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Órgão Realizâdor do certàmê r

PREFEITURÀ MUNÍCIPAL DE MOGEIRO
Av. PRESIDENTE JoÃO PEssOA, 4] . CENTRo
CEP: 58375-000 - Tel: (83) 32661033.
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PREFEITURÀ MUNICIPÀI DE I'!oGEIRO
sEcRrrÀRrÀ Mt NrcrPÀr DE sÀúDE

nue csrúLro vÀ.n'cÀs, sN

MOGEIRO ?B

À Prefei.tura Municipal dê lrogêilo PB, pessoa juridlca de direito público, com sede à
Rur Pro.j.dcnt. aroão P€a!o., no 47, inscrita no CNPJ sob o no 08.866.501/0001-67,
representado neste ato pêfa Secretariada Municipal de Saúde a Sr.â Renata Cristinà
Silveira Neves Vasconcelos, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o
disposto na ConstituiÇão Federal de 1988, Lêi no 8.666/93 na suà âtua1 redaÇão,
subsidialiamênte nâ Lei Complementar no 723/2AA6 e âltelaçôes posterioles, Lei Orgânica
da Saúde n' 8080/90 e RêsoluÇão Conselho Municipal dê Sâúde nó 02/2027, através da
Secretaria de Saúde do MunicÍpio de Mogeiro PB, ven reaI.j-zâr Chelade pública parà
Credenciânênto de profissionais médicos, pessoa juridica, para a plestação de sêrviÇos
de saúde e apoio em diâgnóstico/ no Cadastlo do Sistema Único de Saude - SUS, êtn areas
diversas, em caráter complementar à Redê Municipàl de Saúde, destinado ao âtendimento
de pacientes do Municipio de Mogeiro - PB durante o exercic.io de 2A2\-

1.Do Í.ocÀr E soRríRro plRt ENTREGÀ or oocul,cNraçÃo pÀRÀ o cREDENcTâMENro
1.1. O processo de CREDENCIÀ}4ENTO dos j.nteressados será no dia 10 de setenbro de 2021
à§ 08:30 horas, cuja documentaçâo ê folnulário próprio de inscriÇâo, e ser entregue na
Prefeitura Municipal de Mogeiro, sediada na Av. P!êsidentê Joáo Pessoa, no 47 - Centro
- Mogêiro - PB.
1.2.O edital poderá se! retirado na P!êfeiturâ Municipal de Mogej.ro e/ou Secretaria
Municipal de Saúde de Mogei!o, no Portal dâ Transparência do Municlpio, ou àcêssando
o site do Tribunal dê Contas do Estâdo da Parâíba - TCE/PB.
2. DO OBJEEO
2.1.constitui objêto deste Edital a CHA.|..ÍÀDA PÚBlIcÀ N. 00003,/2021, desti.ada ao
CREDENCIAI'4ENTO de profissionais nédicos, pessoa juridica, para a prêstação de sêrviÇos
de saúdê e apoio diâgnóstlco, no Cadastro do Sistêna Único de Saúde - SUS, em áreas
diversas, en caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atêndimento
de paciêntês do Municlpio de - Mogeiro - PB, na fofina estabelecida por este Edj.ta1 e
seus anexos.
3 . DÀs cor.rDrçôEs DE PÀRucrPÀÇÃo
3.1.Poderão se credenciâr todas as pessoas jurldicas que atenderen às exigências
constântês destê Edital e seus anexos.
3.2.Para frns de apl-icaÇão do tratanênto difêrênciado previsto na l,ei Compfementar n.Ô
123/06 e alteraÇões postêriores, à comprovação de tâ1 enquadramento da Pessoa Juridica
dêvêrá sêr rêalizada mediante a apresêntaçâo da Certidâo Sinplificâda em nome dâ
intêressada em se credenciar, expedida pela Junta Comercial do Estado sêde do
proponente,
il - PRÀZOS
4.1.4 vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, contados a partir da
publicaÇáo dô rêsultado fioal, deste cledetrclamento, na lmprensa oficial.
4.2.À vj-gência do credênciamento é de 12 (doze) neses, podeodo ser prolrogada até o
Iimite máxino dê 60 (sessenta) meses previstos no inciso fr do àrt.57 da r,ei n.o
8.666/1.993.
5. Do{ÀÇÀo oRÇàÀ,ENTÁRLÀ
Recursos plovenaentes dos Recursos Próprj-os do Município de Mogêiro: LEr MUNIcrPAr
340/2020 02,040 SEC. MúNrCrPA], DE SÀÚDE 02O40-10.122.0004.2920 MÀNUTENÇÃO DÀS
ÀTIVIDÀDES DÀ SECRETARIA DE SÀÚDE O 2 O 4 O . 1 O . 3 O 1 . ].0 13 . 2 913 MÀNUTENÇÀO DE ESPECTAI,IDADES
C1INICAS O 2 O 4 O . 1 O . 3 O 1 . 2 O O ] . 2 O 4 2 MÂNUT. DAS ATIVIDÀDES DO EUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

O 2 O 4 O . 1 O . 3 O 2 . 1 013 . 2 O 3 1 MANUT. ATÍV. HOSP. E MÀTERN. MARIÀ HERMÍNIA SIIVEIRA
A2O40 ,IA .3A2 .7013.2946 TETO MUNIC MEDIA E ÀLTÀ COM. ÀMB HOSP - MAC

O 2 O 4 O . 1 O . 3 O 1 . 1012 . 2 O 3 5 MÀNUT, DAS ATIVIDADES DO PROGRÂMÂ SAUDE DA EÀ},l],IÀ
o 2 o 4 o , 1 o . 3 o 1 . 10 12 . 2 o 1 4 MÀNUT. DÀs ATrv ATENÇÀo BAslcÀ A sÀúDE - pÀB EÍxo 3.3.90.39.00,00
214 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ JURIDICA 3.3.90.39.00.00 211 OUTROS SERV. DE TERC.
PESSOÀ JURI D]CA. \l
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6,DÀ DOCT UENÍÀÇÀO PÂRÀ I.INS DE CREDENCTâ},EIeI.io
6.1. Para fins dê credênciâmento, os intêressados deverão apresentaa â sêguinte
documentaÇâo, em via original ou por quâfquer processo dê cópia autenticada por cartório
conpetêntê ou por servidor da adrninistração públlca,
6.2 . PESSOÀ JURÍDICA
6.2.1. Prova de iÀscriçâo no Cadâstro Nacioôa] dê Pessoa Juridica - CNPJ.
6.2.2.Prova de inscriÇáo no cadastro dê contribuintes êstadual ou municlpâ1, relativo
à sede do flcitante.
6.2.3,Àto constj.tutivo, êstâtuto ou contrato social em vigor, devidamente leqj.strado,
em sê t!âtando de sociedades comerciais, e, no caso de 6ociedêdes por aÇôes, aco:npanhado
de documentos de efeição dê sêus administradorês. InscriÇão do ato constitutivo, no
caso de sociêdades civis, acompanhada dê prova de diretoxia e![ exêrcício. Decxeto dê
autorizaÇâo, em se tratândo de êmpresa ou socledade êstlangeira em funcionêmento no
Pais, e ato dê rêgistro ou autorizaÇâo para funcionamento expedido pelo órqão
competente, quando â atividade assim o exigir. Rêgistro conerciaf, no caso de emplesa
individual. Estas exigências náo sê aplicam ao licitante que, quando da etâpâ de
credênêiamento no cêrtame, já teDha aprêsentado dê forma regular nos termos do plesente
instrumento convocatório, a lefelida documentação solicitada nestê subitem.
6.2.4. Relaçâo e IndicaÇão do(s) Responsável(ei6) Técnico(s), acompanhado dâ
docunentação a seguir aelacionêda;
6.2,4,)., Carteira de Identidade;
6.2 .4 .2 . CPF,
6.2.4.3. Diploma de GraduaÇão expedido por Institlriçâo dê Ensino reconhecida pê1o MEC
(frente/verso);
6.2,4,4, Cêrtificâdo dê êspêcialista e/ou Certificado de conclusão de Pós-GraduaÇâo
(frente e verso);
6 .2 .4 .5. Calteira profissional (Registro no CRM considerando Resoluçáo CFI,,Í No
1.93L/2009) ;
6.2.5. Àtestado dê Càpâcidade Técnica de desempenho anterior satisfatório, de atividadê
igual ou âssemelhadà ao ôbjêto da licitação, feita atlavés de atestado folnecido por
pessoa lurídica de direito púb1ico ou privado.
6.2 , 6. Regularidadê para com a Eazenda Eêderal - Certidão Negativa de Débitos Relativos
aos Tributos fedêrais ê à Dlvidâ Ativa dã União.
6.2.7. Certidões negativâs das fâzendas Estaduaf e Municipal da sedê do licitantê, ou
outro equivafente, na forma da -Iei.
6.2 . 8 . ComprovaÇão de rêgu1aridâde rêlativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Selvlço
- FGTS, apresentando o respectavo Certificado de Regu1a!j-dade fornecida pê1a Caixa
Econôrnica Eederal.
6.2.9. Provâ dê inexi-stência de débi-tos inadimplidos pe!ântê a JustiÇa do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidâo Nêgativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos têrmos
do Título VII-A da ConsolidaÇâo dâs Leis do Trabalho/ aprovada pelo Decreto-Lei nô
5.452, de 1o de maio de 1943.
6.2,10. Certidão nêgâtiva dê fâlência ou concordata expedlda pê1o distribuidor da sedê
do licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.
6.3.Os documentos de Habilitação devêrão ser organizados na ordem desclita ne6te
instrumento, precedidos por urn iôdicê co!respondeÀte, podendo ser âprêsentados em
original, por qualquer processo dê cópia autenticada por cartório competêntê, pelo
Pregoeiro ou Íoembro da Equipe de Àpoio ou publicaÇão em órgão da imprensa of.icial,
quando for o caso. Estando pêrfeltamêntê 1ê9íveis, sem conter borrões, râsurâs, emêndas
ou entrê]j-nhas, dentlo do prazo de validade, e encerrados em envelope devidamente
lacrado e indevassáve1. Por sêr apenâs una formâlidadê que vj-sa facilitar os trabalhos,
â ausência do referido lndice não inabilitará o ficitante.
6.4.À falta de qualquer documento exiqido, o seu vencimeoto, a ausência das cópias
devidamente autenticadas ou das vias originais parê autênticação pelo Pregoej-ro ou
nemblo da Equipe de Apoio ou dâ publicação em óigão na imprensà oficial, a âprêsentação
de documentog de habilitâçáo fora do envelope especlfico, tornârá o respêctivo licj-tante
inabilitado. Ouando o documênto for obtido via Internet sua Iêgalidadê se!á comprovada
nos enderêÇos eletrônicos correspondentes. Podêrá sêr utifizada, a c!itério do
Pregoeiro, à docunentaÇão cadastraL de fornecêdor, constante dos arquivos do oRc, par.a
comprovação da autenticidade de elemêntos apresentados Pelo licitante, quando for o
caso,
6.5 . DEVERÃO APRESENTÀR AS SEGUINTES DECLÀRÀÇÔES :
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6.5.1. Declaração de que o proprietário, o direto! e/ou provêdor do estabelecimênto a
ser contratado nâo pertênce ao quadro de servidores púb1icos, não ocupa calgo de chefaa
ou função de confiança e não possui nênhum titulâr de mandato eletivo, no município de

6.5.2. DecfaraÇáo expressa de que aceita prêstar os serviços, nas condj-çôês e nos
valores praticados nêstê êditâl e que atenderá a qualidade nêcêssáriâ à manutenÇâo e
prestáÇão dos serviços, em conformidade con a sua especificidade, e considelando seu
processo dê finalizâÇão e\ou âdaptaÇão técnica;
6.5.3, Declâração expressa de que oâo possui empregâdo mênor de 18 anos em t!âbàlho
noturno, peligoso ou insâlubre ê náo emplega menor de dezesseis ânos, nos termos do
ArL. 2'7t Inciso V, da Lei 8.666193 e aLteraÇões posteri"oresi
6,5.4. Declaração êxprêssa que não foi considerada inidônêa para licitar ou contratar
com a Admin-istraÇão Públlca;
6.5.5. Dêc1araÇáo do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7ô, It]ciso XXXIII,
da Constituiçáo Fedelal - Att. 2'1 , Inciso V, da lei 8.666193; de superveniêocia de fâto
impeditivo no que diz respelto à participâção na licitação, e de subneter-se a todas
as c1áusufas e condiçôes do p!êsentê instrumento convocatório, conforme modê1o - Anexo
II.
7. DO RECEBII{ENTO DOS INVIIOPES:
7.1,Os intêressâdos em participar do presente cledenciarnento, deverão âpresentar sua
documentaÇâo no 1oca1 e horário indicado ôo ltem L, dêntro da vigência indicada no itellr
V. Eora do êllvelopê, dêvêrá se! entregue juntâmênte com este:
7.1.1.O Rêquêrimênto dê Credenclamento conforme modelo constantê no Anexo I deste
EditaL, em 02 (duas) vias, corretamente preenchidas e asslnadas pêlo seu representante
legal;
7.1.2.Às Declâraçóes conforme modelos constantes nos Anexos 1I a 111 dêste Edital,
devidanente p!êenchidas e assinadas, assinadas pê]o seu rêpresentante Legal;
7.1.3.À l,ista de Conferênciâ dê Entrêga de Documentos constante no Anexo V, em 02
(duas) vias, preenchidas e assinâdas pelo poltâdor do (â) interessado (a) no
credênciâmento,
7.1.4.Não será recebj-do Requerimento de Credenciamento sem os documentos exigidos nas
allneâs "â", destê itern;
f .2,O envelope poderá ser entregue à Comissão através de portado! ou dê sêlv1ço postaf,
ressalvaDdo-se que só serâo conhecidos aquel-e6 quê efetivânente dêrêm entrada na
documêntaçâo do crêdenciamento, no periodo, loca] e ho!ário informados no itêm 1i
7.3.No caso de rênessa por sêrviÇo postal, êxcepciona lmente / o Requerimento de
Credênciâmento e o docunênto dê reprêsentâÇão legal, quando for o caso, devê!ão estêr
dentro do envelope;
7.4.4 documentaçâo elêncada ôo item 6.0 dêste Editâ1, deverá ser entregue em ENVELoPE
lacrado e opaco, em cuja parte externa deverá estar escrito os seguintês dizêres:

A PREEEITURÀ MUNIC]PÀ], DE MOGEIRO

DOCUMENTÂÇÂO - CHÀMÀDÀ PÚBITCA N' OO3/202L
PROPONENTE

ENDEREÇO
CNPJ

À PREEEITURA MUNICIPAI DE MoGEIRo/SECRETÀRIÀ MUNICIPÀI DE SÀÚDE

OBJETO: Constitui objeto deste Edital a CHÀMADA PÚBLICA, destioado ao
CREDENCIALíENTO de plofissioÂais nédicos, através de juridica, para a prêstêção
de selviÇos de saúde e apolo diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de
Saúde - SUS, em áleas diversas, em càráter complementar à rede muni.cipal de
saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Mogeiro - PB, na
forna estabelecida por este Edital e seus âôexoa.

7.5. os envêlopes seráo recebidos a paltir da publicação deste Edital, até o encerramento
do credenciamênto, no enderêÇo supracitado ou pelos correiosr sendo que o êusto e o
risco da postagem e â inviolabifidade do envelope será de inteira re spons abi I idade do
participante,
7.5,1.Após a análise, e pubficação do !êsultado final por meio do Diário Oficiat do
Estado, iniciará, a partir desta datâ, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
interposiÇão de recurso.

N
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7 .5 . 2 . Transcorrido o prazo sern apresentaçáo de recurso ou após julgados os quê vierem
â ser interpostos, a requerentê habilitada será convocada para â celebraÇão do Contràto
e P!estaçâo de Serviços
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. TÍtulos para fins classificatólios

. I. Formaçáo profissional:

.2. Cópia autenticada ên cartório competente ou po! servidor da AdrinistraÇâo públj.ca
itante dos diplomas ou certificâdos dos cu!sos de especiâ1izaçáo, mestrado,
toràdo, ou ainda, de cursos ou seminárj-os acima dê 40 horas na área da saúde,
.3. Experiência profissional Cópia autênticada ên cârtório competente ou por servidor

a Administraçâo Pública de documento (contrato de trabalho, carteira dê trabalho,
ermo de credencianeDto, etc.) que conprove o têmpo de serviço na condição dê
fantonista.
. crÀssrFrcÀçÃo - JIrLGÀt ErÍl!
.1.Os ficitantes habilitados sêrão classifj.cados pelos critérios estabelecidos neste

Edital;
8.2.À classifi.câÇão procêder-se-á pêIa ordêm crescente, o quantitativo dê pessoal-
necessálio ao âtendiríênto dos sêrviÇos, p!êvisto neste edital;
8.3.Será desconsiderada a documentaÇão que contrarie os rêquisitos expressos neste
edital e ellr seus anexos ou êrn desacordo con âs formalidades prescrilas.
8.4.Será inabilitado o pa.ticipante quê não atender as exigências deste edital,
9,DÀ r!íPUGNÀÇÁO ÀO EDrlÀr E DOS RECT RSOS
9.L. Decairá do dirêito de inpugnaÇâo dos termos do edita] dê Credenciamento, perante
a Prefêiturâ Municipal de Moqeiro, aquelê quê náo protocolar na {horário de âtêndimento
das 8h âs 12h) , em até 02 (dois) dias úteis antes de expirar o prazo para credenciamento,
aponEàndo os motivos da impugnaÇào.
9.2.À aprêsentaçâo dê inpugnaÇão, após o plazo estipulado no subitêm antê!io!, náo
sêrá caractêrizada cono instrunento rêcursal, sêndo considêrâda como solicitaÇão de
es clarecimento;
9,3. Caberá recurso, nos casos de habilitaÇão ou inabilitaÇão na pré - quali ficaçâo , no
prazo dê 5 (cinco) dias úteis, contados da data da pubficação do resultado fiirâ], no
D1á!io Oficaal do Município dê Mogêiro e Dlário Oficiâ1 do Estâdo;
9,4 . os recursos sêrão reêebidos no mêstno 1oca1 da êntrega dê documentação do
credenciamento e também pe1o endereÇo eletrônico I r- l;rir-.il)::r.:err'r,l:r;r..-:r;:.l r, serâo
dirigidos à autolldade máxima do órgão ou entidâde contratante por internédio da
Comissão, o qual poderá rêcoosiderar sua decisâo, no prazo de 5 (cinco) dias útêis,
ou, nesse mesmo prazo, fazê-1o subir, dêvidameote informados;
9.5.4 autoridade superlor, após receber o recurso e a informaÇão da Comissão, proferirá,
também no prazo dê 5 (cinco) dias úteis, a sua decisão, devêndô promover a sua rêspectiva
pubticâção na Inprensa oficial en âté 2 (dois) dias úteis.
10. DÀ CONTRÀIÀçÀO
10.1.o interessado habilitado sêrá convocado, através do diário oficial, pârâ âssinâr
o j.nstrunento de prêstâÇão de serviÇos, onde sê estabelêcerão os diaêitos, obrigaÇôes
e responsabilidades das partes, conforme ninuta constante leste Edital (Ànexo IV), no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da cônvocâção;
10.2.O credenciado deverá manter durante todâ â execução da avenÇa, em conpatibilidade
com as obrigaçôes assumidas, todas âs condiÇões de habilitação e quê1ifj-caÇão exigidas
ôeste Edital;
10.3.O credênciado deverá mantêr durante toda a execução da avença, ern conpatibilidade
com âs obrigaÇôes assumidas, todas as condiÇóes de habilitação e qualificação exigj-das
nêste Edital;
10.4.O contratado deverá iniciar as suas atividades, a partir da assinatura do contrato,
ê êm câsos excepcionais, a critério do Municlpj-o de Mogelro, na defêsa do interesse
púbL i co;
10.5.O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por âto fornaf e unilateral do
Municlpio de Mogeiro, nos casos enunelados na l,ei Eederal n" 8.666/1993, e suàs
alteraÇóes, comuni-cando e)apressamente âo contlatado. com antecedência minina de 30
(trintâ) dias, hipótesê ên que será procêdido o de s credenci amento, sem Prejulzo dos
serviços já prestados e sên que caibam âo conttatado quaisquer dirêitos, vantagens ou
indênizàçóes;
10.6.o contrato celebrado com o interêssado hab.ilitado náo gera ao credenciâdo qualquer
vinculo empregatício coÍl o município de Mogeiro - PB.
11. DÀ CONDrÇiO ESPEC!ÀI.

\
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11.1.O quantitatj.vo estimado é de até 1.000 (um nil) consultas rnensais, totalizando
12.000 (dozê nil) consultas no período de 12 neses;
11.2.O quantitativo estimado apresentada nâ p1âni1ha das Especialidadês (no iten 12.2)
1.000 (um mi1) consultas lnênsais, totalizando 4.000 (quatr:o mi1) consul.tas no período
dê 4 (quâtro) nêsês,
11.3. Esse quantitati"vo poder:á ser âumentado ou reduzido, hipótêse em que o(s)
credenciado (s) será (ão) oportuôanêntê comunicâdo (s) .

12.DÀ PRESIÀÇáO DOs SERr,.!çOS

12,1,O nunicipio dê Mogeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, oferêcerá pâra
o credênciaÍnento de médicos (as) especialistas, êxâmês dê âpolo diagnóstico e cIínica
médica, conforme planilha aba ixo:
12.2. PÍÀIIILEÀ DÀS ESPIC!À'IDâDES

ESPECIÀJ.]DÀDE
N' ESrr!.íÀ.DO

DE CONSI'TTÀS

MENSàI S

DI S"RIBUIçÀO
oÀs coNsurTÀs

vÀJ,oR
UN]TJ{RIO DÀ

CONSU],TÀ B.{
R§

VÀI,OR TOTÀI
},ENSÀL RS

\,AIJOR TOTÀI
ÀNUÀ], EM R§

CRTOPEDISTA Aré 100 Até 4 x /mês R§ 55,00 Rs 5.500,00 R§ 22.000,00

PS IOUIATRIA Aré 100 Até 4xlmê s R§ 55,00 R§ 5. 500, 0o R§ 22.000,00

G]NECO],OGISTA Até 100 Até 4xlmê s R§ 55,00 Rs 5.500,00 R§ 22.000,00
ENDOCRINOLOG] STA Até 100 Até 4 x /mês R§ 55,00 R$ 5.500,00 R§ 22.000,00
OFTA],MOLOGISTA Até 100 Até 4x /mês R$ 55,00 Rs 5.500,00 R$ 22.000,00
OTORRINOI,ARINGO],OG I STA Aré 100 Até 4 x/mês R$ 55,00 R$ 5. 500, 00 Rs 22.000,00
NEUROLOG]STÀ Até 100 Àté 4x /mê s R§ 55,00 Rs 5. 500, 0 0 R§ 22.000,00
DE RI'IATOLOG I S TÀ Até 100 Àté 4xlmês R$ 55,00 Rs 5. 500, 0 0 R§ 22.000,00
PEDIATRIA Até 100 Até 4xlmê s R§ ss,00 R§ s. s00,00 R§ 22.000,00
3ÀRDIOLOG] STA Até 4xlnês Rs 55,00 R§ 5.500,00 R§ 22.000,00

TOTÀr,--------- Rs 50 .500, 00 R§ 220.000, 00

os valores de referência foram baseados na Ínédiâ â!itÍrética dos valores dâ Tabela dos
contratos pâgos pêfo muoj.clpio de Mogeiro, das pesquisas realizâdas com profissionais
e Policlinicas, valoles eLêcutados pefos municípios dà reqião, e Têbe1a SUS do
Ministério da saúde, bem como houvê aprovaÇâo do valor por consulta pelo Conselho
Municipâ] dê saúde, que emitiu a Resolução nÔ 02, de 30 de Junho de 2021, discutido e
aprovado em sua Reuniáô Ordinária de l8/06/2021.
12,3,Os fomulários de encaminhamento para consultas especialj-zadas deveráo
ser devidamênte preenchidos, em todos os campos e sem rasu!as, contendo:
identificação da unidade de saúde com Çarimlco; nome do pacieote; númer:o do
prontuário; unidade de referência; motivo do encaminhamento; hipôtese
diagnóstica, assinatura e carimbo do profissional, data ê local;
12,4.4 reatizaçâo da consulta podêrá ser efetuada na Policfínicâ Municipal- e únidades
dê Sàúde da Eamllia do MLlnrcípio;
12,5.4 distribuiÇâo dos serviÇos entle os prêstadores deverá ser realizadâ pela DireÇão
da Polic]iÀica Municipal. Na impossibalidade da distribuiçâo honogênea do número mensâf
de consultas, esta será felta conpensando o prestador que ficou, no mês atual, com
núnero menor pâra naior nos meses subsequentes de acordo com a quantidade de prestadorês
interessados por uma mesma especialldade;
L2.6.o valor de R§ 55,00 (cinquenta e cinco) leai-s pagos pe1â coôsulta ao cledenciado
dãrá direito dê retorno ao usuálio do "SUS". O Ínédico assistente develá fazer
encaminhanento à Central de MarcaÇão de Consuftas constando, no formulálio, a

solicitaÇão do rêtorno e previsão da necessidade deste;
12,?,O municÍpio poderá faze! alteraÇóes no quantitativo nensal de acordo com as
necessidades da Secretaria Municipal dê Sâúde;
12.8.os profj"ssionals terâo estrutura flsica, insumos e equipe técnicâ à disposiÇâo
pa ra realizêÇào dàs consul!as;
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12'9'Nos casos de necêssidade de reratório, Àtêstado ou laudo &édico, declaràÇào ououtro documento sobre a doença ou agràvo do pacientê que o médico espêcialista atênde',estes serâo uma complementaÇão dâ consurta, portanto, se!á coDtabilizâda apênas umaConsulta;
12.10.Nos câsos dê procedimento complenentar a consur.tà como por exemplo a colocaçàode umâ sonda urêtra}, dêntre outros, será consider:ado parte da consulta, portanto sàrácontabilizado âpenas uma consulta;
12.11,ConsLdelando que o direito ao !êtorno é em até trinta dias, o retorno que
ul-trapassa! â data linite será contabirizado como urna nova consulta, como no caso dãs
consu-Itâs de oltopêd.ia;
12.12.À contratada deverá executa!, conforne a merhor técnica, os di-agnósticos,
obedecendo rigorosâmente às normas técnicas,
12.13.os sêrviÇos sêlão prestados de acordo coú a necessidade da Municipà1idade, só
podendo se! !eâlizados mediante a âutorizaÇão do Secretário Municipal de Sàúde, ou
requisiÇão, êmitida pela Unidade de Saúde Municipal requisitantei
12.14. Todos os custos para a prestaÇão de serviÇos em diversas espêcialidades,
comprêêndendo estes serviÇos ê cônsuftas, sêrão de rê spon s abilidade do Crêdenciado;
12.15.À contratatte se reserva ao direito de, êm qualquer ocasião, fazex altetaÇóes noproleto que inpliquem na reduÇão ou aumênto do volume dos serviços, baseando-ae, parâ
tânto, na re1âção dos preços unitários básiêos.
13. DTS OBRTGAçôES DÀ CON:TRÀIàN.IE I

13.1.Controle e avaliaÇão da prestaÇâo dos servlços;
13.2. Prestação dê conta aos órgáos competentes;
13.3. Eornecimênto de infraestruturà adequada para os procedinêôtos que forem realizados
nas Unidades vincufadas âo "SUS".
1{.DÀS OARIGÀçõES DÀ CONITRATÀDÀ:
14.1.À contlatada dêverá executar os serviços nos dias ê horárlos dêsignàdos pela
Sêcretaria Municipal de Saúde, conforme a melhor técnica, obedecendo rigorosamentê às
nôrmas aplicáveis;
14 ,2 , O credenciâdo responsabili.zar-se-á pê1a qualidade e norrnas técnicas dos
diagnósticos;
14.3.Executar os serviços de acordo con a necessidade do Municlplo, rlediante a
autorização do SêcreLário Municipal de Saúde ou requisição, enitida pelas unidades de
saúde do Muni-clpio de Mogeiro;
14.4.À rêalizâçâo dâ consulta poderá ser efetuada na Poficlínica Munj-cipat e/ou nos
Postos de Saúde da Fàmí]ra do municipio;
14.5.Entregar juntamente com o fâtulanento, cópia da autorização ou lequisiÇão do
pâciente para conferência;
14.6.ouando da necessidade de informações ou dúv1das leferentês à prêstaÇão dos
sêrviços a sêrem realizâdos, â contlatâda devêrá entrar en contato com a Secretaria
Municipal de Saúde;
14.?. Eornecer as devidas Notas Eiscais, nos tênnos da ],ei;
14.8. Eica sob responsâbilidade da Contratada qualquer prôb1ênâ que seja detectado nas
Consuftas e sêrviÇos prestados;
14.9. Todos os mateliâis ôecessárlos, como medicamento e insumos, e estlutura para
realizaÇáo das consultas ê exanês co!!e!âo às custas da contlatada;
14.10.À contratada se rêsponsabilizârá po! todos os danos causados por seus empregados
ao Municipio e/ou tercêiros.
15.DO VÀ,,OR I DÀ IICBIO. DE PÀCN{ENIO:
15.1.o valor a ser paqo por cada consufta é R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)i
15.2.o pagarÂento sêrá efêtuado nuln prazo de até 30 (trinta) dias após a prestaÇáo/
entrega, rnedlântê a apresentaÇão da Nota Fiscal/fatura ê o visto da Secretaria
requisitante;
15.3. O credenciamênto não estabelece qualquer obrigaÇáo do órgâo ou entidade
contratante em efetivar a contrâtâção do sêrviÇo, face à sua precariedade e, po! issc,
a qualquê! momêoto, o credenciado ou o órqão contratante poderá denunciar o
credenciamento, inclusive quando for constatada qualquer ilrêgularidade na obselváncia
e cumprlmento das normas flxadas ôeste Edital e na legisl.âÇâo peatinente, sem prejulzo
do coâtraditório e dâ aríp1a defesa.
16. DÀS SÀNçôES IDMTNTSTRATTVÀS:
16.1.4 inobservânciâ pelo CREDENCIADO dê c1áusulas ou obrigaçõês constantês do
contrato, ou de devêr originado de norma 1egaI ou regulamentar pertinente, autorizará

\
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16.
16.
1-6.
do
16.
16.

o fundo Municj.pa.I de Saúdê de Mogeiro, garantidâ a anpla defesa e o cont!âditório, a
apl-icar, êm câda caso as seguintês penalidades contrâtuaisl
1.6.1.1. Advertência;
16.1.2. Multa;
16.1.3. Suspensâo temporária de participaÇáo em licitaçâo e ihpedinento dê contratar
com a ÀdministraÇão;
16.1.4. DeclaraÇão de inidoneidade para licitâr ou contrata! com a Administração
Públicâ.
16.2.Às sanÇõês nêncionadas nos subitens anteliores náo impedem que a Àdministrâção
rescinda unilatelalnênte o contrato administrativo, nâs hipóteses p!êvistas oa tei no
8 ,666/ 93 |
16.3.Ã, adveltência consiste em repreensáo por escrito imposta pelo não cumprimento dàs
normas do§ contratos cel,ebtâdos.
16.4.À multa aplicávêf será de:
16,4,1.0,3* (três décinos por cênto) por dia, até o trigésiÍlo dia de atraso, sobre o
\ralor do selviço náo realizado,.
16.4.2.5t (cinco por cento) por descumprirnento do prazo de er<ecução, calculados sobre
o valor total do contrâto;
16. 4 .3. 10 * (dez por cento)
16.4.3.1. Pe.Ia recusa i.njustificada em assinâr o contrato no prazo estabelêcido;
16.4.3.2. PeIa rescisão da avenÇa, calculados sobre o vaLor totâl do contlato; ê/oui
16.4.3,3. Pê14 recusa i.njustificada en prestar totâI ou pâtcialmente o serviÇo,
cal.culados sobre o valor cor!êspondente à parte inadimplente.
16,4,3.4. O atraso. para êfeito de cálculo de mufta, será contado eÍn dias corri.dos, a
paltir do dia seguinte ao do vencimênto do prâzo da prestaÇão do serviÇo, se dia de
expediente normal no Municipio de Mogeiro, ou do primeiro dia úti1 seguinte;
16,4.3.5. A multa podêrá ser âplicada juntamente com outras sanÇões segundo â natureza
ê a grâvidade dà falta comêtida, dêsde que observado o princípio da proporci ona 1idàde i
16.4.4. Dêcorridos 30 (trinta) dias de atraso iôjustificado na execução dê serviÇos, o
contlato deverá ser rescindj"do, exceto se houver justificado interesse público em
manter a avenÇa, hipótese em que será aplicadê Ínu1ta;
16.4.5.A suspensão e o impedinênto são sanÇões admini.strati-vas quê tenporâriamênte
obstam â participaÇão êm .IicitâÇão e â contrataÇão com a AdninistlaÇâo PúbIlca
Municipal, sendo aplicadas nos segui.ntes prazos e hipóteses:
16.4.5.1. Por 6 (seis) mesês, nos casos dê:
16,4,5,1.1.Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 meses, seln quê o
fornêcedor tenha adotado as medidas corletivas ôo plazo dete!Íninado pe1â Àdministraçáo;

1.2.À1teraÇão da quantidade ou quâfidade do serviÇo prêstado.
2. Por 1-2 (dozê) mesês, nos càsos dê:
2 . 1. retardanento imotivado da execuÇão de obra, de serviÇo, de suas parcelâs ou
ecinento de bens.
3. Por 24 (vinte e quâtro) nêses, nos cêsos dê:
3.1,entregar como vêrdadeirâ, mercadoria fafsificada, adulterâda, dêtêriorada

ou dani ficâda;
16,4.5.3.2.para1isaÇão dos serviÇos sem justa fundamentação e prévià comunicação à
Admj-lristração;
16.4.5.3.3.praticar ato ilícito visândo ê frustra! os objetivos de licltaÇâo no âmblto
do Mun-icipio dê Moqeilo, ou sofler condenaçáo definitiva por plâticar, por mêio doloso,
frâudê fiscal no recolhimento de qualquer tributo.
1"6.5. será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a
AdministlaÇâo Pública, por têmpo indeterminado, o fornecedor que:
16.5.1. não regulariza! a inâdinp1êncla contratuaf nos prâzos êstipulados nêstê editaf;

16.5.2. demonstral não possuir idoneidade para contratar com a Adninistração Pública,
en viltude de ato ilícito praticado.
16.6.À declaraÇão de inj-doneidade para licitar ou contratâr con a Àdminl.stração Pública
permaÂêce!á em vigor enquanto peldurarem os motivos dêterminantês da puniÇão orl até
que seja promovida a reabi]itaÇão peranle á própriâ âutolidade que aPlicou a sanÇâo, a
quâ1 será concedida sêmple que a contratadâ ressarcir os preiui2os resultantes da suà
conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de susPensão e impedi:nento apl-lcadas.
16.7.8n qualquer hipólesê é assegurado ao crêdenciado arnplo direito de defêsê, nos
termos das normàs geraj.s da Lei federal dê licitaÇÔes e contratos adÍninistlativos.
17. DO PRÀZO DE CONTRATÀÇãO:

4.5.
4.5.

forn
4.5.
4.5.
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17.1.O prazo de vigência do Termo de Credenciamênto será de 12 (doze) meses, a contar
da data dê assinatura, podendo sêr prorrogado, por inte!essê do contlatante e anuência
do Credênciado, por iguais e sucessivos pêríodos, até o limite de sessenta meses,
mediante Termo Àditivo e consensuaf, conforme itên 4. deste Edita.I;
17.2, Durante a vigência do TêImo nâo havetá correção ou rêajuste de vâlores das
Consultas.
18. DO DESCREDEITCIITI'IEN']O :

18.1. Constituen motivo para o descredenciamento:
18.1,1. Dei-xar de proÍnover a atualização dos documentos de habifrtaçâo ou incorrer em
situâÇão de irregularidade fiscal;
18,1.2. ÀpuraÇão de fatos supervênientes que importelo no êompronetimento da
capêcidade juríd1ca, técnica, fiscàl do credeôciado;
18.1.3. Conduta profissi.onal quê firê o padrão ético ou opêrâcionàI do tlabalho;
18.1.4. Nas hipóteses prevlstas no artigo 78 da Lei r\ô 8.666/931
18.1.5. Pedido do credenci.ado, dêsde quê requerido com antecedência mínima de 30
(trinta) dias.
18.2. Da decisão de de s credenc iamento, que devê!á sêr devidamente motivada pêIa
Secretaria Municipal de Saúdê, êaberá defesa no prazo dê 10 (dêz) dias úteis, como
garantia do credenciado ao diieito do contraditório, sendo aval-iadâs suas razóes no
prêzo de 05 (cincoi dlas üteis;
18.3.O descredenciamênto náo exime a apfi.caÇão das sançôes previstas no artigo 87 da
Lêi Fêdêra]. n". 8.666/93.
19. rRÀràlrrNÍo JURÍDrco DrFERElrcràDo DrspENsÀDo irs nrcao-nrpassÀs E E§ípREsÀs DE pEeurNo
PORIE (Llr CO{PLEMEI(IÀR N ' 123106 e àlteleçõês posteriolee):
19.1.No prêsênte crêdenciamento, as microemprêsâs (ME) e empresas de pequeno porte
(EPP) , devj-daneÂte identificadas nos termos do artigo 72 da Lêi Compfementar na I23/A6
e a1têraçóes postêriores, dêvelão aprêsentar toda â documentaçáo exigida para efeito
de comprovaÇão de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restriÇão;
19.2.Hâvêndo â]guÍna restrição na comprovâção da rêqularidadê fiscâl, será ãssegurado
o plazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da sessâo de
anáLise dos documentos de habilitaÇão, prorrogáve1 por iguaf período, a critério da
secretâriâ Municipal de saúde, pa!a a regularizaÇáo da documentaçâo, pagamento ou
par:celamento do débito, e emissão de eventuais certidóes nêgativas ou positivês com
efeito de certidão nêgâtiva.
19,3,4 não-regularizaçâo da documentaÇão, no prazo prêvisto, inplicará na inabilitaÇão
da rêque!ênte e decadência do direito à contrataÇão, sêm prejuizo das sanÇõês previstâs
no altigo 81 da Lei no 8.666/93i
19.4.Na ocorrência dâ hipótese prevista no dispositivo anterior, o lequetinento se!á
indeferido.
20. DÀS DISPOSIçõES GERÀIS:
20.1.Este Edital estârá à disposiÇão dos interessados no site oflcial do Tribunal dê
Contas do Estado da Pâraíba (!,:r''.,-r.:L).i,1'.itr):,.i)r);
20.2. Todas as referências de tempo previstas no Edital observarâo ob r i gatoriamente o
horár.io de Brasífiâ/DF;
20.3,É dado revoga! o cledenciamento junto à secrêta!ia Municipaf de Saúde, por razões
de interesse públi.co decorrente dê fato superveniente devidâmênte cornprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade,
de ofÍcio ou por provocação de te!ceiros, mêdiaôtê parecer escrito e devidamente
fundanentado, na forna do artigo 49 da Lei Eederal no 8.666/7993i
20.4. Nenhuma indenizaÇão será dêvida às participantês pê14 manifestaÇão de interesse
ou pela âpresentaÇâo de documentos no presente crêdenciamênto;
20.5.É facultâda à Secretarla Munrcipal de saúdê, em qualquer fase do credenciêrnent o,
â promoÇâo de di1lgência destinâda a esclarecer ou â conplementar a instrução do
procêsso.
21. FAZEI., PÀRrE IN:IECRâIÍIE DESTE EDÍIÀL r

ANEXO
ANEXO
ANEXO

ANEXO
ANEXO

I
]I
III
IV

MODEIO DE REQUERIMENTO PÀRÂ CREDENCIÀMENTO'
MoDEl,os DECI,ARÀÇÕES;
TRÀTAMENTO DIEERENClÀDO'
MINUTA DO CONTRÂTO;
],1STA DE CONFERÊNCIÀ DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

\
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Moqeiro - PB, 31. DE AGOSTO DE 2021.

REIZÀIÀ CRTS?ÍIIÀ STI,VETRA NE9ES UASCONCEIAS
Secrêtária de Saúde

àl{rONfO,]OSE FERREIRÀ

\\2
»



, neste ato reprêsentado pe.lo (s) Sr/Sr' (s)

(ditetorês au sócios, cofi qualificêÇão conpfeta a exenplo, none conp)eto, D\neto do

RG, CPF, nacionê]idadet estado civil. prôfissão ê êndereÇo) pelo presente instxumeoto

ESBÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITURA MUNICIPàIJ DE I'íOGEIRO

SECRETÀRIÀ MUNICIPÀf. DE SÀÚDE
RUà GETúÍ,IO VÀRGÀS, SN

ÀNEAO I - CEÀ}SDÀ POBLTCÀ Nô 00003/2021

MODELO DE CREDENC IAI',IENTO

REEERaNTE: CEàI{ÀDÀ POBLICÀ Nô 00003/2021
PREFE]TURÀ MUN]C]PAL DE MOGEIRO - PB.

PROPONENTE
CNPJ

NOME/CPF/ÀSS INATURÀ
Representante legal do ProPonente.

OBSERVAçÃO: À DECI,ÀRÀçÁO DEVERÁ SER EI,ABORÀDÀ EM PÀPEL TIMBRÀDO DO PROPONENTE.

À emprêsa ., inscrita no CNPJ de no ., com sêde na

de mandatoT nomei-a e constitui, sêu(s) procurador(es) o Sr/Sro (s)

\nane canpleta, nacionalidadet estado civif, profissão e endereÇo) portador do RG n"

.., expedido pê10 órgâo ..., devidamente inscrito no CPF no

residente no ende reÇo (endereÇo compfeto), como meu

Local e Data

mandatálio, a quem coofiro amplos poderes para junto a PREEEITUBÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO,

praticâr todos os âtos necessários, relativos âo procêdimento dê CHÀI4ÀDÀ PÚB],ICO n'
0A03/2021,, conferindo-lhe, ainda, poderes especiâis para desistj-r de recursos, interpô-
los, apresentar 1âncês, negociar preços e denais condiÇôes, confêssar, deslstir, firma!
comprolnissos ou acordos, leceber e dar quitaÇão e praticêr todos os demais atos

pertinentes ao certame, ên nome do proponente dando tudo coiro bom, firme e va-Iioso'

§r
V
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ÀNEXO II - CEluüDÀ pOBriICÀ N" 00003/2027

MODELO DE DECLARÀÇÔES

RIFIRENTO: CEÀ!íÀDÀ PUBLICÀ No 00003,/2021
PRETEITURÀ MUNIClPAI DE MOGEIRO _ PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECÍ,ARÀÇÃo de que nâo possui no quadro sociêtário, servj.dor púb1ico da ativa do
órgâo rêalizador do certame ou de qualquer entidade a e1e vinculada.

O proponente acinâ qualificado declala Ââo possuir em seu quadro soci-etário e de
funcionários, quâlquer servidor efetivo ou comlssionado ou emprêgado desta plefeiturâ
Municipal dê Mogeiro, como taÍüén en nenhum outro órgão ou êntidade a ela vinculada,
exercendo funÇôes técnicas, gerenciais, comerciais, adninistrat-ivas ou societárias.

2.0
2'7 ,

3.0
na

- DECLÀRAçÃO de cumprimento do disposto no A!t. 70
Inciso V, da Lei 8.666193.

Inciso xxxIII, da CE - Art

a todas as clár.rsulas e condiÇões do correspondente

O proponente acima quafificado, sob penas da Lei- ê êm acâtâmênto ao disposto ao Àrt.
7" inciso XXXllI dâ ConstituiÇão Eederal, Iej" 9.854, de 27 de outubro dê 1999, decfara
náo possuir em seu quadro de pessoal, funcronários menores de dezoito anos em trabafho
noturno, perigoso ou insaLubre e nê!0 neôores dê dezesseis anos, em qualquêr trabalhoi
podendo êxisti.r meooles, a paltir de quatorze anos, na coÀdiçâo dê aprendiz na formâ
da legislâção vigente.

- DECLÀFÀÇÃO de superveniência de fàto impeditivo no que diz respeito a participaÇão
licitaÇão.

Conforme êxigência contida na Lea 8.666/93, Arr.. 32, §2o, o proponeôte acima
qua.lificâdo, declara náo haver, até a presente data, fato inpêditivo no que diz respeito
à habl litaÇáo /part i cipâ Ção na presente llcltaçâo, não se encontrando en concordata ou
estado fê1imênta!, estando ciente da obrigatoriêdade dê informar ocorrências
posterj-orês. Ressalta, ainda, náo êstâr softêndo penafidade de declaração de idoneidade
no âmbito da administraÇão Federal, Estâdua1, Municipal ou do Distrito EederaL, arcando
civil e criminalmente pela pleselltê afilmaÇão.

4.0 - DEcl,ÀRÂÇÃo de submeter-se
instrumento êonvocatório.

Declaro êxpressamerte de quê acêito prestar os serviÇos, nas condiçóes e valoles
platicados neste instrunento convocatório. Portanto, atendêrá a qualidade necessária à
ÍnanutenÇão e prestaÇáo dos selviÇos, em conformidade con a sua especificldade, e
considerando seu processo dê finalizaÇâo e\ou adaptação técnica;

O proponente acima qualificado declarâ ter conhecimento
do respectivo instrumeôto convocatório e submêter-se as

e aceitar todas as cláusulas
condições nelê êsti-puladas.

l,ocal e Data.

NOME/CPF/ÀSS INÀTURA
Representante 1ega1 do ploponente.

OBSERVÀÇÃO: A DECIARÀÇÃO DEVERÁ SER EIABORÀDÀ EM PÀPEI, TIMBRÀDO DO PROPONENTE.
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ÀNgxo rrr - cEÀl{ÀDÀ prrBl,rcÀ N6 00003/202!

MoDELo DE DECLARÀçÃo - de trataÍflento diferênciado e pleno conhecimento e âtêndinento
às exigênciâs de habilirâçáo.

REFERE}IIE: CSÀ},ADÀ PI,BLICÀ Nô OOOO3/2021
PREEEI?URÂ MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 _ DECLARÀÇÀO DE

Ler 7A .52A / 02 .

( ) oue estamos enquadrados, na dâta designâda pârâ o
condição de microempresa ê que nâo estamos incursos nas
do êrt. 3o da Lêi CoÍnplêmentêr no 123l06.

REGUIARIDADE par:a hab.llitaÇão previsto no Art. 4", Inciso VII, da

O proponeDte acina qualificado, declara, em conformidade con o disposto no Art. 40,
Inciso VII, da I,ei 10.520,/02, quê está apto a cunlprir plenameote todos os requisitos
de habili.taÇâo exigidos no respectivo instru!íento convocatório que rêgê ô Chamarnênto
Púb1ico aciÍra indicado, e ainda:

2.0 - Pala os fins do tratamento diferenciado
Complementâr Do. 723/06, declarâmos:

e favorecido de quê cogita a Lei

( ) Que não possuínos a condiçâo de microempresa, nen a de êmprêsâ de pequeoo portê.

rnício da
vedaÇôes a

sessão pública, na
que se rêporta § 40

( ) oue estamos ênquadrados, na datê dêsignada pâra o 1nício da sessão púbfica, na
condiÇâo de pequeno porte e que não êstamos lnculsos nas vêdações a quê se reporta §
4" do a.t, 3'da lei Complenentar n" 123/a6.

2.0.1 - No que concerne
declâramos:

ao conhêcimento e âtendimênto às exigências de habilitaÇào,

( ) Para os efeitos do Ínciso VII do Ar:t. 4" da l,êi 70.520/02, o pleno conhecimento e
atendinento às exigências dê habilitaÇão, cientes das sançóês factiveis de serem
aplicâdas a teor do art. 70 do mesmo diploma.

( ) Para os efeitos do § 1'do art. 43 dâ Lei complementar no 123/06, haver restriçâo
na comprovaÇáo da nôssâ regularldade fiscal, a cuja regularizaÇáo Procederemos no prazo
de 02 (dois) dias úteis, cujo telno inicial corresponderá ao momento da declaraÇão do
veocedor do certame, prorrogáveis por igual periodo, a critério da ÀdjninistraÇão
Púb1icâ, cientes de que a não regularização da documêntação, ao prazo previsto implicará
decadêncla do direito à contrataÇão, sêm prejuizo das sanÇôes previstas na Lei Federal-
8,666/93, especialmênte a definida no art. 81.

Local ê Data.

NOME/CPE/ÀSS lNATURÂ
Replesentante legâf do proponente.

OBSERVAÇÃO: À DECÍ,ARÀÇÁO DEVERÁ SER EI,ABORÀDÀ EM PAPEL TIMBRÂDO DO PROPONENTE
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À}IEXO IV - CEÀI.DDÀ PT'BLICÀ NO

MINUTA DO CONTRÀTO

cEÀr,íADÀ PÚSLrCÀ No OOOO3/2021
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO NO CP

CONTRÀIO lror ..../...-CprJ

o0003/202L

0a003/2a21,

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CEIEBRÂM A PREEEITURÂ
MUNICIPAT, DE MOGEÍRO E . ... ....., PARÀ EORNECIMENTO
CONEORME D]SCRIMINADO NESTE ÍNSTRUMENTO NA TORI"IÀ
ABA]XO:

Pelo presente instrumento de contrato, de r]m lado Prefêiturê Municipaf de Mogeiro -
Av, Prêsidêntê João Pessoa, 47 - Cêntro - Mogeiro - PB, CNPJ no 0 B . B 6 6 . 5 O I ,/ O O 0 1- 6 7 ,
neste ato rep!esentada pê1o Prefeito Antonio José Êerrêira, B!asj-1eiro, Enp!esârió,
residente e domiciliado na Sltio Pintâdô de Cima, 138 - Àrea Rulal - Mogêiro - pB, Cpf
n' 840,199.644-91, Carteira de Identidade n" 3360118 SSPPA, doravante simplesmente
CONTRÀTANTE, e do oulro Iado ....

., neste ato represênLêdo por residente e domicil-iado nê . . ... ..
, CNPJ

..., .., Cartêira de Identidade nô

(...)

.../ CPF no
.,.., dorâvânte slmplesmente CONTRÀTADO, decidirarn as pârtes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pêl-âs c1áusulâs e condições seguintes:

CI,j(Us(,I,À PRIMEIRÀ - Dos F!l@Àt!@NÍos:
Este contrato decorre da licitaÇão nodâlrdade Chanadâ Públicâ no 00A03/2A21, procêssadâ
nôs termos dà Lei Eederal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CIÀUSULÀ SEGONDÀ - DO OBJET€:
O presente contrato tem por objeto: CREDENCIÀMENTO de profissionais médicos, pessoa
jurídica, parâ a prestação de serviÇos de saúde e apoio diagnóstico, ôo cadastro do
SisterÂa Único dê Saúde - sus, em áreas diversas, em caráter complementar à Rede
Munj-cipal de Saúde, destinado ao atendinento dê pacientes do Municiplo de ' Mogêiro -
PB, na forma êstabelecldâ por este Edital e seus anexos.

o fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condi-Çôes expressas
nêstê instrumento, proposta apresentàda, êspecificaçõês técnicas corre spolldent e s ,
processo dê licitaÇâo modalidade Chamada Púb1ica io 00003/2A21 e instruÇõês do
Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do prêsêntê
contrato, independente de transcriÇão; e sêrá rêalizado na follna parcelada.

cúus(,I.À TERCETRA - Do vÀroR E PREÇos:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R§

cLtiust,IÀ egÀxrÀ - Do REÀJrrsEàI.{ENTo E}í sEr{rrDo EgERtEo:
Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no plazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediânte solicitaÇão do Contratadô, os preÇos
poderão sofrer !êajuste após o interrêgno dê rlm ano, na mesma ProPorção da variação
verificada no IPCÀ-IBGE acumu.lado, tomando-se por basê o nês de apresentaçâo da
rêspêctiva proposta, exclusivâmente para as obrigâÇões iniciadas e concluidas após a
ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interrêgno mínimo de um ano sêrá contâdo a
partir dos efeitos financêiros do ú1timo reajuste.
No caso dê atraso ou não divulgaÇào do indice dê rêajustanento, o Contratante pagará
ao contratado a inportâncj-à calculada pela última variação conhecida, liquidando a
difelenÇa corrêspondente tâo logo seja divulgado o índice definitivo. Eica o Contratado
obrigado a apresentar Í!ênória de cá1cu1ô rêferente ao reajustâmento de p!êÇos do valor
relnânescente, sempre que este ocorre!.
Nas aferiçõês finais, o índicê utilizado pala reajuste será, obri gâ torl anente, o

definitivo.

\



ESBÀDO Dà PÀRÀÍBA
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Caso o indice estabelecido pãra reajustamento vênha a ser exti-nto ou de quâfquer
não possa mais sêr trtili.zado, será âdotadoT en substituição, o que viêr
deterninado pêla legislaÇão entáo em vigor.
Nâ ausência de previ-são legal quanto ao indice substituto, as paltes elegerão
indice oficial, para leajustamento do preÇo do valor remanescente, por lxeio de
âditivô.
O rêâjuste poderá ser rêalizado por apostilamento.

forma
a se!

te rmo

cu(osrrr,À OUn{IÀ - DÀ DoTÀÇÃo:
Às dêspesas correrão por conta da sêguinte dotação, constânte do orÇamento vigentêi
Recursos Próprlos do Munl.cipio de Mogêi!o: ],EI MUNICIpAL 340/2020 O2.O4O SEC. MUNICIpAI
DE sÀúDE 02040.10.122.0004.2920 MÂNUTENÇÃo DÀs ATTVTDADES DA sEcRETÀRrA DE SAúDE
02040 , 10 . 301. 1013.2913 MANUTENÇÃO DE ESPECTATTDADES Cl,rNrCAS 02O4O. 10 .301 . 2OA1 .2A42
MÀNUT. DAS ATIVIDADES DO EUNDO MUNICIPÀL DE SAUDE O 2 O 4 O . 10 . 3 O 2 . 10 ],3 . 2 O 31 MANUT. A?IV.
HOSP. E MÀTERN. MÀRIÀ HERMINÍA SILVEIRÀ O 2 O 4 O . 10 . 3 O 2 . 10 13 . 2 9 4 6 TETO MUNIC MEDIA E ÀLTÀ
COM. AMB HOSP - MÀC O 2 O 4 O . 10 . 3 O 1 . 10 12 . 2 O 3 5 MÀNUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMÀ SÀUDE DA
EAMIIA 0 2 0 4 0 . 10 . 3 0 1 , I 0 12 . 2 014 MANUT. DAS ATÍV ATENÇÃO BÀSICA A SAúDC _ pÀB ElXO
3.3 . 90. 39. 00 ,00 214 ouTRos SERV. DE TERC. PESSOÀ JURIDICA 3 . 3. 90. 39. OO. OO 211 oUTROS
SERV. DE TERC. PESSOÀ JURIDICA.

CIÀUSUÍ.À SEXIÀ - DO PÀGâI.IETÍIO:
o pagamento será efêtuado mediante processo regular e en obsêrváncia às normas e
proced-imentos adotados pelo Contratânte, da seguintê nâneira: Para ocorrer no prazo de
trinta dj.as, contados do pêriodo de adi,mpl-enento.

cu{os(Ír,À súTrra. - Do pRÀzo E DÀ vrGÊNcrA:
O prazo máxj-mo de êntrêga do objeto ola contratado, que admite prorrogação nas condj-ções
e hipôtesês previstâs no Art. 57, § L', da Le! 8,666/93, está abai.xo indicâdo ê será
considerado da assioaturâ do Contrato:
a - Entrega i Imediata.
A vigência do presênte contrato sêrá determinada: até o final do exêtcício financei.!o
de 2027, considerada da data de sua àssinatura.

CI,jíUSUIÀ OITÀ\Ià - DÀS OBRIGÀçõES Do CoNIBÀTÂNTE:
â - Efetuâr o pâgarnênto relativo ao fornecimento efetj.vàmênte real.izâdo, de acordo colo
as rêspêctivas c-Iáusufas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornêcimento
contratâdo;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidâde
de produto folnecido, êxercendo a nais ampla e completâ fiscalizaÇãô, o que não exime
o Contratado de suas responsabi-Iidades contratuais e legais;
d - Dêsignar representântes corn atribuiÇôes de Gestor e Fiscaf deste contrato, nos
terrnos dâ norma vigente, especialmente para acompanha! e fiscaliza! â sua êxecução,
re specti vane nte, permitidâ a contratação dê terceiros pâra assistência e subsldio de
informâÇóes pêrtinêntes â essas atlibuiÇôes.

c].Árrsl,IÀ NoNÀ - DÀs oBRrcÀçõEs Do corÍrRÀrÀDo:
a - Execr.rtar dêvidamente o fornecinento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de quâlidade estabelecidos para o ramo de
atividade relacionada âo objêto contratual, con observância aos plazos estipuladosi
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à legisfaÇão fiscal,
civil, tributária ê taâbalhista, bem como por todas as despesas e compromissos
assuíidos, a qualquer titulo, pêrante seus fornêcedores ou terceiros em razão da
execução do objeto côntratâdo;
c - Manter prêposto capacitado e idôneo, aceito pê1o Contratante, quando da êxecuÇào
do contrato, quê o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir ê facilita! a fiscal-izaçáo do contratantê devendo prestar os informes e
escf arecimentos solicitados ;
e - Será responsáve1 pelos danos causados diretamêntê âo Contratantê ou a terceiros,
decorreotes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não exclui.ndo ou reduzindo
essa re spons abi lidade à fiscalizaÇâo ou o acompanhâÍnêôto pelo órgão i.nteaessadoi
f - Não ceder, tlansferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste
instrunento, sem o conhecimento e a devida autolizâÇão exPressa do contratante; \-
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g - Manterr durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes
assumidas, todas as condiÇôes de habilitaÇão e qualificação exigidas no respectlvo
processo llcitatór1o, apresêntando ao Contratante os documêntos necêssários, sêmpre
quê solicitado.

cuÁust r,À DÉcrle, - DÀ ÀTTERAÇÃo E REscrsÃo:
Este contrato poderá sêr alterado con a dêvida justificativa, unifateralmente pelo
Contratante ou por acordo entaê as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será
rescindido, dê pleno direlto, conforme o disposto nos Arts. '7'7, 78 e 79, todos da Lei
8.666/93.
O Contratado fica obrigado a acêitar, nas mesmas condiÇôes contratuais, os acréscimos
ou supressôes que se fizerêm nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S
1'da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá excêder o limttê estabefecido,
salvo as supressões rêsultantes de acoldo cêlebrado entre os contratantes.

CúÀUST'ÍÀ DECIT'íÀ PRIMEIR,A - DO RECEBN.'ENTO i
Executado o presente contrato e observadas as condiçôes de adimplemento das obrigaÇõês
pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante
obedecerão, conforme o câso, às disposíÇôes dos Arts. '73 a'76, da Lei 8.666193.

cl.iiusul,À DÉCI!.IÀ SEGI,NDÀ - DÀs PENÀIJIDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇões assumidas e precêitos legais,
sujêitârá o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades pr.evistas
nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5* (zero
virgulâ cinco por cento) aplicadê sobrê o valor do contrato por dia de êtraso na
entrega, no início ou na execuÇão do obleto ora contratado; c - nulta dê 109 (dez por
cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou parciaf do contrato; d -
suspensão temporária de participar em licitaÇão e impedimento de contratâr com a
AdininistraÇâo, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaraÇão de lnidoneidade pala
licitar ou contrâtar com â Àdmlnistraçâo Públ1ca ênquânto perdurarêrn os motivos
determinantes da punição ou até que sejê promovida sua reâbl1itação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.
Se o vãfor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
êomunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um
por cento) ao mês, ou, quando for o câso, cobrâdo judicialmêntê.

cu{ustllÀ DÉcr]a. rERcErRÀ - DÀ coMPENsÀqÃo FrNÀNcErRÀl
Nos casos de eventuâis atrasos de paganento nos termos destê instrumento, e desde que
o Contrâtado não tenha concorrido de âlgurna forma para o atraso, será admitidâ a
conpensaçâo financeira, devidâ dêsde a data lamlte fixada pala o pâgamento até a data
correspondeôte ao efetivo paganento da parcela. 0s encargos moratórios dêvidos en razâo
do atraso no pagamento serão cafculados com uti.IizaÇão da seguinte fórmula: EM: N x

vP x I, onde: EM = êncargos moratórios; N: númêro de dias entre a data prevista pâra
o pêganento e a do efetivo pagamento; VP = vafor da parcela a ser paga; e I = indice
de compensaÇão financeira, assim apurado: I = (Tx + 100) + 365, sendo Tx = percentual
do IPCÀ-IBGE acunulado nos últimos doze meses ou. na sua falta, um novo índice adotado
pelo Governo Federaf que o substitua. Na hipótesê do referido índice estabelecido para
a conpensaÇão fj-nanceira venha a ser extinto ou dê qualquer forma nâo possa mais ser
utilizado, será adotado, êm substituiÇão7 o que vier a ser: determinado pela legislaÇâo
então em vigor.

CL'|USULÀ DÉCI}A QUàRÍÀ - DO PORO:

Para dirimir as questões decorrêntes deste contralo, as partes elegem o Eoro da Comarca
dê Itabaiana.

E, por estarem de p1êno acordo,
qual vai assinado pelâs Partes e

lavrado o presente êontrato em 02(duas) vias, o
duâs testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO

de

TESTEMUNHAS

for
por

CONTRÀTANTE

de

N
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ÀlrExo v - cEÀÀ4DÀ pt BLICÀ No 00003/2021

L]STÀ DE CONEERÊNCIÀ DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

REFERENTE: CBÀMÀDÀ PSBLICÀ N" 00003/2021
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB.

PROPONEN?E
CNPJ

IIEM DOCI]MENTO ENIREGOE PENDENTE

À.1 EÀ3r!rrÀÇÃo JúRÍD r cÀ/ rÉcNr cÀ,/ Fr s cÀ!
a.0L CNPJ.Plova dê iôscrição Õo cadastro Nacional de Pessoa Juridica
a.a2 Prova de

municipal,
inscriÇão no cadastro de contribuintes
re.l-âLivo a sêde do lici!anLe.

estadual ou

a.03

Ato constitutivo, estatuto ou contlato social em vigor, devidamente
registrado, em sê tlatando de sociedadês comerciais, e, no caso de
sociedades por aÇões, acompanhâdo de documentos de elêição de seus
administradores. Inscriçáo do ato constitutivo, no caso dê sociedâdes
civis, aconpanhada de prova de diretoria em exercicio, Decreto de
autorização, ên se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ato de reglstro ou autorizaÇáo para
funcionamento expedido pelo órqâo competente, qrlando a ati.vidade
àsslm o exigir. Registro comercial, no câso dê enpresa individual.
Estas exigências não se aplicam ao licitante que, quando dâ etàpà de
credenciamento no cêrtamê, já tenhâ apresentado de forma regular nos
termos do presente instrumento convocatório, a referida documentaÇão
solicitada neste subitem.

a.04

ReIação e IndicaÇão do(s) Respons áve1 ( eis ) Técnico(s), âcompanhado
dâ docunentaçâo a segui! relacionada:
Cartei.a de Identidâdê;

Diplona de GraduaÇão expêdido por InstituiÇão de Ensino reconhecidâ
pelo MEC (frênte/verso) ;
Certificado dê êspecialj-6ta e/ou Certificado de concLrsâo de Pós-
craduâÇão (frente e verso)i
Carteirâ proflssional (Registro no CRM considêlando Resoluçâo CFl4 No

1,937/2009),

a,05

Àtestado de Capacidade Técnica de desempenho anterior satisfâtórj-o,
de atividadê igual ou assemelhada ao objêto da licitação, feita
através de atestado fornecido por pessoa juridica de direito púb1j.co
ou privado.

â,06 Regularidadê para com a Eazenda Pederal - certidão Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Eederais e à Divida Àtiva da união.

a.07 Certidões negativas das Eazendas Estadual e Municipâ1 da sede do
ticitântê, ou outro equivalente, nâ forma da lei.

a.08
comprovaçáo de regularidade refativa ao Fundo de Garantia pol Têmpo
de serviço - EGTs, apresentando o respectivo ce!tificado de
Regutaridadê fornecida pela Caixa Econômica Eederaf.

a.09

Prova de inexistência de débitôs inâdiríplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentaÇâo de Cer.tidão Negatlva de Débitos
Trabalhistas CNDT, nos teüíos do Titulo vrr-A da consolidàÇão dâs
Leis do Trabalho, âprovada pêIo Decreto-Lei n' 5.452, dê 1" de maio
de 1943.

a.10
celtidâo negativa de falência ou concordata expedlda pelo
distribuidor da sêde do ficitante, no máxj-mo 30 (trinta) dlas da data
prevista para abêrtura das propostas,

8.1 DECI.ÀRÀÇOE S

b. 01
oecr,anaçÁo ae que não possui no quadlo societário, servidô! público
da ativa do ólgâo realizador do certame ou de qualquer entidade à ele
vinculâda

b. 02
DEcl,ARÀÇÃo de cumprimento do disposto no Art
CF - Art. 2'7, Inciso V, dâ Lei 8.666/93.

7o, Inciso xxxÍIÍ, da



ESÍÀ.DO DÀ PàRÀÍBÀ
PREEEITI'RÀ MI'NICIPÀÍ, DE MOGEIRO

SECRETÀRIÀ MUT{ICIPÀI DE SÀÚDE
RUÀ GETÚ],IO VÀRCÀS, SN

b.03 DECIÀRÀÇÀO de superveniência de fato impeditivo no quê diz respeito
a participaÇáo nâ licitação.

b.04 DECIÀRÀÇÃo de submeter-6e a todas as cláusulas e condiÇões do
correspondente inst!umeoto congocatório.

b. 05
DECIÀBÀÇÀo de regularidade para habilitaÇáo previsto no Àrt. 4

Tnciso VIT, dà Lei 10.520l02.

\


