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À Prêfeitura Mun1cipal ds Mog.iEo PB, pessoa jurldica de direito públ-ico, com sede à
Ru. P!êsj.dêntê Joeo Pê9soe, no á7, inscrita no CNPJ sob o no 08.866.501/0001-67,
representado neste ato pela Secrêtariâdâ Municipal de Saúde a Sr.â Renata Cristina
Silveira Neves Vâsconcelos, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o
disposto na ConstituiÇão federal de 1988; Iei ,o 8.666/93 na sua atual redaÇão,
subs-idia!iamente na Lei Conpleneôta! t" L23/2006 e alteràçôes posterioles, Lêi Olqánica
da Saúde n" 8080,/90 e Reso]uÇão Conselho Municipaf de Saúde D" 02/2027, através da
Secretaria de Saúde do Município de Mogeiro PB, vem leâlizar Cha.D.d. Públict para
Credenciamento de profissionais nédicos, pessoa jurídica, para a prestaÇão de serviÇos
dê sâúde e apoio em diagnóstico, tlo Cadastro do Sistena Único de Saúdê - SUS, em áreas
diversas, en caráter comp.lementa! à Rede Municipal dê Sâúdê, destinado ao alendimento
de paciêntês do Município de Mogêiro - PB durante o exercÍcio de 2027.
1.Do roeàJ, E EoRríi:o pàRÀ ENÍREGA or oocur.cxreçÀo pARÀ o cREDEÀrcràrúaaro
1.1.O processo de CREDENCIÀMENTO dos interessadoa aerá no dia 03 de setembro de 2021
às 08:30 horas, cuja docunentaÇáo e formulário próprio de inscriÇão, e sêr entrêgue na
Prêfei-tura Municipal de Mogeirô, sediada nâ Av. Presidentê Joâo Pessoa, no 47 - Centro
- Mogeiro - PB.
1.2.o edital poderá ser retirado na Prefêitura Municipal de Mogeiro e/ou secretarla
Mun-ici.pal de Saúde de Mogeiro, no Portal da Transparência do Municipj-o/ ou acessando
o slte do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB.
2 . DO OB,,EIO

2.1,constitui

objeto deste Edital a cHÀ-t'.1ÀDA PÚBLrcÀ N' oooo3,/2021", destinada ao
de profissionâls médicos, pessoâ luridica, parâ a prêstâção dê serviços
de saúdê e apoio dj.agnóstico, no cadastro do Sistema Único de saúde - §Us, en áreas
diversas, em caráter complêmêntâr à Rêde Municipal de saúde, destinado ao atendimento
de paclentes do Município de - Mogej-ro - PB, na forma estabelecida pôr este Edilà1 ê
CREDENCIAMENTo

seus anexos.
3.DÀS COIIDIÇõES DE PÀRUCIPÀÇÀO

3.1. Poderâo se cledenciar todas as pessoas iurídicas que atenderêm às exigênciâs
constantes deste Editâ1 e seus anexos.
3.2.Para fj.ns de aplicaÇão do tratamento diferenciado previsto na Í,ei Complementâr n.o
723/06 e ê1teraçôes posteriores, a comprovaçâo de tal enquadramento da Pessoa JulÍdica
deverá ser realizada medj-ante a apresentaÇáo da Cêrtidão silrlplificada em nome da
intêressada ên se cledenciar, expedida pê1a Juota Cornerciaf do Estado sedê do

proponente.
a . PRÀZOS

4.1.4 vigência do credenêiahênto sêrá dê 1,2 (doze) meses, contâdos a pârti! da
publicação do resultado finâI, deste credenciamento, na imprensa oflcial'
4.2.4 vi.gência do credenciâÍnento é de 12 (doze) mesês, podendo ser plorrogada até o
limite máxino de 60 (sessênta) meses prêvistos no inciso II do art. 57 da Lêi n."
I .666 / 1993 .
5. DOIÀÇÃO OnçerAXránrr

Reculsoe provenlentes dos Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiroi LEI MUNrcrPÀr,
340/2020 02.040 SEC. MUNTCIPAL DE SAÚDE 02040.L0.L22.OA04.2920 MÀNUTENçÀO DAS
ÀTIVIDADES DÀ SECRETÀRIA DE SÀÚDÊ 2 4 O . 1 O . 3 O 1 . 101 3 . 2 91 3 MÀNUTENÇÃO DE ESPEC]À11DÀDES
C],INICAS 2 O 4 O . 10 . 3 1 . 2 O 7 . 2 4 2 MÀNUT. DÀS ÀTIVIDADES DO FUNDO MUNICIPÀ], DE SAUDE
O2O4O . 10.302 .1013.203]. MÀNUT. ATlV. HOSP. E },ÍÀTERN. MÀRIÀ HERMINÍÀ SIIVEIRÀ
O2O4O.10.302.1OI3.2946 TETO MUNIC MEDÍÀ E À],TA COM. AMB HOSP _ MÃC
02O4O . 10.301.1012 .2035 MÀNUT. DAS ÀTÍVIDÀDES DO PROGRÀMÀ SAUDE DA EÀMLÍA
02040.10.301.1012.2014 MÀNUT. DAS ÀTrV ATENÇÃO BASlCÀ A SÀÚDE - PAB FrXO 3.3.90.39 ' 00.00
214 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDÍCA 3.3.90.39.00.00 211 OUTROS SERV. DE TERC.
O

O

O

O

O

O

PESSOA JURIDICA.

6.DÀ

DOCT'MENTÀÇIO PÀRÀ ET§S
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6.1- Para fins

de caêdencianento, os interessados devêrão apresentar a seguintê
original ou por qualquer processo dê cópia autenticada po, caitório
competente ou por servidor da administraÇão púbIica,
documentaÇão, em via

6.2. PEssoÀ ,JURÍDrcA
6.2,1, Prova de inscliÇão no Cadastro Nacionâl dê pessoa ,Jurldicâ - CNPJ.
6,2.2.Pro'ta de inscriÇáo no cadastro dê contribuintês estadual ou municipal-, rerativo
à sede do licitante.
6.2.3. Àto constitutivo, estatuto ou conttato social em vigor, devidamênte registrado,
em se tratando de sociêdades comerciais, ê, no caso de sociedades por açôê§, acompanhado
de docr.mentos de eleiÇâo de sêus administ radores . Inscrição do âto constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhâda de prova de diretoria en exêrc1cio. Decreto de
autorizaÇão, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira êm funci.onamento no
Pais, ê ato dê registro ou autorj-zaÇáo para funcionamento êxpedido pêfo ólgào
competênte, quando a atividade assim o exigir. Reqj,stro comerciaf, no caso de empresa
individual. Estas êxigências não sê aplicam ao Iicitante que, quando da etapa dê
credencianento no certame? já tenha aprêsentado dê forma legular nos ternos do presente
instrumento convocatório, a referida documêntaçáo solicitadâ neste subitem.
,4. RelaÇão e IndicaÇão do (s) Responsáve1 ( eis ) Técnico (s) , acompanhado da
doc umentaçáo a aequir relacionâda;
6.2 .4. 1, Caxteira de Identidade;
6.2 .4 .2. CPF i
6.2 .4.3. Dj.ploma dê GraduaÇão expedido po! InstituiÇâo de Ensino rêconhecida pê1o MEC
( frente /verso ) i
6.2.4.4. Certifj-cado de êspecialista e/ou Cêrtificado de conclusâo de pós-GraduaÇão

(frente e verso ) ;
6.2.4,5, Carteira profissional

7.931,/2A09J;

(Registro no CRM considerando Rêso1uçáo CFM No

6.2.5. Àtestado de Capacidade Técni.ca de desempenho ânteriot satisfatório, de atividade
igual ou assemelhada ao objêto da llcitação, feita através de atestado fornecido por
pêssoa jurldica de direito púb.lico ou privado.
6,2 . 6. Regularidade para com a Fêzenda Fede.al - Certidão Negativa de Débitos Relativos
aos Tributos Eederais e à Dlvida Àtiva da União.
6.2,7, Certidões negativas das EazeDdas Estadua.l ê Municipal da sede do licitantê, ou
outro equivalente, na forma da lei.
6.2.8. ConprovaÇão de regularidade .elatj"va ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- FGTS, apresentando o respectivo Cêrtificado dê Rêgularidade fornecida pela Caixa

Econômica Fedêra1.

6,2.9. Prova de inexistênclà de débitos inadinplidos pêrante a JustiÇa do Trabalho,
mediante a apresentaÇão de Ce!tidão Negatj-va de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos
do T1tu1o VII-A da Consolidaçâo das Leis do Trabalho, aprovâda pêIo Decreto-Lei nô
5,452, de 1o de maio de 1943,
6.2.10. Certj.dão negativa de fa1ênciê ou conco!dâta êxpedida pelo distribuidor da sedê
do licitante, no máxino 30 (trinta) dias da data pr:evista para abertura das propostas.
6.3,os docutnentos de HabilitaÇão deverâo ser organj-zâdos na ordem dêscrita nêstê
instrumênto. precedidos por um indice correspondente, podendo ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópiâ autenticada por cartório competente, pê1o
Preg:oeiro ou mêÍibro da Equipe de Apoio ou publicaÇáo em órgáo da imprênsa oficial,
quando for o caso. Estando perfeitamêntê 1eg1veis, sem conter bor!ões, raaulas, emendas
ou êntrêIinhas, dêotro do prazo de validade, e encerrados em envêIopê devidamente
lacrado e indevassáve1. Por ser apênas uma formafidade que visa facilitar os trabalhôs,
a ausência do refêrido indice não inabilitará o 1i-citante.
6,4.A falta de qualquer documento exigido, o seu vêncimento, a ausência das cópias
dêvidamente autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou
mellüio da Equipe de Àpoio ou da publicaÇão en órgão nâ imprensa oficial, a apresentação
de documentos de hâbilitaÇão fora do envelope específico, tornará o rêspêctivo Licitante
inabilitado. Quando o documento for obtido via Ínternet sua legalidadê sêrá comprovada
nos endêrêços efêtrônicos correspôndêntes , Podêrá ser utilizada, a critérlo do
Prêgoeiro, a documêntação câdastral de fotnecedor, constante dos arquivos do ORC, para
comprovaÇáo da autenticidade de elementos aprêsêntados pelo l-icitantê, quando for o
caso.
6.5 . DEVERÃO ÀPRESENTAR ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:
6.5,1, DecLaraÇão dê que o ploprietário. o dj.retor e/ou provedor do estabelecimento a
ser contratado náo pêltênce ao quadro dê selvidoles públicos, não ocupa cargo de chefia
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ou função de confianÇa e não possui nenhum titular

de roandato elelivo,

no municipio de

6.5.2. DeclaraÇão expressa de que aceita ptestar os serviços, nas condj-ções ê nos
valores praticados neste edital e que atenderá a qualj-dadê necessária à manutenÇão e
prestação dos sêrviÇosr em conformidade com a sua especificidade, e considêlando seu
processo de finallzaÇão ê\ou adaptação técnica;
6.5,3, DeclaiaÇáo expressa dê que náo possui empregado menor de 18 anos em trabalho
noturno, per.igoso ou insafubre e náo emprega mênor dê dezesseis ânos, nos temos do
At|.. 2'1 , Inciso V, da Lei. 8.666/93 e a.Iterações posteriorês;
6.5.4. Declaração expressa que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar
com a Àdministraçào Púb1i cô;
6.5.5. DeclaraÇáo do licitante; de cumprimento do disposto no Àrt. 7o, Inclso XXXIII,
da ConstituiÇão Eederal - Art. 2'7, Ínciso V, da Lei 8.666/93; de supêrvêniência de fato
impeditivo no quê diz rêspeito à participaÇâo na licitaÇão; e de submeter-se a todas
as cláusulas e condiÇões do presente instxumento convocatório, conforme modelo - Anexo
11-

?.DO RECEBI}'EN'IO DOS

ENVELOPES

I

7.1.0s intêressados em participar do presente ciedenciamento, deverão apresentar sua
docr.mentaÇâo no loca1 ê horário indicado no Itêm 1, dêntro da vi.gêncj"a indicada no item
V, Fora do enve.lope, deverá ser entregue juntamente com este:
7,1".1.O Requerimento de Credenciarnento conforne nodelo constante no Anexo I deste
Edital. eÍr 02 (duas) vias, corretamente preênchidas ê assinâdâs pêIo seu leprêsêntante
legaI;
?,1.2.4s Declarações conforme mode.Ios constantes nos Anexos II a III deste Edital,
devidamente preenchidas e assinadas, assinadas pelo seu representante l-egal;
?,1,3.4 Lista de Conferência de Bntrega de Documêntos constante no Ãnexo v, êm 02
(duas) vias, prêênchidas ê assinadas pelo portador do (a) interessado (a) no
c

redenc i.ament o;

7.1,4,Não será lecebido Requerimento de Credênciamento sern os docr.mentos exigidos nas
destê item;
a] lneas "a",
?.2.O envelope poderá ser entreque à Conissáo através dê portâdor ou de sêrviÇo postal,
ressalvando-se que só serão conhecidos aquêIês que efetivamente derem eottada na
documentaÇão do crêdênciamento, no perÍodo, local e horário lnformados no itêm 1;
7.3. No caso de remessa por serviÇo postal. excêpcionalmente, o Requerimento de
Credenciamento e o documento de represêntação 1egal, quando for o caso, dêvêrão êstar
dentro do envelope;
7.4,A docuüentaÇão elencadê no ltem 6.0 dêste Edital, deverá sêr entrêgue em ENVELOPE
lacrado e opaco, em cuja parte externa deverá estar escrito os seguintês dizêrês:
A

PREFEITURÃ MUNICIPAL DE MOGEIRO
- CHAMÀDA PÚBLTCA N" 003/2021

DOCUMENTAÇÂO
PROPONENTE
ENDEREÇO

CNP.]

À

PREEEITURÀ MUNICIPÀL DB MOGEIRO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Constitui objeto deste Edital a CHÀMÀDA PÚBLICA, destinado ao
de plofissionais médicos, através dê julldica, para a prestaÇão
de sêrviÇos dê saúde e apoj"o diagnóstico, no Cadastlo do Sistema Único de
saúde - sUS, êm áreas diversas. êm caráter complenentar à rede municipal de
saúdê, destinado ao atendiÍnento de pacientes do Municlplo de Mogêiro - PB, na
forma estabelêcidâ por este EditaI e seus anexos.
OBJETO:

CREDENCIAMENTo

da publj-cação deste Edital, até o encêlramênto
? , 5 , Os envelopês sê!ão recebidos â palti!
do credenciamento, no endereÇo supracitado ou pêIos correios, sêndo que o cu§to ê o
lisco da postagem ê a inviolabilidadê do eDvelopê será de inteira responsabilidâdê do
partici.pante.
?.5.1.4pós a anáIise, e publicação do lesultado final por mêio do Diário OficiàI do
Estado. iniciará, a partir desta data, o Prazo de 05 (cinco) dias útêis pala
intêrposj.ção de rêcurso.

w
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?.5.2. Transcorrido o prazo sem apresentaÇáo de rêcurso ou após julgados os que vierêm
a ser interpostos, a lequerentê habititada se!á convocada para a celebraçâo do Contrâto
de PrestaÇâo de ServiÇos,
?. 6. Títulos para fins classificatórios
7. 6. 1. PormaÇão profissional :
?,6.2. Cópi.a autenticada em cartório competente ou por servidor da Administraçáo púb1ica
Licitante dos diplomas ou certificados dos cursos de espêciafizaÇão, mestrado,
doutorado, ou ainda, de cursos ou seminários acirna de 40 horas na área da saúdê.
?.6.3. Experiêocia profissional Cópia autenticada em cartório competêntê ou por servidor
da Aúninistraçâo Pública de documento (contlato de trabalho/ carteira de trabalho,
têrmo dê credenciameDto, etc.) quê comprove o tempo de serviÇo na condiÇão dê
plantonista.
L CLASSTEÍCÀÇÂO - ,JUúGÀI{ENIO
8.1,Os licitantes habilitados sê!âo classifiêàdos pelos critérios êstabêlêcidos nêstê
Edital;
8.2.À cLassificaÇâo procede!-se-á pê1a ordem crêscentê, o quantitativo de pessoal
necessário ao atendimento dos serviços, previsto nestê êdital;
B.3.Será dêsconsiderada a documentaÇáo que contrarie os requisitos explessos neste
edital e em seus anêxos ou em desacordo com as formalidades prescritas.
8.4.Será inabj..Iitado o pa!ticipantê que não atender as exigências deste edital.
9.DÀ IMPUG:NÀÇÂO ÀO EDITÀT. E DOS NECURSOS
9.1, Decairá do direj.to de i-rnpugnaÇão dos termos do êdital de Credenciamento, perante
a Prefeitula Municipal de Mogei.o, aquele que não plotocolar na (horálio de atendimento
das th às 12h), em até 02 (dois) dias útêis antes de expirar o plazo para credenciamento,
apontando os mo!ivos dô irnpugnaÇào.
9.2.4 apresentaÇão de impugnação, após o pxazo estipulado no subitem anterj-or, nâo
será caracterizada como instnmento recursal, sêndo considerada como solicitaÇão de
esclarecinento i
9,3. Cabêrá rêcurso, nos casos de habilitação ou inabilitaÇáo na pré-qualificaÇão, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contadoa da data da publicaÇáo do lesultado final, no
Diário oficial do Municlpio de Moqêiro ê Diário oficial- do Estado,
9. 4 , os recursos serão recebidos no rnesno 1ocal da entrega da documentação do
credenciamento e tarbém p e1o enderêço eletrônico licii,acacncgêiío0!cl.ccn.l-ir, serão
dirigidos à autoridade máxima do órgão ou entidade contratante por intermédio da
Comissáo, o qual pode!á leconsiderar sua decisáo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
ou, nesse mesno prazo, fazê-lo subir, dêvidamente informadosi
9.5.Àautoridade superior, após recebe! o lecurso e a informaÇão dâ Comissão, proferirá/
tamiém no prazo de 5 (cinco) diâs útêis, a sua decisão, devendo promover a sua respectiva
publicaÇâo na Imprensa Oficial em até 2 (dois) dias úteis.
10 . DA CONrRÀrÀÇÃo

10.1.o interessado habilitado será convocado, atlavés do diárlo oficial, para assiDar
o instnmento de prestaçáo de serviços, onde se estabeleceláo os direitos, obrigaçôes
e responsabilidades das partes, conforne minuta constante neste Edita1 {Ànexo IV), no
piazo dê 05 (cinco) dias úteis, contados da convocaÇáo;
10.2. o crêdenciado dêvê!á mante! durante toda a êxêcução da avenÇa, em compatibil-idade
com âs obrigaÇôes assunidas, todas as condiÇôes de habilitaÇâo e qualificaÇão exigidas
nêstê Edital;
10.3.o credenciado deverá mante! durante toda a execução da avença, en coÍnpatibilidade
com as obriqaÇões assumidas. todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇâo exigidas
nêste Edital;
10.4. O contratado deverá inj.ciar as suas atj.vidadês, a partir da assinatura do contrato,
e em casos êxcepcionais, a critério do Municipio de Mogeiro, na defesa do intelessê
púbIico;
10.5.o contlato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por ato formal e unilaterâl do
Município de Mogêiro, nos casos enumêrados na Lei Fedêral n' 8'666/1993, e suas
a-IteraçÕes, comunicando explessamente ao contratado, com antecêdência mlnima de 30
(trinta) dias, hipótese em quê sêrá procedido o dêscxedenciamento, sêm prejulzo dos
sêrviÇos já prestados e sen que caibam ao contratado quaisque! direitos, vantagena ou
indêni zações;

10,6.O cootrato celêbrado com o interessado habilitado não ge.a ao crêdênciado qualquer
vlnculo empregatício coEr o município dê Mogeiro - PB.
11. DÀ COlrDrÇÃO ESPECTÀ!

W
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11.1.O quantitativo estimado é de até 1.000 (um mi1) consultas nensais, totalizando
12.000 (doze mi1) consultas no pêríodo de 12 meses;
11.2.o quantitativo estimado apresentada na p1an.ilha das Espêcialldades (no item 12.2)
1.000 (um mil) consultas mensais, totalizando 4,000 (quatro mi1) consultas no perlodo
de 4 (quatro) !Bêsês;
11.3. Esse quantitativo poderá ser aumentado ou reduzido, hj.pótêse êm que o(s)
credenciado (s) será (ão) oportunamentê comunicado (s) .
12. DA PRESTÀÇÃO DOg SERIrrÇOS

12.1.0 nuniclpio de Mogeiro, por meio da Secretaria Municipat de Saúde, oferecerá pala
o credenciamento de roédicos (as) especialistas, exames de apoio diâgnóstlco e clínica
médica, conformê planj-Iha abaixo:
12 .2 . PI,ÀNILIIÀ DÀS ESPEC!ÀIÍDÀDES

I,oR
DISTRIBUIÇÃO I'NITÁRIO DÀ \rÀIOR TOTÀI
DE CONSULTÀS
DÀS CONSI'LTÀg CONSI'Í.TÀ EM
MENSÀI R$

No ESrn

ESPECIÀIIDÀDE

ÀDO

MENSÀTS

ORTOPEDISTA
PS

IQU

IATRIÀ

G]NECOLÔGI STA
ENDOCRINOLOGI STÀ

CETALMOLOGlSTA
CTORRINOLARINGO],OGISTA
NEUROLOGI STA

DERMÀTOI,OGISTA

PED]ATRIÀ
CÂRDIOLOGl STA

Àré 100
Aré 100
Até 100
Aré 100
Até 100
Aré 100
Àté 100
Àré 100
Aré 100
Aré 100

E

VÀIOR TOTÀ',
ANUÀI EM R§

R§

Até 4xlmês
R$ 55, 00
Até 4xlmês
Rs 55,00
Até 4x /mês
Rs 55,00
Àté 4xlmês
R§ 55, 00
Até 4xlnês
Rs 55, 00
Até 4xlmês
Rs 55,00
Até 4xlmês
R$ 55, 00
Até 4xlmês
R$ 55.00
Até 4x /mês
R$ 55,00
Até 4x /mês
Rç 55,00
TOTÀ!---------

Rs 5. s00.00
R§ s.50 0, 0 0
R§ 5.s00,00
RS 5. s00,00
R$ 5. 500, 00
R$ 5. 500, 00
R§ 5.500, 00
R$ 5.s00,00
R§ 5.500,00
R§ 5.500,00
R$ 50. s00, 00

R§ 22.000,00
R$ 22.000,00
R§ 22.000,00
R$ 22.000,00
R§ 22.000,00
Rs 22.000,00
R$ 22.000,00
R§ 22.000,00
Rs 22.000,00
R§ 22.000,00
R§ 220. 000,00

valores de referência foram baseados na nédia alitmética dos vôlores da Tabe1a dos
contlatos paqos pelo Ínuniclpio de Mogej"!o. das pesqulsas rêalizadas com profissj-onais
e Poli.clÍnicas, valores executados pelos municlpios da região, e fabela SUS do
Ministérlo da Saúdê, bem como houve aprovaÇão do valor por Consulta pelo Conselho
Municipal de saúde, que êmitiu a ResofuÇão no 02, de 30 de Junho de 2421, discutido e
aprovado em sua Rêunião Ordinária de 1,8/06/2027.
12.3.os formulários de encaminhamento para consultas especializadas deverào
ser devidamente preenchidos, em todos os canpos e sern rasuras, contendo:
identificaÇão da unidade de saúde com carinbo; nome do paciente; número do
prontuário;
motivo do encaminhamento; hipótese
unidade de referência;
diagnóstica, assinatura e carinbo do profissional, data ê 1oca1;
12.4.À rea-lização da consulta poderá sêr efetuada na Policlíniêa Munlcipal e Unidâdês
de Saúde da ramilia do Município;
12.5.À distribuiçâo dos serviços entre os prestadores deverá sêr rêalizada pê14 Direção
da PolicLlnica MunicipaL. Na irnpossibilidade da distrlbuição homogênea do númelo mênsaI
de consultas, esta será feita conpensando o prestador que ficou, no mês atua1, com
Os

númêro úênor parâ maior nos meses subsequentes dê âcoldo com a quantidadê dê prestadores

interessados por uma mesma especialidade;
12,6,o valo! de R$ 55,00 (cinquênta e cinco) reais pagos pêla consulta ao Crêdênciado
dará dirêito de retorno ao usuário do "sUS". o rnédico assistente dêverá fazêr
encamlnhâmênto à Ceotlal" de Mârcaçào dê Consul"tas constando, no formulário, a
sôlicitação do rêtorno e previsão dê nêcêssidadê destei
12.7.o municlpio poderá fazer âItêtaçôes no quantitativo mênsa] dê acordo com as
necessidades da Sêcreta!ia !4unicipal de saúde;
12.8.Os profissionais terão estrutura física, insumos e eguipe técnica à disposição
para rêalização das consultâs;
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12.9.Nos casos de nêcêssidâde de relatório, Atestado ou Laudo médico, declaração ou
outro docrmênto sobrê a doênça ou agravo do paci-entê que o médico êspecialista atendêu,
estes sêráo uma complêmentaÇão da consulta, portanto, se!á contabilizada apenas uma
consulta;
12'10.Nos casos de procedimênto complementar a consu.lta como por êxêmpro â corocação
de uma sonda uretral, dentle outros, será considerado parte da consultt, portanto será
contabilizado apênas uma consulta;
12.11. considêrando que o dirêito ao retorno é em até trinta dias, o retorno que
uftrapassar a data linite será contabilizado como uma nova consultê, cono no caso cras
consultas de ortopedia,
72.72,A contratada deverá executar, conformê a mefhor técnica, os diagnósticos,
obedecendo rigorosamente às normas técnicas;
12'13.os serviços serão plestados de acordo com a necessidade da Municipali.dadê, só
podendo ser realizados mediante a autorizaÇão do Secretário Municipal de Saúde, ou
requisiÇão. êmitida pela Unidade de Saúde Municipal requisitante;
L2.14. Todos os custos para a prêstaÇáo de serviÇos em diversas espêcialidades,
compreendendo estes serviços e consultas, serão de responsabilidade do Credenciado;
12,75.A contratante se reselva ao dilej.to de, êm qualquer ocasião. fazer alteraÇões no
projeto quê impl-iquem na rêduÇâo ou aumento do volume dos serviços, baseando-se, pana
tanto, na relação dos preÇos unitários básicos.
t3.DÀs oBRrcÀÇóes ol coNrRÀtÀNrE t
13.1. Controle e avaliação da prestação dos serviços;
13,2, Prêstação de conta aos órgãos conpetentês i
13'3. Fornecimento de infraestrutura adêquada para os procedimentos que forêm teal-izados
nas Unidadês vinculadas ao "SUS".

1{.DÀs oBRrcÀçÕEg DÀ coxrRArÀDÀ:
14.1.À contratada deverá executa! os serviÇos nos dias e horárj-os designados pela
Secretaria Municipal de Saúde, conforme a melho! técnica. obedecendo rj-gorosamente às
normas aplicávej-s;

O credenciado responsabilizâr-se-á pela qualidadê e nolmas técnicas dos
14.3.Executar os serviÇos de acoldo com a nêcêssidade do Muaicípio, mediante a
14 ,2 ,

diagnósticos i

autorizaÇão do Secretário tlunicipal de Saúde ou requisição, emitlda pêIâs unidades de
saúde do Municlpio de Mogeiro;
14,4.4 realizaÇáo da consulta poderá ser êfetuadâ na Policlínica Municipal e/ou nos
Postos de Saúde da Familia do munj.cipio;
14.5. Entrêgar juntamente com o faturanento, cópia da autorização ou rêquisiÇão do
paciênte para conferência i
14.6.Quando da necessidade de infolmações ou dúvidas referentes à prestaÇão dos
serviÇos a sêrem realizados. a contratada deverá êntrar em contato com a Secretaria
Municipal de Saúde;
14.7. Eornece! as devidas Notas !'iscais, nos termos da Lei;
14.8. Eica sob responsabilidade da contratada qualquer plobLema que seja dêtêctado nas
Consultas e serviÇos prestâdos;
14.9. Todos os materiais Aecessários, como medicamento e insumos. e eatrutula pala
xêalizaÇáo das consultas e exames correrão às custas da conttatadai
14.10.4 contratada se rêsponsabi 1i zar á, por todos os danos causados por seus ernplegados
ao Município e/ou terceiros.
15.DO \TÀIOR E DÀ FORI{À DE PÀEAI.IENTO:
15.1.o valox a ser pago por cada consulta é R§ 55,00 (cinquenta e cinco reais);
15.2.o pagamento será êfêtuado nr.m prazo de até 30 (t!i.nta) dias após a plestaçáo/
entrega, mêdiante a ap.êsêntação da Notê Eiscal/fatura e o visto da Secletalia

rêquisitante;
15.3. o credenciamento não estabelece qualquer obrigaÇão do órgão ou entidade
contratante en efetivar a contrataÇâo do serviço, facê à suâ prêcariêdade ê, por isso,
a qualque! momento, o cledencj"ado ou o órgão contlatante poderá denunciar o
credenciamento, inclusj.ve quando fo! constatada qualquer irregufaridadê na obgervância
e crmprimênto dãs normas fixadas oeste Edital e na legislação pertinentê, sem prejuízo^
do contraditório e da ampla defesa.
I \

ÀDMTNTSERATTVÀ,S,
\ \
À inobservância pêIo CREDENCÍADO de cláusulas ou obrigaÇôes constantes do \ I J
contrato, ou de dever originado de norma legal ou regulâmentar pertinente, autorizará \ N
16.DAS SÀIIçõES
16.

1.

p
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o Eundo Municlpal de saúde dê Mogeiro, galantida a ampla defêsa e o contraditório,
aplicar, en cada caso as seguintes penalidades contratuaisi

a

Advertência;
16.1.2. Multa;
16.1.3. suspensão tenporália de participaçâo em licitaÇão e impedimento de contlatar
com a Administraçâo;
16.1'4. DêclaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÇão
PúbIica.
16'2.4s sanÇÕes mencionadas nos subitens anterioxes não inpedem que a AdministraÇão
rescinda unilatelalmente o contrato administrativo, nas hipótesês previstas na Lêi no
8.666/93;
16.3.À advertência consistê em repleensão por escrito inposta pelo náo cr.rmprirnento das
normas dos contlatos celebrados.
16.4.4 multa aplicável será de:
16.4.1.0,3t (três décirnos por cento) por dia, até o trigésino dia de atraso. sobre o
valor do aerviço náo realizadoi
16.4,2.58 (cinco por cento) por descumprimento do prazo de execução, calculados sobre
o valor total do contrato;
16. 1. 1.

16.4.3.103 (dez por cento)
16.4.3.1. Pela recusâ injustifj-cada êm asslnal o contrato no prazo estâbelecido;
76.4.3,2. Pela lescisão da avenÇa, calculados sobre o vafor total do contrato; e/ou;
16.4,3.3. Pela recusa injustificada em prêstar total ou parcialmente o serviÇo.
calculados sobre o valor correspondentê à partê inadimplênte.
16.4.3.4. O atraso, pa.a efeito dê cálcuIo de multa, sêrá contado êm diâs corridos, a
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo da plestaÇão do servj.ço, se dia de
êxpediente nornal no Municlpio de Mogeilo, ou do primêiro dia útil seguinte;
16.4.3.5, À nulta pode.á ser aplicada juntamente com outxas sânÇões sequndo a naturêzâ
e a gravidadê da faltê cometida, desde que obsêrvado o princlpio da proporci.onalidade;
16,4,4. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execuçáo de sêrviÇos, o
contrato deve!á se! rêscindido, exceto se houver justificado intêrêsse públi.co em
manter a avenÇ4, hipótese em quê será aplicada muftai
16.4.5,Â' suspênsão e o impêdimento são sanÇões administrativâs quê tenpora.iaaente
obstam a partj.cipaÇão em licitação e a contrataÇão com a Administ!ação Pública
Municipal, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:
16.4.5.1. Por 6 (seis) meses, nos casos dê:
16.4.5.1.1.Ap1.icaÇão de duas penas de advertência. no prazo de 12 mêses, sem que o
fornecedor tenha adotado as medidas corrêtivas no prazo determinado pela ÀdministraÇáo;
16.4.5.1.2.ÀlteraÇão da quantidade ou qualidadê do serviço pxestado.
16,4,5.2. Por 12 (doze) meses, Dos casos de:
16 , 4 , 5 . 2 . 1 . retardamento imotivado da execuÇáo de obra, de serviÇo. de suas parcelas ou
do fornêcimento de bens,
16.4.5.3, Por 24 (vinte e quatro) meses, nos casos dê:
16.4.5.3,1.entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada
ou dani ficada;
16.4.5.3.2.para1isaÇão dos sêrviços sem justa fundamentação e prévia conunicaÇão à

ÀdministraÇâo;

16,4,5.3.3.pratica! ato illcito vlsando a frustrar os objetivos de licitaÇáo no âIllbito
do Municipio dê Mogeiro, ou sofrer condenaÇão definitiva por praticar, por meio doloso,
fraude fiscal no lecolhimento de qualquer tributo.
16.5. Será dêclarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a
AdministraÇão Pública, por tempo indêtêrminado, o folnecedor quei
16,5,1. náo !egu1a!izar a inadlmplência contlatual nos plazos estipulados neste editali
ou

16.5.2. dêmonstrar não possuir idoneidade para contlatar com a Àdministração Púb1ica,
viltude de ato iflcito prâticado.
16.6.À declaração de inldoneidade para licitar ou contratar com a Administ!aÇão Públ-ica
permanecêrá êm vigor enquanto perdulalem os môtivos determinantês da punição ou até
que seja promovida a reabilitaÇão perante a própria autoridade quê aplicou a sanÇâo, a
qual será concedida semp.e quê a contratada rêssarci! os prejuízos resultantes da sua [^ \
conduta e depois de decorrido o prazo dâs saoÇôês de suspensão e impedimento aplicadâs. \ \
16.?.Em qualquer hipótesê é assegulado ao Credenciado amplo direito de dêfesa, nos \ \
termos das normas gerai-s -da Lêi federal de licitações e contlatos administrativos
\ lí
1?.DO PRÀZO DE COIÍTRÀEÀÇÃO:
em

W
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SECRETÀRrÀ

17.1.O prazo de vigência do Termo de Credenciamênto sexá dê L2 ldaze) meses, a contar
da data de assinatura, podendo ser prorrogado, pox interêsse do contratante e anuênciâ
do Credencj.ado, por iguais e sucessivos perlodos. até o Iirnite dê sesseDta meses,
mediante Termo Àditlvo e consensual, conforrne item 4, dêste Edital;
17.2. Durante a vigência do ?êrmo náo haverá corteÇão ou rêajuste dê valores das
Consultas.
18. DO

DESCREDENC!AMEIETO

:

L, Constituem motivo para

o descredenciamento:
18,1.1. Deixar dê promove! a atualizaÇão dos documentos de habititaÇão ou incorre! en
situaÇão de irregul-aridadê flscal;
18. 1.2. ApuraÇâo dê fatos superveniêntês quê importêm no comprometj-mento da
cap acidade jurldlca, técnica, fiscal do credencj-ado;
18. 1.3. Condutâ profissional quê fira o pâdrâo ético ou operacional do trábalho;
18. 1.4. Nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei
8.666/93;
^" com antecedência mlnina de 30
18. 1.5. Pedido do credenciado, desde que requexido
(tr inta) dias.
18. 2. Da decisão de descrêdenciamento, que deverá ser devidamentê motivada pela
Secletaria Municipa.l de Saúdê, caberá defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, como
galantia do credenciado ao direito do contraditóri-o, sendo avêIiadas suas razões no
prazo de 05 (cinco) dias úLe-is;
18.3.O descledencj,amento não exime a aplicaçáo das sanções previstâs no artlgo 87 da
Lêi Fedêral n". 8.666/93.
18 ,

19. TRÀTÀr.rENrO ,,URÍDrCO DÍFERENCTÀDO DTSPENSÀDO ÀS nrCnO-SMPRT§Àa E Er'íPRESÀS DE
PORIE (LEI COMPLEME:IIÀR N " 123106 e a1t€r.çõea posCêrj.ores):

PEQITENO

19.1.No presêntê crêdênciamênto, as mlcroempresas (ME) ê emprêsês dê pequeno porte
(EPP), devidamente identificadas nos temos do artigo 72 da Lel Complementar o" 123/06
e alteraÇões posteriores, deverão apresentar toda a doclrmêntaÇão exigida para efei"to
de comprovaÇão de rêgularidade fiscal, mesmo quê esta aprêsêntê alguma restriÇáo;
19,2,Havendo alguma restriÇão na comprovaÇão da regularidadê fiscal, §erá assegurado
o plazo de 05 (cinco) dia6 úteis. cujo termo inicial- correspondêrá à data da sêssão dê
análise dos documentos dê habj-litaÇâo, prorrogáve1 por igual periodo, a critério da
Secretaria Municipal de Saúde, pa!a a regularizaÇão da documentação, pagamento ou
palcelanento do débito, e êmissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efei to de cerEidão nêga!iva.
19.3. A não- regufarizaçâo da docrmêntação, no prazo prêvisto, implicará na inabilitação
da requerente e decadência do direito à contrataÇão, sêm prejuizo das sanções prevj.stas
no artigo 81 da Lei í' a.666/93i
19,4,Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo antelior:, o requerimento será
indefe!1do.
20. DÀg DISPOSTçõES CSRÀrS:

20.1.Este Edital êstará à disposição dos -intêrêssados no site oficial do Tribunal. de
Contas do Estado da Paraiba (i.ii!'i.i. t.e. pb
20.2. Todas as lefêrências de tempo previstas no Edita] obselvarão obrigatoriamente o
ho!ári.o de Brês l I ialDF;
20.3.É dado revogar o credenciamento junto à secretaria Municipaf de Saúde, por lazões
de interêsse público decor!ênte de fato superveniente dêvidamente conprovado,
pe!tinente e suficiente parê justificar ta1 conduta, devendo anul-á-Ia Por ilegalidade,
de oflcio ou por provocaÇão de texceiros, nediante parecer e§clito e devidanente
fundamêntado, na formâ do artigo 49 da Lêi Eederaf no 8.666/1993;
20,4. Nênhr..ma indenizâÇâo sêrá devida às particlpantes pê1a manifestaçâo de interessê
ou pefa apresentaÇão de documentos no prêsente credênciamentoi
20.5.É facultada à sêcretaria Municipal de saúde, en qualquêr fase do credenciamento,
a plomoÇão de diligência destinada a esclarêcer ou a compl-êmentar a instrução do
processo.
21. TAZE}í PÀRÍE INTEGRÀ}ITE DESIE EDITÀI:
ANEXO
ÀNEXO
ÀNEXO
ANEXO
ANEXO

I
I1

III
IV

- MODELO DE REOUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO;
_ MODELOS DECI.ARÀÇÕES;
- TRÀTÀMÊNTO DIEERENCIADO;
- MINUTÀ DO CONTRATO;
- LISTÀ DE CONIERÊNCIÀ DE ENTREGA DE DOCUMENTOS.
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Mogeiro - PB, 09 DE

AGOS?O DE 2021.

RENÀTÀ CaJSTTNÀ STLVEÍRA .NSIUS I'ÀSCON@.EO.S

Secr:etá.ia de saúde

ÀIIIONTO .fOSÉ FERREIRÀ

Prêfêito

w
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CgÀUADÀ POBIJICà

N" 00003,/2021

MODELO DE CREDENCIAMENTO

REEERENIE: CHÀ!4DÀ PUBLTCÀ No 00003/2021
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGÊIRO - PB.
PROPONENTE

CNPJ

A empresa ...
insclita no CNPJ de no
, com sede na ..... .. ...
(s)
pelo
(s)
SrlSr"
, neste ato replesentado
(djretores ou sócios, con qualificação conp)-eta a exenpLo. none conpfeto, numeto do
RG, CPF, nacionafidade, estado civiL, profissão e endeteÇo) pelo presente instnmento
dê mandato, nomeia e corrstitui, seu(s) procurador(es) o Sr/Sr' (s)
lnome conpl"eto. nacionafidade. estado civiL. proíissão e endeteÇo) portador do RG n'
êxpêdido pelo órgão
devidamente inscri.to no CPf. no
(endeleÇo conpleto), como meu
residente no endereÇo
handatário, a quem cônfiro amplos podêrês para junto a PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO,
pratica! todos os atos necessários, relativos ao procedimento dê CHÀ!4ÀDÀ PÚBLICO no
OO03/2021, conferindo-Ihe, ainda, poderês especiais para desisti! dê reculsos, intêrpô1os, aprêsêntar lances, negociar preços e demâis condj.çõês, confêssaÍ, dêsistir. firmâr
compromissos ou acordos, recêber e dar quitação e platicar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponentê dando tudo como bom, firme e valioso.

Local ê Data.
NOME/CPE/ASSINATURÀ

Representante lêgal do propooente.
OBSERVAÇAO:

A

DECLÀRÀÇÃO

DEVBú SER

ELÀBORÀDA EU PÀPEL TIMBRÀDO DO PROPONENTE.

w
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ÀNEXO

TI -

CIIÀMÀDÀ PUBI.TCÀ

N"

OOOO3/202L

MODELO DE DECLABAÇÔES

REFBRENTE: CIIÀI,ADÀ PITBLICÀ No 00003/2021
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO _ PB.
PROPONBNTE

CNPJ

1.0 - DECIÁRÀÇÃO de que oáo possui no quadro societário, servidor púb1ico da ativa
ôrgão realj.zado! do certame ou de qualquer entidade a eLe vinculada.

do

O proponente acina qualifj-cado declara náo possuir em seu quadro societário e de
funcionários, qualque! servidor efetivo ou comissionado ou enpregado desta Prefeitura
Municipal de Mogeiro, como taÍrbém em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada,
exercendo funÇões técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias,

2.0 - DECIÁRAÇÃO de cumprimento do disposto oo Art. 7o, fnciso XXXIÍI, da CF - Àrt.
27, Inciso V, da Lei 8.666/93.
o ploponente acüna qualificador sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Àrt.
7o inciso xxxIII da Constituiçáo Fêdera1, Lej. 9.854, de 27 de outub.o de 1999, declara
não possuir em seu quadlo de pessoal, funcionários mênorês de dêzo.ito anos em trabafho
noturno, perigoso ou insalubre e nen menores de dezesseis anos. em qualquer trabalho;
podendo existir lnenores, a partir de quatorze anos, na cond.iÇão de aprendiz na forma
da legislação vigente.
3.0 - DECLARÀÇÃo de superveniência de fato j.mpeditivo no gue diz respeito a pârticipaÇão
na licitaÇão.
conforme exigência contida na Leí 8.666/93, Att. 32, §2'. o p.oponente acima
quatificado, declara não have!, até a presente data, fato inpeditivo no que diz respeito
à habifitação,/participação na presente licitação, não se encootrando em concordata ou
estado falimentar, estando cientê da obrigatori-êdade dê informar ocorrências
posteliores. Ressalta. ainda, não estar soflendo penalidade de dêclaração dê idoneldade
no ânüito da administraÇâo Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Eedela], arcando
civil ê criminalmente pela presente afifinaÇáo.

4.0 - DECIÂRÀÇÃO dê subnete!-se â todas as cIáusulas ê condiçÕe§ do correspondente
instrumento convocatóxi.o.
DêcIaro expressamênte de que aceito prêstar os sêrviços, nas condiçõês e valole§
platicados nestê instrumento convocatório, Portantoi atenderá a quaLidade necêssária à
manutênção e prestaÇão dos serviÇos, êm conformldade com a sua êspêcificidade, ê
considerando sêu processo de finalização e\ou adaptação técnicai
O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as c1áusulas
do respectivo instrunento convocatório e submêtef-sê as condiÇóes nêIe estipuladas'

Local e Data,
NOME,/CPE/ÀSSlNÀTURÀ

Represêntante 1ega1 do proponentê.
OBSERVÀÇÃO:

A
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CIIÀMADÀ PUBLICÀ NO OOOO3/202L

- de tratamento diferenciado
às exigências de habilitaçáo,

MODELO DE DECLARÀÇÃO

e

pleno conhecirnento ê atendi.mento

REFERENTE: CtlÀMÀDÀ PUBLICÀ No 00003,/2021
PREEEITURÀ MUNIC]PAL DE MOGEIRO - PB.
PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECIÀRÀÇÃO DE REGULARIDÀDE para habilitação previsto no Art. 4", Inci§o vII,
Lêi 70,520/02.

da

O proponente acina gualifj.cado, declara, em confoúnidade corn o disposto no Àrt. 40,
Ínciso VII, da tei 10,520/02. que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos
de habilitaÇão exigidos no respectivo instrumento convocatór-io que rege o Chanamento
Público acirna indicado, e ainda:

2.0 - Para os fins do tratamento diferenciado e favolecido de que cogita a Lêi
fi". 123/06, dec-Iaramos:

Complementar

( )

Quê nâo possuimos

a condiçâo de microempresa, nen a de emplesa de pequeno portê.

( ) oue estamos ênquadrados, na data designada para o inÍcio da sessão pública, na
condiçâo de microempresa e que não estanos incuxsos nas vedações a quê sê rêporta § 4o
do art. 3o da Lej. Complementar no 123106.
( ) Que estamos enquadrados, na data desiqnada para o inlcio da sessáo pública, na
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedaÇóes a que se reporta §
4" do a.t. 3" da Lei Compleneotar \ó 123/06.
2.0.1 - No que concerne ao conheclmento e atendimento às exigências de habilitaÇáo,

dêcfaramos:

( ) Para os efeitos do Ínciso vIl do Art. 40 da Lei f0,520/02, o pleno conhêcimento e
atêndimento às êxigências de habilitaÇão, êiêntes das sanÇões factlvêis dê sêrem
aplicadas a teor do ârt, 7" do mesmo diploma.

( ) Para os efeitos do § 1'do art. 43 da Lêi complementat no 723/06, haver restriÇão
na comprovaÇão da nossa regularidade fisca-I, a cuja reguLarizaÇão procederemos Do prazo
de 02 (dois) dias úteis, cujo temo inicial corresponde!á ao momento da decLaração do
vencedor do certame, prorrogáveis por i.gual. perlodo, a critério da Administração
Pública, cientes de que a não regularização da documentaÇão, no prazo prevj.sto implicará
dêcadência do direito à contrataÇão, sêm prejuizo das sanÇõês previstas na Lêi Fêderal
8.666/93, especialmente a definida no art' 81.
Local e Data.
NOME/CPE,/ASSlNATURÀ

Representante lega] do proponente,
oBSERVAÇÃO:

A

DECLARÀçÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRÀDO DO PROPONENTE.
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rV -

CHÀMÀDÀ prrBLrCÀ

No

OOOO3/2O2L

MINUTÀ DO CONTRÀTO
cHÀl'íADÀ PUBLTCÀ

N.

OOOO3,/2021

N'

PROCESSO

ADMINISTRÀTlVO

CONIRÀTO

No: ..../...-CPL

CP OOOO3/2021

SÍ
.........,

TER}4O DE CONTFÀTO QUE ENTRE

MUNIC]PAI DE MOGEÍRO E

CELEBRÀM

À

PREFEITURÀ

PARÀ EORNECIMENTO
CONEORME DISCRÍMINADO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORMÀ

ABA1XO:

Pê1o presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro Av. Presidênte Joâo Pessoa, 47 - Centro - Mogêiro - PB, CNPJ n. 08.866.501,/0001-67,
nestê ato representada pelo Plefêito Àntonio José Eerrej.ra. Brasilêiro, Empresario,
residente e domiciliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Àrêa Rural - Mogeiro - pB, CpF
n" 840.199.644-91. Carteira dê fdêntidade no 3360118 SSPPA, doravante simplesmente
CONTRÀTÀNTE, e do out.o lado
, neste ato lepresentado por,,., resideote e donj.ciLiado Dô ....r
- ..., CPP nÔ
, Carteira de Ident.idade n"
...., dolavante simpleshente CONTRATÀDO, decidilam as partes contratantes assinar o
prêsênie contrato, o qual se regerá pelas cfáusulas e condiÇões seguintes:

- DOS ET'NDÀMEIIIOS:
Estê contrato decorre da licitaÇáo nodal.idade Chanada Pública o" 00003/2021, processada
nos tellnos da Lei Eederal n" 8.666, de 21 de Junho de 1993; ê 1eg1s.laÇão pertinente.
considêradâs as alteraçóes posteriores das refelidas normas.
CLÀUSUI,À PRIUEIRÀ

CLÀUSSLÀ sEGoNDÀ

-

DO OBJETO

I

O prêsente contrato tem por objeto: CREDENCÍAMENTO de profissionai-s médicos, pessoa
jurídica, para a prestaÇão de serviÇos de saúde e apoio diagnóstico, Do Cadastro do
Sistema Único dê Saúde - SUS, êm áreas diversas, em caráter complementar à Rêde
Municipal de saúde, destinado ao atenditnento de pacientes do !4unicÍpio de - Mogeilo PB, na forma estabelecida por êstê Edital ê sêus anexos.
O fornecj-mento deverá ser executado rigorosamente de acordo con as condiçóes expressas
nêste lnstrumênto, proposta apresentada, especificaçôes técnicas correspondentes,
processo de licitaÇão modalidade Charnada Pública n' 00003,/2021 e instruÇões do
Contratante. documentos essês quê flcam fazêndo partes integlantes do presente
contrato. indêpendêntê dê transcriçáo; e será realizado na forma parcelada.

cu(usurÀ

TERCETRÀ

-

Do rrÀroR E PREÇos:

o valor totaf dêstê contrato, a base do preÇo proposto, é de

RS

c!(ust rÂ QuÀRTÀ - Do REÀ,rosfÀtdENro Elt SENIIDo EgtRrro:
os preÇos contratados sâo fixos e irreajustáveis no prazo de rm ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato ê mediante solicitaÇáo do Contratado, os preços
podêrão sofrer reajuste após o intêllegno de um ano, nâ mesma ProPorçáo da variação
verj-fj-cada no IPCÀ-IBGE acumulado, tomando-se po! base o mês dê aplesentaÇáo da
respectiva proposta, exclusivamente pâra as obrigaÇôes iniciadas e concluldas após a
ocorrência da anualidadê.
Nos rêaiustes subsequentes ao primêiro, o interregno mlnimo de un ano será contado a
partir dos êfêitos financeiros do úl-timo reajuste.
No caso dê atraso ou nâo divufgaÇão do lndicê dê reajustamento, o Contratante pagará
ao Contratado a importânciâ calculada pe1â última variação conhecida, liquidando a
diferenÇa correspondentê tâo logo seia divulgâdo o lndice definitivo. Eica o Contratado
obrigado a apresenta! memória de cálculo rêfêrente ao reajustamênto de pxeÇos do vâ1ôr
!êmanescênte, sempre quê este ocorrer.
Nas afêriçôês finais, o lndlcê utilizado parâ reajuste será, obrigato!iamentê, o
dêfinitivo.

»,
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Caso o índicê estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer fo úna
não possa &ais sêr utilizado, será adotado, em substituiÇão, o sue vier a ser
determinado pela legislaçâo então em vigor.
Na ausência dê previsáo Iêgal quanto ao lndj-ce substituto, as partes elege!ão novo
índice oficial, para rêêjustamento do prêço do valor rêmanescentê, por mêio dê termo
aditlvo,
O reajustê poderá ser rêâlizado por apostilamênto.

ctáuguÀ eutNrÀ - DÀ DoTÀÇÃo r
As despesas corrêrão po! conta da seguinte dotaÇão, constante do orçamento vigente:
Recursos Próplios do Munj-clpio de Mogei"ro: LEI MUNÍCIpAL 340/202A O2.O4O SEC. MUNICIpAL
DE SAÚDE A2A4O.IO.L22.OOO4.292O MÀNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DÀ SECRETARIA DE SÀÚDE
02040.10.301.1013.2913 MÀNUTENÇÃO DE ESPECTÀLrDÀDES CLINÍCÀS O2O4A.7A.3O1,.2AO'7.2042
MANUT. DAS AT]VIDADES DO TUNDO MUNICÍPAL DE SÀUDE 02040.10.302.1013.2031 MÀNUT. ÀTIV.
HOSP. E MÀTERN. MARIA HERMÍNIA SILVEIBÀ 02040.10.302.1013.2946 TETO MUNIC MEDIA E ÀLTÀ
COM. À.I,ÍB HOSP. MAC 02040.10.301.1012.2035 MÂNUT. DAS ÀTIVIDÀDES DO PROGRÀMÀ SÀUDE DÀ
EAI{LIA 02040.10.301.1012.2014 MANUT. DÀS ATIV ATENÇÃO BÀSrCÀ A SÀúDE - pAB EIXO
3.3.90.39.00.00 214 ouTRos SERV. DE TERC. pESSOÀ JURTDTCÀ 3,3.90.39.00.00 211 oúTROS
SERV. DE TERC. PESSOÃ JURIDICÀ.

CTáUgu,À sExTÀ

-

Do

PÀGÀ!!ENEo:

O pagamento será efetuado mêdiante processo rêgular e em observância às normas e
procedinentos adotados pelo Contrataote, da sequinte manêira: Pala ocorrer no prazo de
trinta dias, contados do periodo de adimpfêmênto.
CIÁUsgLÀ sÉTn'Ã - Do PRÀzo E DA \,:IcÊNcIÀ:
O prazo máximo de entlega do objeto oaa contratado, quê admite prorrogaçáo nas condiçôês

e hipôteses prêvistas no Àrt. 57, § 1', da Lej- 8.666,/93, está abaixo indicado e será
considerado da assinatura do Contrato:
a - Entrega: fmediata.
A vi.gência do presente contrato será determinada: até o final do exercício finaoceiro
de 2021, considerada da data de sua assinatura.

crÁusuI,À orrÀvÀ - DÀg oBRÍêÀçôEs Do corrrRÀrÀr(rE:
a - Efetuar o pagarento relativo ao forneciaento efetivamente real.izado, dê acordo com
as respectivas cIáusulas do prêsêntê contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento
contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irreqularidade encontrada quanto à qualidadê
de produto fornêcido, exercendo a mais ampla e compfêta fiscalização, o que não exime
o Contratado de suas re sponsabi I i dades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuiçóes de Gestor e Eiscal deste contrâto, nos
termos da norma viqente, especialmente pârâ acompanhar e fiscalizar a sua execuÇãô,

.espectivamente, permitida a contrataçáo de terceiros para assistência ê subsidio
informaÇões pertinentes a essas atlj"buiÇôes.

de

crÁusu.À NordÀ - DÀs oBRÍcÀÇõEs Do co!ÍrRATÀDo:
a - Executa! devi-damente o fornecimento dêscrito na C1áusu1a correspondeote do prêsente
contrato, dêntro dos melhores parâmetros de qualidadê estabelecidos para o ralno de
atividade refacionada ao objêto contratual, com obsêrvância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-sê por todos os ônus e obrigaÇõês concernentes à legislaÇão fiscal,
civil,
tributária ê trabalhista, bem como por todas as despêsas ê compromissos
perante seus folnecêdores ou te!ceiros em lazão da
assumidosr a quafquex tltulo.
execuÇão do objêto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, âceito pelo Contratante, quando da execuÇão
do contrato, que o represêntê integralmente em todos os seus atos;
d - Permiti! ê facilitar a fiscafizaÇão do Côntratante devendo prestar os infomes e
êsc1â.rêcimêntos solicitados;
e - sêrá respoosável pelos danos causados diretâmênte ao Contratante ou a terceiros,
dêcorrêntes de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou rêduzlndo
essa rêsponsabj.lidadê a fiscatj-zaÇáo ou o acompanhanênto pêlo órgão interessado;
f - Náo cedêr, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto destê
i-nstrumento, seln o conhêcimento e a devida autorizaÇão expressa do contratantê;
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g - Manter, durante a viqência do contrato, em compatibilj.dade com as obrigaÇÕes
as srmidas, todas as condiçôês de habilitâção e quêIificaçâo êxi-gidâs no rêspêêtivo
ap!esentando ao Contrâtante os documentos necessár_ios, semprê
Processo Iicitatório,
que sol icitado.

- DÀ ÀrrEnÀçÃo s REscrsÃo:
Este contrato poderá sêr arterado com a dev.ida justificativa, uni.lateralnêntê peto
Contratante ou por acordo entrê as partes, nos casos prêvistos no Àrt. 65 ê será
rescindido, de pleno direito, confomê o disposto nos Arts. -1'l , '7A e ?9, todos da Lei
cr.iígsu.À oÉcnra

8.666/93.
Contratado fica obrigado a acêitar, nas mesmas condiÇões contratuai-s, os acréscimos
ou suprêssóes que se fizerem nas compras, até o respêctivo linitê fixado no Art. 65, s
1o da Lêi 8.666/93. Nenhum acréscimo ou suprêssão pode!á êxcêdêr o 1j-mitê êstabelecido,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os conttatantes,
O

cüiusrrr,À DÉcÍuÀ pRllgTRÀ - Do REcEBD.iENro:
Executado o presente contrato e observadas as condiÇões de adi-mplemênto das obligaÇões
pactuadas, os procedimentos ê ptazos para !eceber o sêu objeto pelo Contratante
obedecerão. conforme o caso, às disposições dos Arts. '73 a 76, dâ Lei 8.666,/93.

cúusut,À oÉcrra. ss@NDÀ, - DÀs pENÀltDÀDEg:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇões assumldas e pleceitos Iêgais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas
nos Arts. 86 e 87 da Lei 8,666193: a - advêrtência; b - multa de mora de 0,58 (zero
vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no início ou na execuçâo do objêto ora contratado; c - multa de 108 (dêz por
cênto) sobre o vâ1or contratado pê1a inexecuÇáo total ou palcia1 do contrato; d suspensâo temporária de participar em ficitaÇão e impedimênto de contratar com a
AdministraÇão, por prazo de até 02 (doj.s) anos; ê - declaraÇão de inidoneidade para
licitar
ou contratar com a AdninistraÇão Púb1ica ênquanto perduràrêm os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilltaçáo perante a própria
autoridadê quê apficou a pênalidade; f - s imuftaneamentê, qualquer das penalidades
cablveis fundamentadas na Lei 8,666,/93.
Se o valor da multa ou indenizaÇâo dêvida não for rêcolhido no prazo de L5 dias após a
comunj.caçáo ao Contratado, será automaticêmente descontado da priÍneira parcela do
pagamento a quê o Contratado vier a fazêr jus, aclescido de juros moratórios de lt (um
po! cento) ao nês. ou, quando for o câso, cobrado judiciâImênte.
ctÁUsulÂ DÉCIT,À TERCETBÀ - DÀ CoMPENSÀÇÃO FINÀI{CE IR,A:
Nos casos de êvêntuais atrasos de pagamento nos termos destê instrumento, ê dêsde que
o Contratado não tenha concolaido dê alguma forma para o atlaso, será admitida a
compensação financeira, devida desdê a data limitê fixada para o pagamento até a data
colrespondentê ao efetivo pagamento da parcela. os encargos moratórios dev-idos em razâo
do atlaso no paganeDto serão cêIculados com utilj-zaçáo da seguinte fórmula: EM = N t
vP x Í, onde: EM = encargos moratórios; N = número dê dias entre a data prevista parâ
o pagamênto e a do efetivo pagamênto; vP : valo! da parcela a sêr paga; ê Í : indice
de compensaÇão finânceira, assim apuradoi I: (Tx + 100) + 365, sendo Tx = pêrcêntuaf
do IPCA-IBGE acumulado nos últlmos doze meses ou, na aua falta, um novo Índice adotado
pê1o coverno Eederâl gue o substitua, Na hipótesê do referido lndice e§tabelêcido para
a compensaÇão financeila venha a sêr extinto ou de qualquer forma nâo possa mais ser
utilizado, será adotado. em substituiÇão, o que viêr a sêr deterninado pela Iêgis1ação
então em vigÍor.

- Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrentês deste contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca

crÁusuI,À DÉcrtrA QuÀRTÀ

de ltabaiana.

E, por estarêm de pleno acordo, foi lavrado o prêsente contÍato en 02(duas) vias,
qual vai assinado pelas partes e pol duas testêmunhas.
Mogeiro
TESTEMUNHÀS

PB

de

o

de

PELÔ CONTRÀTANTE
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PELO CONTRÀTÀDO
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ÀNEXO

V-

CIiA,íÀDÀ PUBLTC.A No OOOO3/202L

LTSTA DE CONEERÊNCIA DE EN?REGA DE

RIEERENIE: cIlÀl,lADÀ PITBLICÀ

N.

DOCUMENTOS

00003/2021

PREEEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO. PB.
PROPONENTE
CN

PJ

ITEM

DOCIJMEIIIO

À,1

ÍcA/ cNICÀ,/rI3CÀ!
a. 01 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de pêssoa Jurídica
CNPJ
Prova de insclição no cadastro de contribuintes estaduâ1 ou
muni c i al, relat.ivo à sede do llcitante.
Àto cons tituti vo, estatuto ou contrato sociâI em vigor, dêvidamente
regi"strado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedadês por aÇões, acompanhado de docr.mentos de eleição dê seus
admi.nis t radores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociêdades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exêrclcio. Decreto dê
âutorizaÇáo, êm sê tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
a.03 funclonamento no País, ê ato de registro ou autorizàçào para
funcionamento expedido pelo órgão compêtênte, quando a atividade
assim o êxigir, Registro comercial, no caso de emprêsê indivldual.
Estas exigências nâo se aplicam ao licitantê quê, quando da etapa dê
credênciamento no celtame, já tenha apresentado de forma regular nos
termos do presente instlumento convocatório, â referida documentação
solicitada neste subitêm.
RelaÇáo e Indicação do(s) Responsável ( eis ) Técnico(s), acompanhado
da documentação a sequj.r relacionada:
Carteira de Identidade,

ENTRECI.,E

PENDENEE

HÀBIL

CPF;

a.04

Diplona de craduaÇão expedido po! Ínstituição de Ensino rêconhecida
pelo MEC (frente/verso) ;
Cêrtificado de especialista e/ou Certificado de concl.usâo dê PósGraduaÇâo (frente e velso) ;
Carteira plofissional (Registro no CRM considerando Resoluqáo CEM N"
1.931,/2009) ;

a. 05

a.06

a,08

a.09

a.10

8.1
b.01
b.

02

Atestado de Capacj.dade Técnica de desempenho anterior satisfatório,
dê atividade lguaI ou assemelhada âo objêto da licitação, fej-ta
através de atestado fornecido por pesaoa jurídica de dirêitô público
ou privado.
Rêgularidade para com a Eâzênda Fêdêral - Certidão Negativa de Débitos
Relati.vos aos Tlibutos Eederais e à Dívida Ãtivâ da Uniào.
CertidÕes negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do
ficitante, ou outro êquivalentê, na forma da lei.
ComprovaÇâo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - EGIS, apresentando o rêspectivo Certificado de
Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal.
Prova de inexistêncj.a de débitos inâdimplidos pelante a JustiÇa do
Trabâ1ho, mediantê a aprêsentaÇáo de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas CNDT, nos termos do Íltulo VII-A da ConsolidaÇáo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lêi n'5,452, dê 1o de maio

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distrj-buidor da sede do licitantê, no máximo 30 (tri-nta) dias da dâta
prevista para âbêrtura das propostas.
DECI.ÀRÀÇõE

N

S

DECLÀRAÇÃO de quê não possui no quadlo societário, servidor público
da ati.va do órgão reaLizador do celtame ou dê qualquer entidade a eLe
vinculada
da
DECLÀRÃÇÃO de cumprimento do disposto no Àrt. fô, Inciso xxxIII,
CF - À!t. 27. Inciso V, da Lei 8.666/93.

u

ESTÃDO DÀ PÀRÀÍBÀ

PRTIEITURA MI'NÍCTPÀI DE MOGEIRO
SECRETÀRIÀ MUNICI PÀ! DE SÀÚDE
RUÀ GETÚLIO VÀRGÀS, SN

b.

03

b.04
b.05

de superveniência de fato lmpeditivo no que dj.z respeito
a participaÇão na licitaçào.
DEcLAs&Ão de submeter-se a todas as cláusulas e condiÇôês do
correspondentê instrumento convocatóiio.
DECLÀBÀÇÃO de reg
e para habilitaÇáo previsto no Art. 4o,
Inciso VII, da Lei LA,520/A2.
DECLARÂÇÃO

U'

