
 

EDITAL 

DITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-054-SMS 
 

  

CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS PROGRAMAS E 

DEMANDAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 
  

  
A Prefeitura Municipal de Itupiranga/PA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, TORNAM PÚBLICO  para conhecimento dos interessados que às 08h30min horas do dia 29 de dezembro de 2017, no Setor de 

Licitações da Prefeitura Municipal, o Município, reunirá a Comissão de Licitação, com a finalidade de receber propostas para contratação de 

empresa e pessoa física conforme objeto abaixo descrito. O qual será processado de acordo com o que determina a Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 

Municipal nº  2283/2017, e demais clausulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos anexos. 

Rege a presente licitação a Lei Federal 10.520, a Lei Federal nº 8.666, Lei Complementar nº 123/2006 o Decreto Municipal nº 2.283/2017 e demais 

legislações aplicáveis. 

 

1 – DO OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS E PESSOA FÍSICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS 

CIRÚRGICOS; CONSULTAS MÉDICAS; EXAMES E PLANTÃO MÉDICO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE 

ITUPIRANGA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
  

2.1 – Somente poderão participar da presente licitação as licitantes que atenderem às disposições deste edital. 

2.2 – Será vedada a participação: 

2.2.1 – De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos termos do 

artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 

2.2.2 – De quem estiver sob processo de concordata ou falência; 

2.2.3 – De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com o Município e quaisquer de seus órgãos, nos 

termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93; e 

2.2.4 – Sob a forma de consórcio. 

 

3 –  DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
  

3.1 – Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por intermédio de um representante que, devidamente 

munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 

credenciamento, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 

  

3.2 – São obrigatórios para o credenciamento, os documentos mencionados nas alíneas (A; B; C e D) conforme abaixo relacionados:  

a) Cópia autenticada do estatuto ou contrato social/ato constitutivo, quando o representante for sócio e o documento mencionar os poderes para 

representar a empresa no certame;  

 

Obs.: apresentar todas as alterações ou a última alteração consolidada devidamente registrada na Junta Comercial.  

 

b) Cópia autenticada do documento de identificação do representante legal;  

c) Procuração ou documento equivalente (Modelo de Credenciamento - ANEXO II - Modelo a), devidamente reconhecida a firma do outorgante em 

Cartório, quando a pessoa a ser credenciada não for sócia da empresa, com poderes para manifestar-se em qualquer fase do Pregão Presencial, dando 

plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de 

interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão Presencial;  

d) Declaração de habilitação e recebimento do edital e seus anexos, conforme Anexo II - modelo (C) em papel timbrado da empresa licitante.  

 

30.1 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;  

A) - O representante legal da licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos acima relacionado, ficará impedido de participar da fase 

de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para 

representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação relativa a este Pregão Presencial/SRP:  

B) Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais, impedido de se manifestar durante a sessão, também não poderá manifestar a 

intenção de recurso, e será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.  



 

C) - Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente, 

não será aceito, em hipótese alguma documentos em cópias simples.  
30.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para que usufruam dos benefícios nos termos do que dispõem os Artigos. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar junto à documentação de credenciamento, fora de qualquer envelope:  

a) Declaração, sob as penas da Lei, que a empresa cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando APTA a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, inexistindo impedimentos previstos no § 4º do art. 

3º da referida Lei conforme Anexo II - Modelo (B) em papel timbrado da empresa licitante;  

b) Certidão simplificada da Junta Comercial comprovando o enquadramento de ME ou EPP com a data de expedição no máximo até 60 (sessenta) 

dias da data de abertura deste certame.  

 

Obs. As empresas que deixaram de apresentar os documentos solicitados nas alíneas (A e B), não ficarão impedidas de se credenciarem, 

apenas deixarão de usufruir os benefícios de ME e EPP. 

 

 

 

4 – DA HABILITAÇÃO 

 

4.1 - Para habilitar-se, as empresas e pessoa física deverão apresentar a documentação abaixo, dentro do prazo de validade, em 01 (uma) via, que 

deverá estar dentro de um único envelope, e conter os seguintes documentos: 

 

4.1– HABILITAÇÕES FÍSICA: 

 

a) Cópia Carteira de identidade;  

b) Cópia do CPF, caso o número ainda não conste do documento de identidade;  

c) Cópia do Diploma de Formação Profissional;  

d) Comprovante de registro profissional CRM;  

e) Comprovante de endereço (água, luz, telefone);  

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À 

DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO); 

  

 4.1.1 – Habilitação Jurídica: 
I - Cédula(s) de identidade(s) do(s) representante(s) legal(is) da empresa;  

II - Registro comercial, no caso de empresa individual;  

III - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

IV - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

V - 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 atividade assim o exigir.  

 

Observação I: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, devidamente registrada 

na junta comercial.  

 

Observação II: Fica dispensada na fase de habilitação, a apresentação dos documentos que foram apresentados corretamente na fase de 

credenciamento.  

 

4.1.2 – Regularidade fiscal e Trabalhista: 

 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da empresa licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;  

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;  

III - Alvará de Licença e Funcionamento;  

IV - prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual ou Distrital e Municipal do domicílio da empresa ou da sede da licitante, na 

forma da lei;  

V - faz parte da prova de regularidade, para com a Fazenda Federal, a certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da 

União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal;  

VI - faz parte da prova de regularidade, para com a Fazenda Estadual, a certidão negativa de débitos de tributos estaduais;  

VII - faz parte da prova de regularidade, para com a Fazenda Municipal, a certidão negativa de débitos de tributos municipais, do domicilio ou sede 

do licitante;  

VIII - e ainda, certidão negativa de débitos do Município de ITUPIRANGA – PA;  

IX - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  



 

X - Prova de inexistência de débitos inadimplidos, ou seja, a Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), perante a Justiça do Trabalho, 

fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com base no art. 642-A da Consolidação das Leis Trabalhistas e no art. 29, inciso V da Lei 8.666/93, 

ambos acrescentados pela Lei 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho;  

XI - declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999), cf. Anexo II, modelo "d";  . 

XII - Declaração de não superveniência e/ou ausência de fato impeditivo, conforme Anexo II, Modelo "E". 

 

 4.1.3 – Qualificação econômico-financeira: 

 

I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e apresentada, na forma, da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há 

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS 

- DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.  

 

a.1) a demonstração da boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

igual ou maior que 1 (um), resultantes da aplicação 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 

 

a.1.1) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;  

 

a.1.2) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Cadastramento reserva-se o direito de efetuar os cálculos;  

 

a.1.3) se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial 

de cálculo correspondente.  

 

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações/amostras contábeis assim apresentados:  

 

1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):  

- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  

- publicados em Diário Oficial; e ou  

- publicados em jornal de grande circulação;  

2) sociedades limitada (LTDA):  

- fotocópia do Balanço e das demonstrações/amostras Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante, acompanhado dos termos de Abertura e de Encerramento do livro diário.  

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 123/03 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":  

- fotocópia do Balanço e das demonstrações/amostras Contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante, acompanhado dos termos de Abertura e de Encerramento do livro diário.  

4) sociedade criada no exercício em curso:  

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhado do 

termo de abertura do Livro Diário.  

5) o balanço patrimonial e as demonstrações/amostras contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.  

6) Apresentar CRP - Certidão de Regularidade Profissional do Contador responsável válida.  

 

II - certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física. 

 

 4.1.4 – Qualificação técnica: 



 

I - Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em características com o objeto da licitação através da 

apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestados de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório 

da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, acompanhado de cópia da nota fiscal correspondente; 

II - Certificado ou protocolo de requerimento de Registro da Instituição no Conselho Regional de Medicina Competente. 

III - No caso de sociedade constituída por médicos, a declaração por empresa pública ou privada que ateste ter ou haver atualmente a empresa 

prestando serviços iguais ou similares em outro órgão ou entidade.  

 

4.2 - Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa 

efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.  

4.2.1 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou 

registrados no Cartório de Títulos e Documentos.  

4.2.2 As declarações relacionadas na Condição deste edital deverão ser emitidas em papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expedirem.  

4.2.3 O representante legal que assinar pela empresa licitante os documentos de que trata a Condição 57 deverá estar credenciado para esse fim, e 

comprovar essa condição se O Pregoeiro assim vier a exigir.  

4.2.4 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:  

4.2.5 - em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo:  

 

a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

b) se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

 

4.3 - datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura do envelope Proposta, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente 

expedidor:  

 

a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada, como é o caso dos atestados 

de capacidade técnica.  

 

4.4 -  Os documentos exigidos neste Pregão Presencial/SRP deverão ser apresentados, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório 

competente ou pelo Pregoeiro e equipe de apoio a partir do original, até o final do expediente do último dia útil que anteceder o dia marcado para 

abertura dos envelopes Documentação:  

4.5 - serão aceitas somente cópias legíveis;  

4.6 - não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  

4.7 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

 

5 – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

 5.1 –    As propostas serão recebidas pela comissão de licitação no dia, hora e local mencionado no preâmbulo, em duas vias datilografadas, 

assinadas em sua última folha e rubricadas nas demais pelos proponentes ou seus representantes credenciados, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, 

em dois envelopes distintos, fechados contendo na sua parte externa fronteira a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA,  

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2017-054-SMS 

ENVELOPE Nº01– PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

  

AO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA,  

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2017-054-SMS 

ENVELOPE Nº02 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 

5.1.1 – O envelope nº 01 deverá conter: 

                 a) Proposta financeira nos termos do presente edital, informando o valor mensal, para a prestação dos serviços, para o item 01 e por 

consultas, para o item 02. 

  

 5.1.2 – O envelope nº 02 deverá conter: 

                       a) Todos os documentos previstos no item “4”, do presente. 

  

  



 

6 – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

  
6.1 – O Pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no presente edital, e as que seguem: 

  

6.2 – No dia, hora, e local designado neste edital, os licitantes deverão comprovar ao Pregoeiro a representação para a prática dos atos do certame, 

nos termos da cláusula 6.1. deste edital. 

  

6.3 – Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento das interessadas, serão recebidos pelo Pregoeiro os 

envelopes PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 

  

6.4 – Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo 

Pregoeiro. 

6.5 – Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da Equipe de Apoio, Pregoeiro e representantes dos 

licitantes. Os participantes deverão entregar ao Pregoeiro a declaração nos moldes do Anexo I. Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à abertura 

dos envelopes nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO), e seus conteúdos analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a sua conformidade com 

os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 

6.6 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus anexos, considerando-se como tais as que 

não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante. 

6.7 – As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preços, consideradas, inclusive, as disposições da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (micro empresas e empresas de pequeno porte). 

6.8 – Definida a classificação provisória, será registrado na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de 

participantes, preços ofertados, propostas eventualmente desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação, e a ordem de classificação 

provisória. 

6.9 – O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes dos licitantes cujas propostas estejam 

classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento para 

cada uma das propostas classificadas na forma do item 9.8. lances verbais não poderão ser de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais). 

6.10 – Quando não forem verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, serão chamadas a dar 

lances verbais os representantes dos licitantes que apresentaram as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços 

ofertados. 

6.11 – O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas classificações provisórias, até o momento em 

que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já existentes. 

 6.12 – Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último lance que tenha sido anteriormente ofertado, bem como 2 (dois) lances do 

mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro. 

6.13 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste edital. 

6.14 – Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas exclusivamente pelo critério de menor 

preço global, consignando-a em ata. 

6.15 – Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os parâmetros de preços definidos pela Administração. 

6.16 – O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante que ofertou o menor preço para que seja obtido preço melhor. 

6.17 – Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para habilitação do licitante classificado em primeiro 

lugar. 

6.18 – Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o 

Pregoeiro considerará o licitante inabilitado. 

6.19 – Sendo considerado inabilitado o licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro prosseguirá na abertura do 

envelope de documentação de habilitação do licitante classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de um 

dos licitantes classificados, sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados. 

6.20 – Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e habilitado, será declarado vencedor do certame, 

abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da intenção de interpor recurso aos licitantes, nos termos da cláusula 10 deste 

instrumento. 

6.21 – Na ausência de recursos ou decididos estes, observados os trâmites legais, será adjudicado o objeto da licitação ao licitante vencedor e 

homologado o certame.  

6.22 – Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados poderão ser devolvidos aos seus representantes na 

própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o 

Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os envelopes dos licitantes classificados, não declarados vencedores do certame, permanecerão sob custódia do 

Pregoeiro até o efetivo cumprimento da obrigação pelo licitante adjudicatário. 

6.23 – Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos praticados, a qual, após ciência dos 

interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, demais membros da Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

   

7 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
  



 

7.1 – Declarado o vencedor, os licitantes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 

3 (três) dias úteis para apresentação das razões e de igual prazo para as contrarrazões, contados a partir do término do prazo do(s) recorrente(s), 

independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

 7.2 – As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de Licitações, no endereço indicado no preâmbulo do presente, 

nos dias úteis, das 09:00 as 16:00 horas, sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública. 

 7.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública do pregão importará a decadência do direito de recurso, a 

adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação. 

 7.4 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

 7.5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

  

8 – DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 

  
8.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a autoridade superior homologará a presente licitação, ficando o licitante vencedor obrigado a prestar os 

serviços de acordo com as especificações deste edital, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 81 e 

87 das Leis 8.666/93 e 8.883/94. 

8.2 – O prazo de que se trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que seja feito de forma motivada e 

durante  transcurso do prazo constante no item 6.1. 

8.3 – Se dentro do prazo, o licitante vencedor não iniciar os serviços, a administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para virem iniciar os serviços, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 

preços atualizados pelo critério previsto neste edital ou então revogará a licitação, sem prejuízos da aplicação de pena de multa, no valor 

correspondente a 10% do valor cotado na proposta financeira para a prestação dos serviços, mais as penas previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, 

atualizada pela Lei 8.883/94. 

8.4 –  O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contados da assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, 

através de termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com a previsão contida no art. 57 inciso II, da lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

   

9 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 
 9.1 – O pagamento dos serviços previsto no objeto do presente será realizado mensalmente, até 10° dias do mês seguinte da prestação de serviço. 

 9.2 – O valor do contrato a ser firmado poderá ser reajustado anualmente, de acordo com a variação da IGPM. 

 

10 – DO LOCAL: 
 

10.1 – A prestação dos serviços descritos no objeto do presente deverá ser no município, junta á Secretaria de Saúde e nos termos dos respectivos 

programas. 

  

ÓRGÃO:04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPIRANGA 

  
UNID. ADMINISTRATIVA: 04.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPIRANGA. 

 

2.063 - PRESTADORES DE SAÚDE DE ITUPIRANGA 

33.90.39.00 Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídicas.: 33.90.39.50 Serviços Médico-hospitalar, odontológico e laboratórios. 

33.90.36.00 Serviços de Terceiros Pessoa físicas.:33.90.36.30 Serviços Médicos e odontológicos  

 

11.02 - As despesas que ultrapassarem o exercício serão empenhadas na dotação do exercício seguinte. 

  

12 – ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 

  
12.1 – Caberá a Comissão Permanente de Licitação: 

12.1.1 – Receber os envelopes de “Documentação e Proposta” na forma estabelecida neste edital: 

12.1.2 – Proceder à abertura dos envelopes contendo a “Documentação”, que será rubricada por todos os presentes, folha por folha. 

12.1.3 – Examinar a documentação nos termos deste edital, rejeitando a apresentada de maneira deficiente ou incompleta. Neste caso, o envelope nº 

2 “proposta”, fechado e rubricado por  todos os presentes serão devolvidos ao interessado após a homologação do julgamento final da concorrência 

objeto edital. 

12.1.4 – Uma vez abertos os envelopes da “Documentação”, após terem sido julgados habilitados ou rejeitados os concorrentes, na mesma sessão 

pública, a Comissão Permanente procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, determinando que seja lida 

e rubricada pelos presentes. Os envelopes contendo as “Propostas” dos concorrentes inabilitados permanecerão fechados, rubricados e serão 

devolvidos. 

12.1.5 – Lavrar atas circunstâncias das sessões da licitação, que serão assinadas pelos membros da Comissão Permanente e por todos os licitantes 

presentes, independente de terem ou não sido julgados habilitados. 



 

12.1.6 – A Comissão Permanente em qualquer fase da licitação, poderá promover diligência, visando esclarecer ou completar a instrução do 

processo. 

12.1.7 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, baseada nas ofertas dos demais participantes. 

  

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
  

13.1 – Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições do presente edital. 

13.2 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e propostas exigidas no edital e não apresentadas na 

reunião de recebimento. 

13.3 – A Comissão de Licitação, reserva-se no direito de fornecer cadastro, para participar desta Tomada de Preços somente aos licitantes que se 

submeterem a uma prévia avaliação dos serviços a serem prestados. 

13.4 – Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros documentos. 

13.5 – Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus 

representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora. 

13.6 – Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos á documentação, não serão admitidos participantes retardatários. 

13.7 – A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório, importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes. 

13.8 – Os documentos retirados dos envelopes para o julgamento da habilitação serão rubricados pela comissão permanente e pelos representantes ou 

procuradores das empresas licitantes. O procedimento será repetido quando da abertura das propostas. 

13.9 – Ao  Prefeito fica assegurado o direito de no interesse do Município revogar ou anular a presente licitação, conforme lhe faculta o artigo 49, da 

lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

13.10 – Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação deverá constar, obrigatoriamente as hipóteses de rescisão do contrato 

previstas pelo artigo nº 78 da legislação atinente. 

13.11 – Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário expediente, junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, pelo e-

mail itupiranga.licita@gmail.com.br  e endereço avenida 14 de julho nº 12 Itupiranga –Pá.  

 

14 - Integram este Edital:  

 

ANEXO I- Termo de referência;  

ANEXO II - Modelos de declarações:  

a. Modelo de Documento de Credenciamento;  

b. Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno porte;  

c. Declaração de habilitação e recebimento do edital e anexo e que concorda com todos os requisitos do mesmo;  

d. Declaração de que não emprega menor;  

e. Modelo de Carta Proposta;  

e. Declaração de inexistência de fato superveniente 

f. Modelo de Carta Proposta;  

 

ANEXO III - Minuta de Contrato.  

 

24. DO FORO  
24.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no 

Foro da Cidade de ITUPIRANGA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

  

 

 

Itupiranga 18 de Dezembro de 2017. 

 

 

 

 

ALINE SILVA DA CUNHA 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

mailto:licita@gmail.com.br


 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

OBJETO 

- Constitui objeto deste Edital a Contratação de empresa, instituição ou pessoa física, devidamente habilitada para prestação de serviços na área 

profissional médica, de acordo com cada descrição contida no Anexo I, para atender os pacientes usuários do sistema de saúde pública do Município 

de Itupiranga/Pá, conforme especificado no quadro abaixo: 

 

ITEM DESCRIMINAÇÃO UND. 

.MED 

QTDE 

DO 

ITEM 

PREÇO 

UNIT. 

MÁXIMO 

PREÇO 

TOTAL 

 

        

01 

Serviços médicos de assistência hospitalar, consultas especializadas: ginecologia/obstetra, 

cirurgião geral exames de ultrassom/ colpos copia com aparelho próprio da empresa, realizar 

partos e acompanhamento na maternidade 24 horas, procedimento cirúrgico 

ginecológico/obstétrico, cirurgia geral e anestesia incluso. 

Obs.: na ausência de aparelhos será realizado outro procedimento conforme a direção.  

 

 

 

 

 

serv. 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

02 

Prestação de serviços médico plantonistas 12 horas I, 

No hospital municipal de Itupiranga, para realizar procedimentos e consultas de 

urgência/emergência. 

unid. 730   

 

03 

Prestação de serviços médico plantonistas 12 horas II, 

No hospital municipal de Itupiranga, para realizar procedimentos e consultas de 

urgência/emergência. 

unid. 730   

       

04 

Prestação de serviços médico plantonistas 12 horas III, 

No hospital municipal de Itupiranga, para realizar procedimentos e consultas de 

urgência/emergência. 

unid.  

730 

  

       

05 

Prestação de serviços médico plantonistas 24 horas III, 

No hospital municipal de Itupiranga, para realizar procedimentos e consultas de 

urgência/emergência. 

 

 

unid 

 

365 

  

        

06 

Prestação de serviços médico plantonistas 24 horas III, 

No hospital municipal de Itupiranga, para realizar procedimentos e consultas de 

urgência/emergência. 

 

unid 

 

365 

  

  

07 

Prestação de serviços médico plantonistas 24 horas III, 

No hospital municipal de Itupiranga, para realizar procedimentos e consultas de 

urgência/emergência. 

 

unid 

 

365 

  

  

08 

Serviço médico de cardiologia, realizando consultas e procedimentos ambulatoriais dois vezes 

no mês, PSF (posto de saúde da família) 

 

 

mês 

 

 

12 

  

  

10 

Serviços médicos em clinica geral. Consultas e procedimentos ambulatórios, centro 

atendimento psicossocial (CAPS) pessoa física. 

 

 

mês 

 

 

12 

  

  

 

Serviços médicos em clinica ortopedia/traumatologia especializada, para realizar 

procedimento, consultas agendadas e referenciada no período de 12horas por semana no 

hospital municipal de Itupiranga.   

 

mês 

 

 

12 

  

 

 

JUSTIFICATIVA 

- A Prefeitura Municipal de Itupiranga/Pá por força dos artigos 5º, caput, 196, 227 e 230 da CF/88, devem prover atendimentos de saúde e proteção à 

vida, de modo gratuito aos usuários do Sistema Único de Saúde, podendo valer-se dos serviços complementares prestados pela iniciativa privada, 

para garantir a universalidade e eficiência no atendimento. 

- Para consecução desses objetivos, há necessidade de se estabelecer a contratação de diversos profissional e prestadora de serviços na área da 

medicina em geral, exames e cirurgias eletivas. 

- Nesse contexto, o sistema do credenciamento traz algumas praticidades à Administração Pública, pois, evidentemente, desburocratiza suas ações 

com a diminuição do número de procedimentos licitatórios e melhor aproveita os recursos públicos, vez que o preço a ser pago pela prestação do 

serviço estará previamente definida no próprio ato de chamamento da Administração Pública. 

- Igualmente, importante registrar que o procedimento de credenciamento atende as regras de publicidade e eficiência, consoante os princípios 

expressos pelo artigo 37, caput da Constituição Federal. 



 

 

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

- A empresa deverá possuir profissional devidamente habilitado no conselho de classe da medicina; 

- Deverá seguir os protocolos de atendimento desenvolvidos exclusivamente para os pacientes beneficiados pelos usuários do Sistema Único de 

Saúde – SUS no âmbito de Itupiranga/Pá; 

- Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços; 

- Garantir confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes; 

- Não utilizar os recursos financeiros, humanos e patrimoniais disponibilizados pela Prefeitura Municipal, para finalidade diversa da estabelecida 

neste credenciamento; 

Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrente dos recursos humanos utilizados nos trabalhos, bem 

como, por todos os ônus tributários e extraordinários que incidam sobre presente credenciamento; 

- Permitir livre acesso ao exercício de sua fiscalização e de servidores do controle Interno da Prefeitura Municipal de Itupiranga/Pá, da Secretaria de 

Saúde, Poder Legislativo quando em missão de fiscalização de regularidade dos serviços prestados. 

- A pessoa física deverá ser devidamente habilitada no conselho de classe da medicina. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

- Os pagamentos serão efetuados mensais de acordo com serviços executados, desde que comprovados mediante apresentação das escalas e 

frequência pelos gerentes imediatos; 

- Os valores dos procedimentos serão os elencados no Anexo I deste Edital. O pagamento será efetuado até 30 dias após a liquidação da despesa; e 

- As atualizações dos valores serão por um índice vigente acordado entre as partes que servirá como referência para atualização de valores do 

contrato, segundo sua natureza jurídica, previstos no art. 26 da Lei nº 8.080/90, e alterações posteriores, visando garantir o equilíbrio econômico-

financeiro, mediante mera Apostila. 

 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 

- Para atender as despesas decorrentes dos credenciamentos oriundos deste Edital, a Prefeitura Municipal de Itupiranga/Pá, utilizará a rubrica 

orçamentária estabelecida no ITEM 10.1 deste Edital; e - As despesas que ultrapassarem o exercício serão empenhadas e pagas em dotação 

orçamentária do exercício seguinte e sucessiva, conforme o caso. 

 

VIGÊNCIA 

- O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do disposto no artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 

8.666/93, e alterações posteriores, mediante Termo Aditivo e desde que comprovada à vantagem para a Prefeitura Municipal de Itupiranga/Pá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II - Modelo (A) 

CREDENCIAMENTO 

Pregão Presencial nº 9/2017-054-SMS 

 

 

 

A Firma/Empresa ____________________________________, com sede na rua ____ _________________________, no ______, (cidade) , 

(Estado) , inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o no ______________, por seu representante legal (Diretor, 

Gerente, Proprietário etc.), constitui, para fins de representação na licitação, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, A Sr. 

(a)________________________________, RG no ______________________(ou outro documento de identificação), que exerce a função/cargo de 

___________________, com amplos poderes de decisão, podendo para tanto, negociar preços, ofertar lances, além de participar da abertura dos 

envelopes PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, interpor e renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, receber intimações, 

notificações e, em nome desta, defender seus interesses.  

Cidade, ______de _______________ de______  

_______________________________________  

(OUTORGANTE)  



 

ANEXO II - Modelo (B) 

Pregão Presencial nº 9/2017-054-SMS 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS DA LC Nº 123/2006 E LC 147/2014  
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste Edital, que a empresa 

____________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________ é microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 

147/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no procedimento licitatório cima 

citado, realizado pelo Município de Itupiranga - PA.  

 

 

Local e data  

_______________________________________  

(nome, RG, cargo e assinatura do representante legal)  



 

ANEXO II - Modelo (C) 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E RECEBIMENTO DO EDITAL E ANEXOS 

Pregão Presencial nº 9/2017-054-SMS 

 

 

 

 

 

Declaramos que a empresa __________________________________, com sede na rua _____________________, no ______, (cidade) 

________________, (Estado) ________________, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o no ______________, 

encontra-se devidamente habilitada, recebeu o edital e seus anexos, e que concorda plenamente com todos os requisitos de habilitação constantes das 

Condições do edital do referido Pregão Presencial.  

Local e data  

___________________________________  

Assinatura e carimbo  

(Representante legal da licitante)  



 

ANEXO II - Modelo (D) 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

Pregão Presencial nº 9/2017-054-SMS 

 

 

 

 

Declaramos que a empresa ____________________________________, com sede na rua_________________________, no ______, (cidade) 

___________, (Estado) _________, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o no ______________, em 

atendimento ao previsto na Condição 17, Inciso X, do edital do Pregão Presencial supra mencionado, que não possuímos em nosso quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999).  

Local e data  

___________________________________  

Assinatura e carimbo  

(representante legal)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II – Modelo (E) 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

Pregão Presencial nº 9/2017-049-PMI  

 

 

A empresa _________________________ , portadora do CNPJ: __________________, com sede na _________________________, nº ______, 

(cidade) ___________, (Estado) _________, DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência de fatos impeditivos à sua habilitação no presente 

Pregão Presencial, ciente da obrigatoriedade se declara que não há ocorrências posteriores e anteriores.  

Local e data  

_________________________  

Assinatura e carimbo  

(Representante legal da licitante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II - Modelo (F) 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

Pregão Presencial nº 9/2017-054-SMS 

 

 

 

Prezados Senhores,  

Analisamos o assunto acima referenciado e concordamos integralmente com as condições especificadas nas Instruções, quanto à contratação do 

objeto em epígrafe.  

Propomos o valor global de R$............ (......por extenso.......)  

O prazo de validade desta proposta é de: 60 (sessenta) dias.  

Prazo de entrega: 

 

DADOS DA LICITANTE  
Nome ou Razão Social  

CNPJ:  

Inscrição estadual:  Inscrição Municipal:  

Endereço  CEP:  

E-mail:  Telefone  

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:  
Nome:  

Endereço:  

CPF:  

RG:  

Estado Civil:  

Cargo na Empresa:  

E-mail:  Telefone  

 

 

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE:  
Banco:  

Agência:  

Conta:  

Data: .........../.........../.............  

Atenciosamente,  

_________________________  

Nome responsável legal  

Empresa  

CNPJ  

A carta proposta deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo III 

MINUTA DE CONTRATO 

 

MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA, pessoa jurídica inscrito no CNPJ/MF N.° xxxxxxxxxxxxxxx, com sede administrativa sito à Avenida 14 de 

julho nº12, centro, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Saúde, Srª xxxxxxxxxxxxxxx , brasileiro, empresário, e inscrito no C.P.F n.º 

xxxxxxxxxxxx , domiciliado em Município de Itupiranga, doravante denominado contratante, e de outro lado a empresa *****************razão 

social*************, pessoa jurídica de direito privado, cnpj/mf n.º *******************************************************,com sede 

a rua/avenida  ****************************************************************,************ n.º****** ****, 

bairro*************************************************, na cidade de ********************aqui de nominada Contratada, que neste 

ato é representada pelo(a) seu(sua)***********************************,O************(a)*********sr.*****(sra) 

**********************************************************,portador(a) da cédula de identidade sob 

RG************************************************ e CPF/MF n.º ******************************, em comum acordo resolvem 

celebrar o presente Contrato na forma do Procedimento de Inexigibilidade nº *****, regido pelas seguintes clausulas e nos termos da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE 

1.1 - Contratação de serviços médicos especializados nos termos da Planilha de Serviços e Valores anexa. 

1.2 - Os serviços deverão ser prestados nas dependências e com materiais, estrutura funcional e logística próprias e as expensas do 

CONTRATANTE. 

1.3 - O Edital, seus anexos e toda a documentação da CONTRATADA apresentada da fase do credenciamento e chamamento público, fazem parte 

integrante deste instrumento, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

2.1 - O presente instrumento Contratual é firmado em decorrência do Processo de Credenciamento nº ****/2017 e Processo de Inexigibilidade nº 

****/2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 

3.1 - A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado no interesse das partes até 

o máximo permitido em Lei, especificamente com base no artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e desde que haja condições vantajosas para o 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 

4.1- O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO É DE R$ ***********************************************. 

4.2 - O valor global fixado para o presente contrato será empenhado e pago, mediante a entrega de Nota Fiscal/Fatura e seus relatórios gerenciais 

observados a necessária liquidação da despesa pelo CONTRATANTE nos termos do artigo 63, §2º, inciso III da Lei Federal n.º 4.320/64. 

4.3 - As despesas que se referem aos exercícios seguintes serão empenhadas em época própria. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 - O pagamento será efetuado, mensalmente, no prazo de até 30 dias contados da liquidação da despesa, sendo os valores unitários de cada 

procedimento determinado conforme Tabela de Preços fixados pelo Anexo I do Edital de Chamada Pública. 

5.2 - Ficarão a cargo da CONTRATADA os tributos federais, estaduais e municipais, conforme legislação vigente, incidente sobre os 

pagamentos, salvo os casos de necessária retenção legal pela fonte pagadora. 

5.3 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 

5.4 - A inadimplência do contrato, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferem ao CONTRATANTE a 

responsabilidade do seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

5.5 - Não haverá compensações financeiras antecipadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

E DO FATURAMENTO 

6.1 - A quantidade de serviços a serem realizados será definida de acordo com a demanda do CONTRATANTE e do número de empresas 

credenciadas no período para cada procedimento médico desejado; 

6.2 - Os serviços serão contratados através de empresas ou pessoa Física, devidamente credenciadas, em conformidade com o planejamento 

estratégico e regionalizado das necessidades e demandas do sistema público de saúde local, das condições do mercado e da disponibilidade 

orçamentaria e financeira para custeio das despesas; 

6.3 - Qualquer entendimento entre a fiscalização dos serviços e a CONTRATADA deverá ser feita por escrito e entregue mediante protocolo; 

6.4 - A fiscalização do CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA perante a qualidade e boa técnica na 

execução do objeto contratado; 

6.5 - A nota fiscal deverá ser emitida nominal ao CONTRANTE; e  

6.6 - A Nota Fiscal deverá discriminar a quantidade de cada procedimento realizado, seus valores unitários e respectivos quantitativos, de forma que 

coadune com relatórios gerenciais liquidados pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SETIMA – DOS RECURSOS E DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 

7.1 - Para as despesas será utilizada a seguinte Dotação orçamentária: 

 

ÓRGÃO:04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPIRANGA 

UNID. ADMINISTRATIVA: 04.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPIRANGA. 

2.063 - PRESTADORES DE SAÚDE DE ITUPIRANGA 



 

33.90.39.00 Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídicas.: 33.90.39.50 Serviços Médico-hospitalar, odontológico e laboratórios. 

33.90.36.00 Serviços de Terceiros Pessoa físicas.:33.90.36.30 Serviços Médicos e odontológicos  

7.2 - As despesas que ultrapassarem o exercício serão empenhadas em dotação orçamentária dos exercícios seguintes, conforme o caso. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1 - São obrigações do CONTRATANTE: 

8.1.1 - Comunicar, de imediato, qualquer alteração na forma de prestação dos serviços; 

8.1.2 - Fiscalizar e aprovar os serviços realizados; 

8.1.3 - Efetuar o pagamento no prazo acordado; e 

8.1.4 - Prestar aos credenciados, todas as informações necessárias para o bom desempenho dos serviços. 

8.2 - São obrigações da CONTRATADA: 

8.2.1 - Tratar os beneficiados com cortesia, evitando ter com ele qualquer tipo de transtorno, sendo atendido com gratuidade, conforto, dignidade e 

respeito para si e seus familiares; 

8.2.2 - Executar os serviços de acordo com as Ordens de Serviços; 

8.2.3 - Permitir a fiscalização dos serviços pela Prefeitura Municipal de Itupiranga inclusive pelas autoridades públicas do sistema de controle 

interno, externo e Ministério Público; 

8.2.4 - Garantir o acesso das autoridades públicas aos locais de prestação de serviços para fiscalização; 

 8.2.5 - Manter durante a vigência do contrato as mesmas condições de habilitação utilizadas para credenciamento, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas; 

8.2.6 - Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste termo serão de exclusiva 

responsabilidade da Contratada. 

8.2.7 - Manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES 

8.2.8 - Cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH; 

8.2.9 - Comunicar a Prefeitura Municipal de Itupiranga, a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o descredenciamento; 

8.2.10 - Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para 

cada procedimento médico, dentro da execução orçamentária anual; 

8.2.11 - Responder por erro de qualquer natureza relativo aos métodos utilizados e resultados dos serviços prestados seja na esfera administrativa, 

cível ou criminal, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou da má qualidade e aplicação dos materiais 

empregados; 

8.2.12 - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e trabalhista de seus empregados, bem 

como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar à 

terceiros, em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores; 

8.2.13 - Utilizar os profissionais indicados na elaboração dos serviços, admitida sua substituição por profissionais de qualificação equivalente, desde 

que previamente aprovados pelo CONTRATANTE; 

8.2.14 - A assinatura do contrato não implicará ao CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, direta ou indireta, de qualquer natureza, 

obrigando-se ainda a contratada a manter o contratante a salvo de qualquer litígio, assumindo todas as obrigações fiscais, trabalhistas e 

previdenciárias referentes ao pessoal alocado para o cumprimento do presente objeto; 

8.2.15 - É vedado à CONTRATADA em decorrência do processo de credenciamento cobrar diretamente ao usuário/paciente, qualquer importância 

adicional por serviços prestados relativos ao objeto contratado, assim como a cobrança de qualquer tipo de sobretaxa; 

8.2.16 - É vedado à CONTRATADA em decorrência do processo de credenciamento exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em 

branco; e 

8.2.17 - Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto 

contratado. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS 

9.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no Contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, o Contrato, 

independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de 

inadimplência, e ainda, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

 9.2. Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, esta deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 

(dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período. Caso a 

Contratada não cumpra o prazo inicial e nem o prazo prorrogado aceito pela Contratante, ser-lhe-á aplicada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do objeto, até o 15º (décimo quinto) dia útil, quando será devida a multa 

pelos dias de atraso somada a sanção de rescisão unilateral e a multa prevista no item 13.2. 8.3. No caso da inexecução da prestação de serviços no 

dia e horários indicados na Ordem de Serviço, ou de sua execução de forma inadequada, será aplicada a multa prevista no item 13.2, sem prejuízo de 

rescisão unilateral do Contrato e aplicação das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

CLÁUSULA DECIMA - DO FORO 

 10.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no 

Foro da cidade de ITUPIRANGA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

10.2 - 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.  

 

 



 

ITUPIRANGA - PA, em ___ de ______________ de 2017  

 

 

 

________________________                            __________________________ 

CONTRATANTE                                                         CONTRATADA) 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

1. ___________________________                      2. ___________________________ 
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