurÍdica emitido pelo Conselho Regional

de Medicina;

6.2.4. Apresentar proposta com os preços pré-estabelecidos pelo Fundo Municipal de Saúde,

contando apenas os itens do seu interesse, conforme modelo em anexo.

6.3 DOS CRrTÉRIOS PARAAVALTAÇÃO TÉCNTCA:

6.3.1. A Comissão Permanente de Licitação será assessorada por Equipe Técnica designada pela

Secretaria Municipal de Saúde, na análise a documentação.

6.3.2. As empresas que não atenderem aos requisitos exigidos, nas cláusulas 6.1, e 6.2, serão

consideradas inabilitadas para efeito de credenciamento.

6.3.3. A Comissão Permanente de Licitação, declarará aptas as empresas que cumprirem todas as

exigências de habilitação conforme consta nas cláusula do edital , considerando as credenciadas

para o presente certame.

7.L. A empresa que for considerada inabilitada ou não credenciada terá o prazo para interpor recursos,

nos termos do disposto no art.109,l alínea a da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

7.2. A empresa requerente deverá apontar e argumentar, de forma clara e objetiva, as razões que a levam

ao pedido, e deverá ser protocolado no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal, de segunda a

sexta-feira no horário de expediente.

Parágrafo único: não será aceito recurso encaminhado via e-mail;
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8.1. A empresa Credenciada, será notificada a apresentar no prazo de 3 [três) dias úteis a contar do

recebimento, os seguintes documentos para contratação:

a) Relação de todos os profissionais médicos envolvidos na prestação dos serviços e respectivos

currículos;

b) Carteira Profissional da inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM

c) Comprovação da Especialidade.

d) Declaração assinada com reconhecimento em cartório pelo médico confirmando a sua disponibilidade

para os serviços. [Modelo anexo)

8.2. Será exigida a documentação da alínea 'c', somente nos casos que forem convocados médicos

especialistas.

8.3. Serão escolhidas prioritariamente as empresas que tiverem no seu quadro, profissionais cujas

especialidades a rede municipal de saúde necessite, por ordem de prioridade.

8.4. Após a empresa cumprir as exigências na subcláusula 8.1, será convocada para celebrar contrato de

prestação de serviços, nos termos da minuta do Contrato.

8.5. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, mas aqueles

que se fizerem necessários para atender à demanda do Município de Eldorado do Carajás e a de outros a

ele pactuados, em conformidade com a PPI - Programação Pactuada e Integrada.

9.1- - Regular, acompanhar, avaliar, controlar e auditar a execução dos serviços realizados in loco e/ou

através de relatórios/documentos, de acordo com a legislação federal, estadual e municipal;

- 
9.2.Notificar a empresa, sobre as ocorrências referentes ao não cumprimento das disposições previstas

no edital.

9,3 - Providenciar os pagamentos devidos a empresa credenciada, de acordo com os valores previstos no

Edital,

10.1- São obrigações das empresas credenciados:

10.1.1- Designar os médicos a comparecem ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço;

10.7.2. O médico designado não poderá se ausentar do serviço, sem que haja autorizaçáo do chefe da

Unidade de Saúde o mesmo está atuando;

L0.1.3. É dever da credenciada, substituir os médicos que não se adequarem ao trabalho proposto;

1,0.7.4. Cabe a credenciada a orientar os médicos a atuarem de forma ética e digna;
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10.1.5. Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões acordados;

10.1.6. Tratar com respeito e cordialidade os outros membros da equipe;

10.1.7. Utilizar com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o

exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio;

10.1.8. Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;

10.1.9. Participar das reuniões convocadas pela coordenação/direção do serviço;

10,1.10. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegrir, dilapidáJos ou conspirar contra os

mesmos;

10.1.11. Acatar as deliberações da direção técnica e administrativa do local;

10.2. As empresas credenciadas para prestar os serviços, deverão cumprir com todas as atribuições e

obrigações descritas neste instrumento e previstas nas legislações pertinentes ao exercício das

atividades da profissão.

11.1. O credenciado é responsável pela indenização de dano causado aos pacientes, aos órgãos do SUS e a

terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia e

imprudência, ficando assegurado ao órgão credenciador o direito de regresso.

11.1.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do Termo de Credenciamento pelos órgãos

competentes da SMS/FMS não excluem nem reduzem a responsabilidade da empresa credenciada nos

termos da legislação;

71.1.2. A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos causados por

- defeitos relativos à prestação de serviços nos estritos termos do Artigo 14 da Lei Federal 8.078, de 11 de

setembro de 1990.

12.1. Os registros e controles das prestações de serviços serão realizados pelo Hospital Municipal ou por

outra unidade municÍpal de saúde em que o profissional for designado a trabalhar por um coordenador

indicado pela Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado do Caraiás;

12.7 O valor da prestação de serviço será pago proporcionalmente a execução comprovada pela

Secretaria de Saúde.

12.2. As despesas decorrentes do eventual contrato celebradc serão cobertas por repasses do Ministério

da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, e do Tesouro Municipal, observados os valores fixados pelo

Município.
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13.1. Todos os interessados que preencherem os requisitos terão suas propostas de Credenciamento

acatadas e posteriormente realização do termo de Credenciamento, de acordo com a minuta, parte

integrante do Edital, o qual será submetido ao credenciado para assinatura.

L3.2. O Termo de Credenciamento terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até 60 (sessenta) meses, conforme Artigo 57,

inciso II, da Lei Federal ne 8.666/93.

13.3, O Termo de Credenciamento poderá ser prorrogado desde que haja interesse das partes, bem como

poderá ser rescindido antes de expirado o prazo de vigência, sem que caiba ao credenciado qualquer

- direito a indenização.

13.4. A inscrição no Credenciamento não garante a convoc:rção do interessado para a prestação dos

serviços do presente certame, podendo ser convocado de acordo com a necessidade da Administração

Pública.

13.5. Os credenciados que forem habilitados farão parte do cadastro de empresas para prestação de

serviços de natureza essencial e emergencial, que poderão ser convocados, durante o perÍodo de validade

deste Credenciamento.

13.6. Os credenciados poderão ser convocados para cobrir eventos e eventuais faltas de profissionais, em

regime de plantão de 24 [vinte e quatroJ horas dentre outras formas.

13.7. Os credenciados que forem habilitados prestarão seus serviços de maneira excepcional, não

gerando qualquer tipo de vínculo com a Administração Pública Municipal.

14.1. As despesas com as prestações dos serviços de que trata o objeto, serão declarados na solicitação

dos contratos recorrentes da Chamada Pública.

74.2. A Contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de

até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.

14.3. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária contra qualquer

banco indicado na proposta e/ou informado juntamente com a Nota Fiscal, devendo ficar explicitado o

nome do banco, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

L4.4. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das Certidões de

regularidade fiscal para com o FGTS, a Fazenda Federal, Trabalhista, Estadual e Municipal do domicílio

ou sede do CONTRATADA.

i,esJú.§ 'il.J# 
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14.5. 0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestação dos serviços que não estiverem em acordo com aqueles compactuados.

14.6. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizações devidas pela credenciada, nos termos desta Chamada pública.

14.7. Nenhum pagamento será efetuado à empresa credenciada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensaçào

financeira por atraso de pagamento.

14.8. A empresa credenciada fica obrigada a emitir Nota Fiscal com elemento de despesa separados,

conforme exigência da Nova Contabilidade Pública.

15. DAS CONSIDERAÇÔES FINAIS DA CHAMADA PÚBLICA

15.1. A CREDENCIADA deverá citar em sua proposta, ou encaminhar posteriormente, o nome e o número

do telefone, para possíveis contatos, da pessoa que ficará responsável pela prestação dos serviços objeto

desta Chamada Pública,

15.2. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a CoMISSÃ0 PERMANENTE DE LICITAÇÃO na

Rua Rio vermelho nq01 Eldorado do carajás , ou pelo endereço eletrônico:

coleldoradodocaraias@gmail.com , no horário de expediente, para obtenção dos esclarecimentos que

julgar necessários.

15.3. A critério do Fundo Municipal de Eldorado do Caraiás esr.a Chamada pública poderá:

15.3.1 - ser anulado, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante.parecer

escrito e devidamente fundamentado;

15.3.2 - ser revogado, a juízo do Fundo Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás se for considerado

inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente

comprovado, pertinente e sufíciente para iustificar tal conduta;

15.4. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Chamada pública:

15.4.1 - a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.e 8.666/93;

15.4.2 ' a nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo

citado na subcláusula anterior; e

15.4.3 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16. DOS ANEXOS

16.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

/so,cs ír.iô 'pdo qrd ,o.jos ve-jom. e saíbatn .. o rnóo do SENHOq íêz ista.,
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CoNDIÇÔEs ESTABELECIDAS No EDITAL E DE

INExtsrÊNCIA DE FATos SUpERVENIENTES tMpEDrrtvos ta HRnlLrraÇÂo;

ANExo III - MoDELo DE DECLARAÇÂo Nos rERMos Do INCrso xxxrtI, ART. 7s DA coNSTITUTçÂo FEDERAL;

ANExo Iv - MoDELo DE DECLARAÇÃo DE ELABoRAÇÂo INDEPENDENTE DE PRoP0STA;

ANExo v - MoDELo DE DECLARAÇÃ0 Do poRTE DA EMpRESA;

ANExo vI - MoDELo »e oeclnRaçÀo DE IDoNEIDADE;

ANExo vII - DECLenaçÃo DE cUMIRIMENTo Dos REeutstros on HannlteçÃo;
ANExo vrrr - DECLARAÇÂo DE NÃo víNCULo coM óRGÃo púBlrco

ANExo Ix - DECLARAÇÕES DIVERSAS

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO

Maria Nilda Pereira Neves
Pregoeiro Municipal

Portaria IOO /2022 -GAB
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PREFETTURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERENCIA

1.0. oBJETO.

í.í. Contratação de empresa e/ou entidade especializada para prestação de

serviços médicos e de enfermagem em regime plantonista, realização de

consultas especializadas, realização de procedimentos cirúrgicos especializados

e realização de exames médicos, para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde do município de Eldorado do Carajas - PA conforme

especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

SERV|çOS DE CONSUL
OTORRINOLARINGOLOGIA
SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECTALTZADA EM OFTALMOLOGIA

lsciicts 412o. 'Poro que tcdos ve.1ant. e soibant. . ct mào do SENHaR fez sto .

Rua da Rio VermeLho, no 01, Qd. Sr - Centro - km 1oo, CEP: 685e4-ooo - Eldorado do Carajás,zPA

.ITEM

1.
CLINICO GERAL PLANTONISTA:U IAE

EMERGÊNCIA PLANTÃO DE 12 HORAS

rt lIB,

UN

.:'',r I,'B-O,,,ir.l ,:

SERVrÇO

:i.QtI&SF.
4

1200

2
PLANTÃO MEDlco CLINICO GERAL PIÁNTONISTA:URGENCIA E
EMERGÊNCA PLANTÃO DE 24 HORAS UN sERVrÇO 300

3.
PLANTÃO MEDICOS GINECOLOGISTA OBSTETRA EM SOBRE AVISOS DE
12 HORAS

UN sERVrçO 75

4. PLANTÃO MÉDICO ANESTESIOLOGISTA í2 H UN sERVrÇO 120

5. PI.ANTÃO MÉDICO CIRURGIAO GERAL 24H

PLANTÃO MÉD]CO CIRURGIAO GERAL 12H

UN sERVrçO 150

6. UN sERVrÇO 300

7 PLANTÃO MEDICO DIRETOR CLINICO GERAL MES sERVrÇO 12

L PLANTÃO MEDICOAUDITOR DAS - AIH MES sERVtÇO '12

9. sERVrÇO DE PLANTÃO MÉDICO AMBU|ÁTORIO EM CLINICA GERAL MES sERVrÇO

10. SERVIçO DE PLANTÃO MÉDICO MÉD|CO AMBULATORTO EM PS|OUIATR|A MES sERVtçO 12

11 PLANTÃO MÉDICO ORTOPEDIA 12H UN sERVtÇO 50

12.

-

r'lffiP
1.

sERVtçO DE MÉD|CO DO TRABALHO

SERV|ÇOS DE CONSULTA ESPECTALTZADA EM C|RURG|A GERAL

MES
=-:-:-W

UN

sERV|ÇO
;l-:ll:-l-.-;-;-:=
§i:1',':.,, 11:".

r::1 1. i :.. ::

sERVrÇO

I

112

I 500

2. SERV|ÇOS DE CONSULTA ESPEC|ALIZADA EM pEDtATRtA UN sERVtÇO 500

3. SERVIçOS DE CONSULTA ESPEC|AL|ZADA EM GTNECOLOGTA UN sERVrçO 500

4_ SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA UN SERVICO 300

5. SERV|ÇOS DE CONSULTA ESPEC|ALIZADA EM FIS|OTERAPIA UN SERVICO 400

6. SERV|çOS DE CONSULTA ESPECIAL|ZADA EM DERMATOLOGTA UN SERVICO 300

7 SERV|çOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM MASTOLOG|A UN SERVIGO 350

8. SERVIÇOS DE CONSULTA ESPEC|ALIZADA EM NEUROLOGTA UN SERVICO 500

9. SERV|ÇOS DE CONSULTA ESPEC|AL|ZADA EM ORTOPED|A UN SERVICO 500

10. SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECÍALTZADA EM ANG|OLOGISTA UN SERVICO 200

11 UN SERVICO 400

12. UN SERVICO 900

300
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1 EXAME . ECOCARDIOGRAI/|A TRANSTORACICO UN SERVICO 500

2. EXAME . ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO UN SERVICO 500

3.
EXAME - MAPA - MONTTORTZAçÃO AMBULATORTAL DA PRESSÃO
ARTERIAL UN SERVICO 240

4. EXAME - HOLTER 24 HORAS UN 240

5. EXAME . TESTE ERGOMETRICO COMPUTADORIZADO UN SERVICO 300

6. ELETROENCEFALOGRAMA UN SERV]CO 200

7 EXAME. COLPOSCOPIA UN SERVICO 300

8.
EXAMES DE ULTRASSOM MORFOLOGICO
Morfológico de 10 trimestre
Morfológico de 20 trimestre

UN SERVICO 200

9. EXAME - ULTRASSOM OCULAR UN SERVICO 150

10.

EXAME - ULTRASSOM COM DOPPLER Dopplerde aorta ilíacas Doppler porta
Doppler arterial Ml (membro inferior de cada membro) Doppler arterial MS
(membro superior de cada mernbro) Doppler carótidas e vertebras Doppler
renal Doppler cava ilíacas Doppler venoeo Ml (membro inferior de cada
membro) Doppler venoso MS (membro superior de cada membro) Veia cava
Obstetrico c/doppler Abdome superior c/doppler Abdome total c/doppler
Tireoide c/doppler Axilas ddoppler Cervical c/doppler Glândulas salivarias
c/doppler Mamas c/doppler Mamas em homens c/doppler Pelve suprapúbica
c/doppler Partes moles c/doppler Parede abdominal c/doppler Partes moles
c/doppler Próstata abdominal com doppler Partes moles com doppler Região
inguinal com doppler Transvaginal com doppler /Pênis com doppler Pênis
/farmacológico Próstata transretal com doppler.

300

EXAME - ULTRASSOM DE Abdome superior/Abdome totaU Fígado e vias
biliares Ríns e vias urinarias Tireoide Axilas Cervical /Glândulas/ salivarias/
Mamas/ Mamas em homens/ Pelve suprapúbica /Partes moles Parede
a bdom inal /Região inguinal /Adrenais Tórax Retroperit (linfornegália )
Transvaginal Ovulação suprapúbica /Ovulação transvaginal /Pênis/ Próstata/
abdominal /Pr&tata transretal Pele /Crânio (partes moles) Obstetrico/
Obstétrico (transvaginal) Obstétrico gemelar (cada feto um exame) Antebraço
direito/esquerdo (Cada membro é um exame) Braço direito/esquerdo (Cada
membro é um exame).
Cotovelo direito/esquerdo (Cada membro é um exame) Coxa direita/esquerda
(Cada membro é um exame) Joelho direito/esquerdo (Cada membro é um
exame) Mão esquerda/direita (Cada membro é um exame) Musculo esquelético
não especificado Ombro direÍtdesquerdo (Cada membro é um exame) Pé
direito/esquerdo (Cada membro é um exame) Perna direita/esquerda (Cada
membro é um exame) Punho direitc/esquerdo (Cada membro é um exame)
Quadril direito/esquerdo (Cada membro é um exame) Tomozelo
direito/esquerdo (Cada membro é um exame) Gluteos

UN SERVICO

12. EXAME . ENDOSCOPIA DIGESTIVA UN SERVICO 150

13. EXAME . VIDEOENDOSCOPIA NASAL UN SERVICO 100

14.

1

EXAME CITOPATOLOGIA

CIRURGIA DE PERINEOPLASTIA

UN

UN SERüco

sERVIçO 5000

200

2. CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA UN SERVICO 200

CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA UN SERVICO 400
4. CIRURGIA DE HEMORROIDEGTOMIA UN SERVICO 150

5. CIRURGIA DE VASECTOMIA UN SERVICO 200
6. CIRURGIA DE H IDROCELECTOMIA UN SERVICO 110

lsoios 4L zo 'Pora que todos vejafi. e saibom a rnao do SENHOR fez isto. "
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SERVICO

11. 1200

'

3.
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CIRURGIA DE M UN SERVICO 120

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. A execução do serviço em tela atenderá às necessidades da(o) Secretaria

Municipal de Saúde de Eldorado dos Carajás.

2.2. O maior desafio para a gestão de qualquer serviço de saúde é a

disponibilidade de equipes de saúde em número e perfil assistencial adequado.

Tal desafio está relacionado a múltiplos fatores de natureza social, econômica e

de mercado de trabalho. Dentre as equipes de saúde, a gestão do trabalho

médico vem se tornando ainda mais complexa, tanto pelo papel que ele

desempenha dentro da equipe, tendo em vista que há necessidade de um grande

número de profissionais/horas de distintas especialidades que precisa ser gerido

para uma única unidade funcionar adequadamente, como também pelas

diferentes modelagens de contratação que o mercado vem promovendo. Este

contexto é relevante para compreender a diÍiculdade de contratação médica pelos

parâmetros convencionais de seleção e contrataçâo através de vínculo direto

com a unidade gestora. Portanto, considerando a necessidade de manutenção e

qualificação de profissionais capacitados para melhor atendimento junto a
unidade, conclui-se que se faz necessária a contratação dos serviços pteiteados

nesta oportunidade, com o objetivo de garantir a qualidade no atendimento ora

ofertados.

tsotos 4Lzo 'Pora que todos vejom. e sotbam. . o t.r-rôo do SENHOR fez islo.

Rua da Rio Vermelho, no 01. Ad. Sr - Centro - km 1oo. CEP 68524-0oo - El.dorado do Carajás,zpA

,

8. CIRURGIA DE OOFORECTOMIA UN SERVICO 150

9. CIRURGIA DE SAFENECTOM]A UN SERVICO 200

10. CIRURGIA DE LAoUEAouRe rueÁRII UN SERVICO 200

11. CIRURGIA GINECOLOGICA UN SERVICO 150

12. CIRURGIA DE FISTULA ANAL UN 40

13. CIRURGIA DE PEQUENO BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE UN SERVICO 150

14. IMPLANTE DE DIU UN SERVICO 500

15. CIRURGIA DE CATARATA SERVICO 300

1ô.

-

,,!'.i_TEH,,:''.,

1

CIRURGIA DE PTERIGIO

PIÁNTÃO DE ENFERMAGEM 12HS

UN

ç,OF§

UN sERVrÇO

SERV]CO 300

2000

2. PIÁNTÃOTECNICO DE ENFERMAGEM 12HS UM sERVrÇO 5000

7.

SERVICO

UN
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A presente contratação tem por objetivo ofertar assistência integral aos

usuários do SUS, no quê tangê especialmente à oferta do atendimento médico

especializado, realiza$o de consultas espêcializâdas, realização de

procedimentos ciúrgicos especializados e realização de exames médicos

contribuindo assim para a melhoria da assistência e do atendimento ofertado de

tal modo a contribuir para a melhoria dos indicadores de saúde no Município.

3.0. FORMA DE PRESTAçÃO DOS SERVIçOS.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os

empregados da Contratada e a Secretaria Municipal de Saúde, vedando-se

qualquer relação êntre êstes gue caracterize pessoalidade e subordinação direla.

O licitante vencedor deverá prestar os serviços obedecendo as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde conforme as descrições abaixo:

a) Comparecer ao local de trabalho conforme escala de serviço predeterminado

e dele não se ausentar até a cfregada do substituto, atuando ética e

dignamente;

lsoias 4t 20 PoÍa que to-lcs vejafi e salboln o lnAocb SENHAR fez sto

Rua da Rio Verme[ho, n" 01. Qd. 51 - Centro - km 1oo. CEP ô8524-ooo - Etdorado do Carajás,/PA

2.3. Pa'a a apuração dos serviços demandados neste Termo de Referência, foi

realizada medição para obter a demanda estimada, bem como o detalhamento

das características dos serviços, de forma a adequar às necessidades da

Administração observando o menor custo-benefício.

3.1 DA PRESTAÇÃO DE SERV|ÇOS DE PLANTÕES MÉDTCOS

ESPECIALIZADOS.

Os serviços de médico plantonista deverão ser prestados por proÍissionais

devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina e que possuam

diploma de conclusão de Residência Málica ou especialização ou documento de

Registro de Qualificação de Especialista (RQE) comprovando a devida

qualificação para a prestação dos serviços locais indicados pelo contratante.
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b) Realizar cobertura nas 24h (vinte e quatro horas) do dia, 7 (sete) dias por

semana, em Serviços Médicos;

c) Realizar cobertura nas 12h (doze horas) do dia, 7 (sete) dias por sêmana, êm

Serviços Médicos;

d) Consulta, exame clínico, solicitação e avaliação de exames, diagnósticos,

prescrição de medicamentos com liberação das prescrições por horário

indicado pelo responsável da Farmácia e Diretor Técnico;

e) lnternação e prescrição médica de pacientes internados em sistema próprio

da Unidade Hospitalar e prontuário disponibilizado;

í) Alta de pacientes que estiverem em observação na unidade de urgência e

emergência; inclus.ive dentro do sistema com os devidos registros exigidos

pelo SUS;

g) Receitas, emissão de atestados módicos e declarações de comparecimento;

h) Prestar todas as informa@es mérJicas necessárias para os prepostos ou

funcionários do CONTRATANTE, a fim de possibilitar a continuidade

adequada da atenção à saúde do paciente, de acordo com as orientações e

fluxos estabelecidos pela Diretoría Técnica Médica da Unidade;

i) Preencher os documentos comprobatórios do atendimento/internação, com

detalhamento da admissão, atendimento, tratamento, evolução e

encaminhamento final (alta/saída), realizar todos antes da alta do paciente,

conforme orientaçôes do SUS.

j) Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações e instrumentos colocados à

sua disposição para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação

do patrimônio.

3.2 DA PRESTAÇÃO DE SERVTÇOS DE CONSULTAS ESPECIAL|ZADAS

O licitante vencedor deverá prestar os serviços obedecendo as necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde conforme as descriçôes abaixo:

a) As consultas especializadas deverão ser realizadas preferencialmentê êm

estabelecimento pertêncentes à municipalidade;

)sot.Jt q7 20 '9oro qu.! ladas velon e soibanl o ,nào da SFNHOR fez 'sta
Rua da Rio Vermelho, n" 01, Od. 51 - Centrô - km 1oo, CEP: 68524-000 - Etdorado do Carajás./PA
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b) Havendo indisponibilidade técnicâ para a realização das consultas em

estabelecimentos da municipalidade os serviços serão prestados aos usuários

do Sistema de Saúde nas instalaçôes do prestador de serviço, em

localização a ser especificada na proposta de credenciamento;

c) Quando solicitado o atendimento poderá ser realizado na rede municipal de

saúde, em local indicado pelo CONTRATANTE mediante solicitação previa

ao CONTRATADO;

d) Os serviços serão executados mediante agendamento do dia, hora, local

determinados;

e) Para a execução dos serviços, a êmpresa deverá disponibilizar profissionais

cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

pertêncentes às categorias de ocupação, conforme a ClassiÍicaçâo

Brasileira de Ocupações - CBO;

f) O atendimento acontêcê com o ato de acolhimento do paciente, seguido da

prestação dos serviços contratados e seÉ efetuado mediante a

apresentação da Guia de consulta devidamente documentada pela

Secretaria Municipal de Saúde.

g) O prestador do serviço colocará à disposição dos beneficiários do Sistema

de Saúde do Município de Eldorado do Carajás, todos os recursos

necessários ao atendimento e serviços previstos no Contrato, não

diferenciando dos demais pacientes atendidos, sejam particulares ou não,

priorizando os atendimentos de urgências e emergências, assim como, as
pessoas portadoras de deÍiciência, os idosos com idade igual ou superior a
60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes ê as pêssoas acompanhadas

por crianças de colo terão atendimento prioritário;

3.3. DA PRESTAÇÃO DE SERVTÇOS DE EXAMES MÉDICOS.

O licitante vencedor deverá prestar os serviços obedecendo as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde conforme as descrições abaixo:

a) Caberá somente a contratante a decisão do local da prestação dos serviços

lsatos q120 poa que tattasvejorn. eaotbom c rnaado SÊNHCR Íe.? /jio
Rua da Rio Vermelho. no 01, Od. 51 - Centro - km 1oo. CEP: 68524-000 - Etdorado do Caíajás./pA
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objeto desta licitação.

b) Os exames deverão ser realizadas preferencialmente em estabelecimênto

pertencentes à municipalidade, havendo indisponibilidade técnica para a
realizaçâo poderá ser realizado na clÍnica do contratado o mesma deverá

dispor de todos os equipamentos e Íenamentas necessários ao manuseio e

execução dos serviços, por meio de profissionais técnicos gualificados.

3.4. DOS SERVTçOS DE PROCEDIMENTOS C|RURG|COS.

a) Os Procedimentos cirurgicos serão pré-agendados, nos quais podem ou

não ser realizados em ambulatório e que necessitam de utilização de

sedação e/ou de anestesia eiou repouso de, no mínimo, hospital dia.

b) Esses procedimentos cirúrgicos podem ser realizadas nas dependências do

hospital referência - Hospital Municipal ou nas clínicas particulares da

empresa contratante que se enquadrarem legalmente nas condições

previstas pela vigilância sanitária para os procedimentos propostos.

c) O médico cirurgião deverá se responsabilizar pelas informações sobre a

cirurgia, seus riscos, benefícios, cuidados pré-operatórios e/ou pós-

operatórios, bem como o termo de consentimento cirúrgico assinado pêlo

paciente e/ou responsável e pelo médico cirurgião, de acordo com os

formulários hospitalares.

d) As cirurgias eletivas não deverão ser realizadas concomitante aos plantões

ou com outro serviço em outras unidades na mesma data e horário.

Deverão ter escalas específicas e exclusivas para as cirurgias eletivas.

4.0. GLASS|FTCAçÃO DOS SERV!çOS E DA DESPESA.

4.1.: As despesas oriundas desta contrataÉo serão classificadas nas seguintes

dota@es: Orgão 13 - Fundo Municipal de Saúde, Projeto/Atividade: 2.042 - Manut. Da

Atenção Primária em Saúde, 2.05O - Atenção de Media e Alta Complexidade, AmbutatoÍial

e Hospitalar - MAC Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. De Terceiros

lscltas 4t 20 ?ora que lodas vejom. e sotbotll o noo da SENHAR fez ,sto '
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Pessoa Jurídica.

s.o. oBRrcAçÕEs DA GoNTRATADA.

5.í. A Contratada obriga-se a:

5.í,1. Executar os serviços conforme especifica@es do Termo de Referência e

de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das

cláusulas contratuais;

5.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,

no total ou em parte, no prazo estipulado pela contratante, os serviços

efetuados êm que se veriÍicarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da

execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

5.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais

e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,

prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;

5.1.7 . Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos

serviços a serem executados, de conformidade com as normas ê
determinações em vigor;

5.1.8. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos

empregados que adentrarão o órgão para a exêcução do serviço, os quais

devem estar devidamente identiÍicados por meio de crachá;

5.'1.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja

inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

lsoÉs 412A '?oro qus 1ç 165 ,"ro- e sotbc u o nÕo da SENHOR fez 
'sÍo
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pREFEITURA MUNtctpAL DE ELDoRADo oo cenalÁs

SEcRETARIA MUNtctPAL oe slúoe

5.í.í0. lnstruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as

orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas

lnternas, quando for o caso;

5.í.í1. Relatar à Administração toda e qualquer inegularidade verificada no

decorrer da prestação dos serviços;

5.1.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis

anos, êxcêto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nêm

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre;

5.1.í3. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação

exigidas na licitação;

5.í.14. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das

prestações a que está obrigada, êxceto nas condições autorizadas no Termo

de Referência ou na minuta de contrato;

5.í.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos

custos variáveis decorrentes dê fatores futuros e incertos, devendo

complementá{os, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja

satisÍatório para o atendimento ao objeto da licitação.

6.0. oBRTGAÇÔes on CoNTRATANTE.

6.'1. A Contratante obriga-se a:

6.1.1. Proporcionar todas as condições paÍa que a Contratada possa
tsatos 4120 Poío que tadosvejant. e saibon Õ ff)ào da SENHOR fez Éto
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desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do

Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

6.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua

proposta;

6.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua

correção;

6.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma

do contrato;

6,1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigaçôes assumidas pela Contratada, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.0. GONTROLE DA EXECUçÃO DOS SERVTçOS.

7.1. O órgão deve acompanhar e Íiscalizar a conformidade da prestação dos

serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito

cumprimento do respectivo contrato, por meio de um representante

especialmente designado, na forma da legislação vigente.

7 .1 .1 . O rêpresentante da Contratante deverá ter a experiência necessária
lsdos 41 ?Q. 'Poro que lodos vejofi. e soiba o .ncio da SENHO? íez 6to '
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por meio de

servidor especialmente designado, anotando em registro póprio as falhas

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados

eventualmentê envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade

compêtêntê para as providências cabíveis;



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
'

PREFEITURA TIUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

para o acompanhamento e cpntrole da execução dos serviços e do contrato.

7.1.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser
realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência, em
especialaqueles relativos aos índices de produtividade.

7-2- O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar gue houve subdimensionamento

da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço,
deverá comunicar à autoridade responsávet para que esta promova a adequação
contrátual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais conforme a legistação vigente.

7.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda gue resultante de
imperfeigôes técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na oconência desta, não implica em @rresponsabitidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

ELDORADO CARAJAS - PA,

Muni de Saúde

i::Q;at:, 4i. iC 'ÉOrlt tíu;r jr(À-rs vt?t{?r?t .j :ü/Do/).? (i ,?1co ilo SâàíÉ:C)R,í;r:. r.;:<,
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PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. CPL

ANEXOI-PROPOSTADE S

---/---/2022, ----H----MrN (----) HORAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE-/UF

DA PROPONENTE

N9 DA

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUT
VALOR

UNITÁRIO R$
VALOR

TOTAL RS

A empresa: declara que
o Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais,

sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

o Validade da proposta: ( J dias.

o Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do edital

desse processo.

oQuenãopossuicomosócio,gerenteediretores,servidoresdaprefeituramunicipalde-/u[,eaindacônjuge,

companheiro ou parente até terceiro grau.

o Que o prazo de inicio da conforme ordem de serviço a ordem de serviç:o poderá acontecer em ate 2 dias após a conclusão

do certame mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo coin os termos estabelecidos no anexo, deste edital a

contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, na da Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Carajás CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PÀ 

-/uf 

todos os equipamentos serão

avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a descriminação do termo de referência do referido edital ou

de má qualidade.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou

inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais

licitantes.

l"-§.'IJ*"§ ,S1.;ô. "F«io q*á loci;s uEc*t. e -soíàcm... o rrtio do SsNÊrOs fef rsto . 
.

Rua da Rio vermelho " or - Centro - km 1oo, CEP: 6852r-ooo - Eldorado do Carajás,zpA

NOME DE FANTASIA:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CEP:

CIDADE:
E-MAIL:

TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:



PREFEITURA DE ELDORAD,f DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO. CPL

ANEXO rI - DECLARAÇÃO DE SUJEIçÃO ÀS CONDIçÕES ESTABELECIDAS No EDITAT E DE INExIsTÊrucIa oE
FATos SUnERVENIENTES rMpEDITrvos DA ueuurlçÃo

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

-/UF

courssÃo PERMANENTE DE r,rclreçÃo

portador do RG abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

proponente, CNPJ declara expressamente que se sujeita às condições

estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo

licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e

que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo ')2, parâgrafo 2e, e artigo 97 da lei ns 8.666, de

21 de junho de !993, e alterações subsequentes.

€ffi, _ de _2022.

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVUL E CPF)

issrd.r dí,iü 'Ê+ro Çue fco'os irgarn, e -rorbsm .. a rnoo do $§Nfiôs ídf, r$Ío _ '
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LICIT'AÇÃO . CPL

ANExo III - MoDELo DE DECTARAçÃo wos rERMos Do INCrso xxxr[ Do ARTIco 7a DA
coNsrrrurçÃo rr»Ener

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE
courssÃo PERMANENTE DE r,rcrrRçÃo

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

.., inscrito no CNP| ne por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a)

portador(a) da carteira de identidade ne ..............,. e cPF ne............................, declara,. para fins do

dispostonoinc.vdoart.na2T da leinq8.666,de27 de junho delgg3,acrescidopelaleinsg.B54, de27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

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

(data)

(representante legal)

I Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

fuild$ ,rr.tô "pdíd i1*o lco',:^l vry*nr. e sç/bçr . o nroo do $ÊN#OÊ fe; rsto.. '
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PREFEITURA DE EIDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LrC[r'AÇÃO - CPr

ANExo Iv - Dncr,nnnçÃo DE ELABoRAçÃo TNDErENDENTE DE pRoposrA. (MoDELo)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UF
CoMISSÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃo

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de

(identificação completa da licitante], para fins do disposto no editâl de licitação: CREDENCLAMMENTO,, declara,

sob as penas da lei, em especial o art.299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do CREDENCIAMMENTO, foi elaborada de maneira independente (pelo

licitante], e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou

recebido de qualquer outro participante potenciâl ou de fato do CREDENCIAMMENTO, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do CREDENCIAMMENTO, não foi informada,

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do CREDENCIAMMENTO,, por qualquer

meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante

potencial ou de fato do CREDENCIAMMENTO, quanto a participar ou não da referida Iicitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do CREDENCIAMMENTO, não será, no todo ou em

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do

CREDENCIAMMENTO, antes da adjudicação do ob.jeto da referida licitação;

E) Que o conteúdo da propostâ apresentada para participar do CREDENCIAMMENTO, não foi, no todo ou em

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebirlo de qualquer integrante do município de

ul antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.

D8.......... DE 2022.

REPRESENTANTE LEGAL

lsaias 4r.2ô 'pdhl eüê tô.rs vejafi. e saíbofi.. d tnáo do SENHOq iez isto.,
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. CPt

ANEXO V- DECLARAçÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PORTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

-/UF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (LTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpj sob o

nq [XXXX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

nq [X»fi], inscrito no CPF sob o no [XXXX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3a da Iei complementar ne 123 de 14 de

dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do art. 3a da lei complementar ne 123 de L4 de dezembro de

2006.

declaro, para fins daLC723/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e

vantagens Iegalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do art.

3q da lei complementar ne 1,23/06 alterada pela LC 747 /2014.
( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00

valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais impostas pelo § 4q do art. 3s da lei complementar ne 123 /06 alterada pela LC 142 /ZOI4.
observações:

o esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou EPP, nos termos da LC

723, de L4 de dezembro de 2006;

o a não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadrarnento da licitante como me ou Epp,

nos termos da LC nq 1,23/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-KY

CRC:

i$ü/ô1s dl.J$. 'Êcrc ilue i$,: ;,s vqonr. e *ccíàanr.._ * mao do SsNlrO& Ief, jstô.
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PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE LICI'I'AÇÃo - cPL

ANEXO VI _ DEcLARAÇÃo DE TDoNEIDADE

Ao REDIGIR A PRESENTE »Ecl,aReçÃo, o pRopoNENTE tevEnÁ urrlrzAR FoRMULÁRro coM TTMBRE DA
PROPONENTE.

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE
CoMISSÂo PERMANENTE DE LICITAÇÃo

A empresa inscrita no CNPf no .......-..-..... por intermédio de seu representante legal o

Sr............ , portador da carteira de identidade na...................... e do CPF nq ..... , declara não ter

recebido do município de uf ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de parücipação em licitação e ou impedimento de

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, _DE _DE 2022

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lsalos 41.ao:.pétc .tüe toi )s vsjom. ê saibam . a fidô do SÊNHOâ re" rJb '
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PREFEITURA DE ETDORADO DO CARAIÁS
DEPARTAMENTO DE IICII'AçÃO - CPL

ANEXO Vrr - DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO DOS REQUTSTTOS DE HABTLITAçÃO. (MODELO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE /UF
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

declara, em conformidade com a lei ns 8666/93, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

certame licitatório na PREFEITURA MUNICIPAT DE /UF - CREDENCIAMENTO.

EM, _ DE _ DE 2022.

IASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

lscro.s ,rt,Jo "Êcr* q$i, looos vgorn. e scrbsl'l.i. . o r:<io ar: SÊNÊrôs ís,- ísfo. '
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PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO. CPL

ANEXO Vrrr DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM ÓRcÃO PÚBLTCO

A emoresa nortador do (INPI ns tendo como seu sócio

representante portador do CPF ne declaro, para os fins que se fizerem

necessários, que não possuo vínculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública de Eldorado do

Carajás-PA ou, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

EM,_DE_D82022.

IASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

]§ürü§ 4t,t0. 'Paro qr.ie f$ôis ugorr?, s scrbom .. â iÍrôo do $§N#ü§ íü3 ,sro...'
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PREFEITURA DE ETDORADO DO CARATÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO . CPt

ANEXO rX DECLARAçÃO DE COMPROMTSSO FORMAL DE MANUTENçÃO DO PROFISSIONAL
CONTRATADO

Declaramos, para todos os fins, que manteremos em nosso quadro permanente, a partir da data de início

efetivo da prestação dos serviços, o (s) profissional (is) contratado (s) e que, em caso de dispensa, o (s)

substituiremos por profissional do mesmo nível e com qualificação compatível, sempre com a anuência

prévia da Secretaria Municipal de Saúde de Eldorado do Carajás, conforme § 10 do Art. 30 da Lei

8.666/e3.

DECLARAÇÃO On COMPROMISSO FORMAL DO PROFISSTONAI

Eu, nome do profissional, profissão, estado civil, nacionalidade, CRM nq..., RG nq...., CPF ne...., Declaro, para

todos os fins, que estarei a disposição do órgão contratante para prestar serviços médicos, conforme as

especificações contidas no edital de Chamada Pública e seus anexos.

DECTARAÇÃO

A empresa CNPI n com sede em

(endereço completo), por intermédio de seu representante

legal, infra-assinado, para os fins do CHAMAMENTO PÚBLICO POR CREDENCIAMENTo Ne 6/2022-
001, DECLARA, sob penas da lei, que: a) inexistem, até a presente data, fatos impeditivos de participar de

licitações ou de contratar com qualquer órgão da Administração Pública, obrigando-se a informar a

superveniência de ocorrências posteriores; b) não possui em seu quadro de pessoal empregados

menores de 18 fdezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem

como para qualquer trabalho a menores de L6 (dezesseisJ anos, exceto na condição de aprendiz, a partir

de 74 (catorze) anos, nos termos do inciso XXKII do art. 7e da Constituição Federal (Emenda

Constitucional ne 20, de 1998J; c) tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos ao

CHAMAMENTO PÚBLICO PoR CREDENCIAMENTO Ne 6/2ozz-oot em causa e expressa plena

concordância com as condições do Edital e seus Anexos.

COMPROMISSO DE DISPONIBITIDADE DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

A Credenciada declara que os recursos humanos de trabalhadores em saúde, nas especialidades

constantes na planilha inserida no contrato, localizado no ANEXO I do CHAMAMENTO PÚBLICO pOR

CREDENCIAMENTO Ne 6/2022-001, necessários à prestaçâo dos serviços objeto do credenciamento,

estarão disponíveis no prazo máximo de 05 [cinco) dias, a partir da assinatura do Contratq para início

efetivo da prestação dos serviços.
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ANEXOX

MINUTA DE CONTRATO

O Município de Eldorado dos Carajás, através da Fundo Municipal de Saúde, neste ato denominado contratante,

com seguinte endereço Rua da Rio vermelho e 01 - Centro - km l-00, CEP: 68524-000, representado pelo Sr.a

Aldenir Pereira Aires, e de outro lado a empresa inscrita no CNPJ (MF) sob o n.e

estabelecida doravante denominada simplesmente contratada, neste ato

representada por portador da Cédula de Identidade n.e e CPF [Mr) n.e

celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do Credenciamento p.e

-/- 
e a proposta apresentada pela contratada, sujeitando-se o contratante e a contratada às normas

disciplinares das Leis ne 8.666/L993 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se

seguem:

crÁusulA PRTMETRA - DO OBIETO

7. o presente contrato tem como objeto: CONTRATAçÃO DE EMPRESA E/OU ENTIDADE

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFER]T{AGEM EM REGIME

PTANTONISTÀ REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALTZADAS, REALIZAçÃO DE

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS E REALTZAçÃO DE EXAMES MÉDrCOS, PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE

ELDORADO DO CARA,ÁS PA.

1. Os preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha apresentada pela contratada, sendo que o valor total

do contrato é de R$

ITEM ESPECIFICAÇOES UND QUT.
VALOR

UNITÁRJO R$
VALOR

TOTAL R$

2. Os quantitativos indicad os na Planilha constante do Anexo do edital do Credenciamento são meramente

estimativos, não acarretando à Administração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execução ou

pagamento.

3. As despesas oriunda do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: XXXXXXXXXXXX

CIÁUSULA TERCEIRA - Dos PRAzos

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Carajás.

2. A prestação dos serviços a contar da notificação da fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros

serviços autorizados para execução

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL
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1. A lavratura do presente contrato decorre da realização do Credenciamento realizado com fundamento na Lei

na Lei ne 8.666/93.

cLÁusuLA eurNTA - DA ExECUçÃo Do coNTRATo

1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.e 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

2. Tal prestação dos serviços deverá acontecer de imediato a contar da sua notificação.

CLÁUSULA SEXTA - DA vIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

7. A vigência deste contrato será 

-/ 
-/-à 

-/ 
-/ 

-- , contados da data da sua assinatura, tendo

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

2. O Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos ternos do art. 57, inciso lY c/c artigo 65 da Lei

Federal ne 8.666/93 desde que satisfeitas as exigências legais e regulamentares, previamente justificadas.

CLÁUSULT SÉTIMA - DoS ENCARGoS Do CoNTRATANTE

1. Caberá ao contratante:

L.l - permitir acesso dos técnicos da contratada às instalações do contratante para execução dos serviços

constantes do objeto;

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da contratada;

1.3 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo do edital do Credencimento n." _/ _;
7.4 - impedir que terceiros executem os serviços objeto deste conti ato;

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às esp,:cificações constantes do anexo do edital do

Credenciamento n.o _/ _e conforme cronograma da secretaria requisitante.

1.6 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio da secretaria de serviços gerais

do contratante.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1,. Caberá à contratada:

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais

como:

a) salários;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
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7.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares {lo contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter os seus técnicos identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contrato;

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratante;

L.6 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços

efetuados referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais usados;

L.7 - refazer os serviços que forem rejeitados no de imediato, contados do recebimento da comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serviços objeto deste contrato;

7.9 - submeter à fiscalização do contratante nos serviços antes da sua execução;

1.15 - comunicar à secretaria de Saúde do contratante qualquer anormalidade de caráter urgentê e prestar os

esclarecimentos julgados necessários;

1.76 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do contrato.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRTGAçOES SOCIAIS, COMERCIATS E FTSCATS

1. À contratada caberá, ainda:

L.L - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

L.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do

contratante;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

7.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste

contrato.

2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à administração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato,
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razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

contratânte.

cúusuu oÉcruA - DAs oBRIGAçÕES cERArs

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, obieto deste contrato;

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

prévia autorização da Administração do contratante;

1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

1.4 - Arcar com todas as revisões durante a garantia.

CtÁUsULÁ DÉCIMA PRIMEIRA - Do ACoMPANHAMENTo E DA FIsCALIzAçÃo

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhrrda e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contratante anotará em registro próprio todas a.; ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, determinando o que for necessário à regularização das falt;rs observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Secretaria de Saúde de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

4. A contratada deverá manter preposto para representá-la durar,te a execução deste contrato, desde que aceito

pela administração do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DA ATESTAçÃo

1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DESPESÁ

1.As despesas decorrentes do fornecimento do objeto licitado correr'ão por conta da Dotação Orçamenúria Própria

do(s) Órgãos que compõe a Administração Publica Municipal. XXX) XXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do PÂGAMENTo

1. Executados e aceitos os serviços, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da

Secretâria de Saúde de Eldorado dos Caraiás, situado na Rua da Rio vermelho q 01 - Centro - km 100, CEP: 68524-

000, para fins de liquidação e pâgamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30e (figésimol dia útil contado da entrega dos documentos.

2. O contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou.indenizações

devidas pela contratâda, nos termos deste contrato.
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4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

5. O prazo de pagamento da execução dos serviços será contâdo a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação finânceira devida pelo contratante, entre a datâ

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

..-. onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I=TX ==> I=(6/100) ==> I=0,00016438

365 365

TX - Percentual da taxa anual = 60á

5.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5.3 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

atestada por servidor designado, conforme disposto no art.67 da Lei n.e 8.666/93, e verificação da regularidade da

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF.

_- cúusuLA DÉclrua qurure - DA ALTERAçÂo Do coNTRATo

1. O presente contrato poderá ser alterado caso haja interesse da administração, nos casos previstos na Lei n.q

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas.

cLÁusuLA DÉctMA sExTA - Do AUMENTo ou supREssÃo E REAlusTEs

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 25o/o (vínte e cinco por cento), conforrne disposto no artigo 65, parágrafos 1q e 2q, da

Lei n.e 8.666l93.

1.1 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite eslábelecido nesta cláusula, exceto 4s supressões

resultantes de acordo entre as partes.

1.3. Os valores contratâdos poderão ser reajustados a cada período de 12 (doze) meses de execução do Contrato,

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.
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1.4. O reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrativo protocolado na secretaria de Finanças,

anexando documento que o justifique, devendo ser apostilado ao Contrato nos termos do § 8e do artigo 65 da Lei

Federal ns 8.666/93.

1.5. Toda alteração de valor contratual devera acontecer mediante fundamentação na lei 8666/93 e demais

legislação vigentes, sempre motivada e justificada.

CIÁUSULA uÉCIun SÉTIMA - DAS PENALIDADES

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

sujeitará a contratada à multa d,e 0,5o/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

L00/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicada oficialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.7 - advertência;

2.2 - multa de 700/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração do contratante pelos

prejuÍzos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens L e

2 desta cláusula:

3.1 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação aoprazo proposto e aceito;

3.2 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, gue vier a ser

rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição;

e

3.3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de rejeição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.s

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidanrente justificado e aceito pela administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a contratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.
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6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA oITAvA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 aB0 da Lei

n.g 8.666/93.

7.L - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente m.otivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 7B da lei n.q 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

[trinta) dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração do contratante; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAçÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CoNTRATADA

1,. Este contrato fica vinculado aos termos do credenciamento n.e _/ 
- 

e aos termos das propostas da

contratada.

CLÁUSUIA VIGÉSIMA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelas testemunhas abaixo.

Eldoraoo dos Carajrís - PA, em _ d" 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

I 2.
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