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OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (COM FINS LUCRATIVOS E SEM FINS LUCRATIVO), 

INTERESSADAS EM PARTICIPAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 

TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA. 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0310001/2022 

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022 

Objeto:  CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (COM FINS LUCRATIVOS E SEM FINS LUCRATIVO), 

INTERESSADAS EM PARTICIPAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 

TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA. 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO  

R$ 430.011,50 – quatrocentos e trimta mil, onze reais e cinquenta centavos. 

 

Orgão(s)  solicitante (s) 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

 

 

Prazo para entrega da proposta/documentação: 

Data de recebimento das propostas e documentação:  01 a 17/11/2022 

  De 09h as 12h de segunda a sexta feira 

Pedidos de Esclarecimentos e impugnação: 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração 

julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em Tomada de Preço, a abertura dos envelopes com as propostas 

em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso.               (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3o  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em 

julgado da decisão a ela pertinente. 

§ 4o  A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

Observações gerais: ************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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EDITAL CONVOCATÓRIO 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO 

 

CHAMADA PUBLICA nº 001/2022 

Processo administrativo: 0310001/2022  

 

O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, CNPJ nº 22.981.153/0001-08, sediada à Av. Plácido Nascimento, 265- Centro - São 

João de Pirabas - Pará - CEP: 68.719-000, com interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE 

PIRABAS/PA, CNPJ nº 09.635.649/0001-53, sediada à Av. Plácido Nascimento, 265- Centro - São João de Pirabas - Pará - CEP: 

68.719-000, representada pela Secretária Municipal de Sáude, Sra. Merian Benoliel Gomes, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade e obediência às disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes, dos princípios constitucionais 

que regem os atos da Administração Pública, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 330/2022, de  02 

de maio de 2022, composta pelos Servidores Públicos Municipais, Senhores: Tatiana do Socorro Martins da Silva, Ana Ruth Farias 

Rovere Teixeira e Paulo de Sena Damasceno, Membros Titulares, sob a presidência do primeiro, TORNA PÚBLICO, aos interessados, 

que a partir de 01/11/2022 se encontrará aberto o processo de credenciamento de Instituições Privadas (com fins lucrativos e sem fins 

lucrativo), interessadas em participar, de forma complementar, do Sistema Único De Saúde, para a prestação de serviços médicos 

solicitados pela Secretaria Municipal De Saúde de São João de Pirabas, conforme termo de referencia, para início de acordo com a 

necessidade da CREDENCIANTE, que atendam às condições estabelecidas neste instrumento. 

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Os licitantes interessados, deverão entregar os respectivos envelopes com a documentação constante na parte de habilitação, 

conforme a identificação do regime ofertado, nos termos exigidos no presente edital, na Prefeitura de São João de Pirabas, no Setor de 

Licitação, com sede na Av. Plácido Nascimento, 265- Centro - São João de Pirabas - Pará - CEP: 68.719-000. 

1.2. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no site do TCM/Pa https://www.tcm.pa.gov.br/ e pelo sitio oficial da Prefeitura: 

https://saojoaodepirabas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/,                                  o u                                   no Setor de Licitação, com sede na Av. Plácido Nascimento, 265- Centro - 

São João de Pirabas - Pará - CEP: 68.719-000, de 09h às 12h, de segunda a sexta feira; 

1.3. A documentação exigida neste Edital deverá ser entregue no local descrito no item 1.1,               das 9hs às 12h de 01.11.2022  a 

17.11.2022, pelo  proponente ou por procurador constituído, nos termos exigidos no item 4 e seguintes deste edital, na íntegra, e 

acondicionados em envelopes com perfeitas condições de uso e segurança. 

1.4. Os licitantes credenciados considerados aptos serão convocados para assinar o contrato mediante publicação da lista no Diário 

Oficial do Município, com prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a assinatura do termo. 

1.5. A qualquer tempo durante o prazo de credenciamento, os interessados poderão apresentar e entregar a documentação exigida 

para credenciamento. 

 

2 – OBJETO 

2.1. Constitui objeto do presente edital CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (COM FINS LUCRATIVOS E 

SEM FINS LUCRATIVO), INTERESSADAS EM PARTICIPAR, DE FORMA COMPLEMENTAR, DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE 

PIRABAS/PA. 

2.2 – A presente convocação tem por objeto formalizar relação jurídica estabelecida entre o Gestor Municipal e as Unidades de Saúde 

prestadoras de serviços ao Sistema Único de Saúde no Município de São João de Pirabas. 

2.3 – As unidades integrarão um banco de serviços que será utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as 

especificações da área técnica, complexidade do serviço e necessidade da Administração Pública. 

2.4 – A distribuição de procedimentos por prestador dar-se-á conforme referência dada pela Central de Regulação da SEMUSSJOP que 

adotará critérios técnicos levando sempre em consideração o serviço mais próximo à residência do paciente ou a opção de escolha do 

mesmo pelo serviço que melhor lhe convier ou em serviço que dispuser de vaga no momento do atendimento ao paciente.  

2.5 – A presente convocação não implicará em aumento de despesas tampouco alterações dos serviços prestados. Com efeito, o fator 

norteador e limitador do quantitativo de procedimentos será a Ficha de Programação Orçamentária, constante do banco de dados desta 

SEMUSSJOP. 

2.6 – Como no municipio não possui empreendimento privado que realize os procedimentos do termo de referencia, será dado 

preferencia para as Unidades localizadas mais proximas do município de São João de Pirabas. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO 
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3.1. O credenciamento se dará para os serviços descritos no Termo de Referencia;  

3.2. Os interessados deverão preencher os critérios habilitatórios e técnicos previstos neste Edital. 

3.3. A prestação do serviço deverá ser realizada de acordo com o Termo de Referência anexado neste documento. 

3.4. Não poderão participar do presente credenciamento, conforme determinação prevista no § 4º do art. 26 da Lei Federal 

nº 8.080/90, os proprietários, administradores e dirigentes que exerçam cargo de chefia ou função de confiança no SUS. 
 

4. DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

4.1. Para se habilitar ao credenciamento, a entidade interessada deverá apresentar requerimento, em papel timbrado da entidade, 

assinado pelo responsável legal, solicitando o cadastramento. Deverá conter o número do processo Chamada Publica nº 001/2022 e ser 

endereçado à Comissão de Licitação/PMSJP,  acompanhado dos documentos abaixo relacionados: 

4.2. Conter a PROPOSTA da empresa credenciada devidamente preenchida, impressa em papel timbrado da empresa, ou que a 

identifique, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ambigüidades; 

A. Conter o tipo de serviço prestado; 

B. Indicar o nome do Banco, número da Agência e conta corrente para crédito dos pagamentos; 

C. Ser datada e assinada pelo representante legal, conforme contrato social. 

D. A apresentação de proposta sujeita o proponente integralmente às condições deste credenciamento. 

4.3. A entrega da proposta, formulário constante neste edital e documentos de habilitação, para o processo de credenciamento 

implicará na declaração expressa de concordância com todas as normas estabelecidas no presente edital e na Lei n°8.666/93, e atos 

normativos expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 

4.4. A proposta e os documentos deverão ser apresentados, obrigatoriamente pelo proponente ou por procurador constituído, nos 

termos exigidos neste edital, na íntegra, e acondicionados em envelopes com perfeitas condições de uso e segurança, entre os dias 

01/11/2022 ao dia 17/11/2022. 

4.5. A referida Proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, modelo disponível no edital da Chamada Publica, em 01 (uma) 

via, preferencialmente digitada, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, redigida com clareza em 

língua nacional, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada, assinada e carimbada pelo Proponente ou seu 

representante legal (constituído por procuração); 

4.6. O preenchimento da proposta e a veracidade das informações são de responsabilidade exclusiva do profissional interessado. Nos 

casos em que há procuração constituída, o PROPONENTE de igual modo, assumirá total responsabilidade pelas informações prestadas; 

4.7. Caso a documentação e/ ou proposta apresentada não cumpram as exigências estabelecidas   neste edital, o interessado estará 

automaticamente eliminado do credenciamento; 

4.8. A abertura do envelope com a proposta e documentos de cada PROPONENTE, iniciar-se-á durante a fase de credenciamento, 

com a conferência, análise e catalogação dos dados; 

4.9. Não serão aceitas inscrições condicionais; 

4.10. O PROPONENTE na apresentação da proposta por meio de procuração legal assumirá total      responsabilidade pelas informações 

prestadas. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

5.1 A entidade será avaliada no prazo máximo de cinco dias, após a entrega da documentação relacionada, pela Equipe Técnica 

designada pela Comissão Examinadora deste Credenciamento; 

5.2 A Comissão Examinadora da Chamada Pública elaborará o relatório referente a Avaliação Técnica no período de (05) cinco dias 

úteis, contados a partir do primeiro dia útil, após a conclusão da avaliação da Equipe Técnica, e publicará a relação das entidades 

consideradas habilitadas para eventual celebração do contrato, no Diário Oficial do Municipio e Portal Transparência do Município. 

5.3 As entidades que não atenderem aos requisitos exigidos pelo presente Edital serão considerados inabilitadas. 

5.4 A Administração não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, mas a quantidade necessária para atender a demanda 

do Município de São João de Pirabas. 

 

6. DA HABILITAÇÃO 

Para habilitação dos interessados, exigir-se-á, a apresentação dos seguintes documentos:  

 

I. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cédula de identidade do(s) sócio(s) proprietário(s) ou administrador; 

b) Registro comercial se empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas suas alterações contratuais, ou ultima alteração consolidada 

registrada em órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos da eleição de seus administradores, além da cópia do Estatuto em vigor, devidamente registrado; 
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d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, se a atividade o exigir. 

 

OBS 01: Deverá estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da credenciada a autorização para empreender atividades compatíveis 

com o objeto deste credenciamento. 

OBS 02: Caso seja representado por procurador apresentar procurações que substabeleçam poderes a terceiros, onde conste, dentro de 

seus objetivos, a prestação dos serviços, juntamente com documentação de identificação; 

 

II. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ atualizado do ano de 2022; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade (Para Serviço/Obra=ISS=Insc. Municipal || Para Comercio/Venda=ICMS=FIC Estado); 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal – SRF e Certidão quanto à Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

– PGFN); 

d) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual (Tributária e não tributária, quando o estado sede do licitante tiver os dois 

tipos) e Municipal (de todos os tributos municipais) do domicílio do licitante. 

Obs: Caso a empresa atue, comprovadamente (cartão do CNPJ ou FIC), apenas no ramo de prestação de serviços, ficará   desobrigada 

de apresentar certidão negativa de débito estadual; 

e) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei. 

f) Prova de regularidade e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CNDT - 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, (http://www.tst.jus.br/certidao). 

g) Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo 

menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

h) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 

III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal. 

 

III. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de FALÊNCIA ou CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

b) CERTIDÃO SIMPLIFICADA da Junta Comercial, com todos os dados cadastrais atualizados, atestando o capital social na data 

da apresentação da abertura dos envelopes, de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da planilha de Orçamento Básico, condição 

indispensável para habilitação da empresa. 

 

IV. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Licença de Funcionamento expedida pela Divisão de Vigilância Sanitária da Secretária Municipal de Saúde, sede da licitante. 

b) Comprovante de inscrição do estabelecimento no Conselho Regional de Medicina. 

c) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data 

prevista para credenciamento, entendendo-se como tal, para fins deste processo, o  sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual 

futura, caso o licitante se sagre credenciada nesta licitação; 

d) Comprovante de cadastramento no CNES (Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde obtido no link (cnes.datasus.gov.br). 

e) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, que comprovem já ter o licitante executado serviços da mesma natureza  da 

presente Chamada Publica, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando nome, cargo e assinatura do 

responsável pela informação em quantidades e características. 

OBS.: Quando se tratar de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura deverá ser registrada em cartório. 

 

f) Documentação do Corpo Clínico  

f.1) Curriculum Vitae; 

f.2) Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 

f.3) CRM com comprovante de quitação anual; e 

f.4) Cópia do Diploma; 

http://www.tst.jus.br/certidao)
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f.5) Título de especialista ou comprovação de conclusão de residência médica para a área médica que se pretende. 

g) Deverá ainda ser apresentada pela Pessoa Jurídica Interessada no Credenciamento: 

g.1) Relação de Membros do Corpo Clínico, equipe medica e técnica, com as respectivas formações profissionais e números de inscrição 

nos conselhos de classe; ou Relação nominal da equipe médica e técnica, com as respectivas formações profissionais, números de 

inscrição nos conselhos de classe e faculdades em que se formaram; 

h) Relatório de Inspeção Sanitária atualizado; 

i) Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela unidade; 

j) Relação da Declaração de que nenhum de seus componentes sofreu qualquer sanção de ordem profissional e que não responde a 

nenhum processo sobre o exercício de sua atividade; 

k) Declaração do quantitativo mínimo e máximo de procedimentos/mês que poderão ser ofertados; 

V. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) DECLARAÇÃO DE NÃO SUPERVENIÊNCIA de fato impeditivo à habilitação, em conformidade com o parágrafo 2.º, do art. 32, 

da Lei Nº 8.666/93. 

b) Declaração de que a empresa não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

c) Apresentar as Declarações: - NÃO SOU PROPRIETÁRIO, ADMINISTRADOR ou DIRIGENTE DE ENTIDADES OU 

SERVIÇOS CONTRATADOS OU CONVENIADOS com o Sistema Único de Saúde; - NÃO EXERÇO OUTRA FUNÇÃO PÚBLICA 

OU EXERÇO FUNÇÃO PÚBLICA; - AUTO DE CLARAÇÃO – DECLARAÇÃO DE VERACIDADE E CONCORDÂNCIA DAS 

OBRIGAÇÕES. 

d) A CREDENCIADA apresentará relação detalhada dos recursos humanos e da infra-estrutura do estabelecimento, conforme 

requisitos preconizados pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas 

práticas de funcionamento para os serviços de saúde; ABNT – NRB 15.943, de 28 de abril de 2011, que define diretrizes para um 

programa de gerenciamento de equipamentos de infra-estrutura de serviços de saúde e de equipamentos para a saúde. 

 

VI - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige comprovação de regularidade fiscal 

para fins de habilitação, mas somente para formalização da contratação, observadas as seguintes regras:  

I – A credenciada deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição; 

II - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

apresentação dos documentos, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

III - O prazo a que se refere o item anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual período;  

IV - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões comprobatórias de regularidade fiscal, a credenciada 

poderá apresentar à Administração outro documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, respectivamente, nos 

termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão.  

V - Na hipótese descrita no inciso anterior, a credenciada terá o prazo de 10 (dez) dias, contado da apresentação dos documentos a que 

se refere o parágrafo anterior, para apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal;  

VI - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual período, uma única 

vez, se demonstrado pela credenciada a impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão;  

VII - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação comprobatória de regularidade fiscal, nos 

termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 

81, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

7. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO: 

7.1 A contratação será efetivada mediante o atendimento do disposto neste Edital e nas normas vigentes, pertinentes à matéria, 

quais sejam, entidades filantrópicas, entidades privadas sem fins lucrativos e entidades com fins lucrativos, nesta ordem.  

7.2. Para habilitação dos interessados serão considerados os seguintes critérios: 

I. Atender integralmente as normas do SUS; 

II. Estar constituído como pessoa jurídica; 

III. Estar em dia com suas obrigações fiscais; 

IV. Realizar, efetivamente, os procedimentos ofertados; 

V. Dispor de capacidade instalada para atender a demanda referenciada pela SEMUSS; 

VI. Atender a necessidade de distribuição geográfica dos serviços; 
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7.3 – É vedada a terceirização da atividade fim dos serviços contratados. 

 

8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

8.1. As condições de execução dos serviços constarão no Termo de Contrato a ser assinado pelas partes, conforme minuta anexo a 

este edital. 

9. DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1. O credenciamento será homologado por intermédio da assinatura da Secretária de Saúde no Termo de Homologação no prazo 

mínimo de dois dias, contados da data da publicação da classificação dos habilitados. 

 

10. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

10.1. Pagar-se-á aos credenciados o valor informado no Anexo I do termo de referência (valor tabela SUS). 

10.2. Os pagamentos serão efetuados após apresentação da produção, e apresentação de Nota Fiscal para a Secretaria Municipal de 

Saúde de São João de Pirabas/Pa. 

10.3. Para efetivação do pagamento, o credenciado deverá demonstrar situação regular no cumprimento dos encargos sociais e 

tributários instituídos por lei. 

 
11. DA FONTE DE RECURSO 

11.1  Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento dos objetos constam do orçamento do Fundo Municipal de Saúde, 

estando livres e comprometidos como segue: Exercicio 2022 e de anos subsequentes 

Unidade Orçamentária: 1602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função: 10 Saúde   Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Programa: 0011 Mais saúde 

Projeto Atividade: 2.046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Natureza: 3.3.90.39.00 

FONTE RECURSO 15001002 RECEITA DE IMPOSTO E TRAN. – SAÚDE 

CÓDIGO GERAL 16 02. 10 302 0011 2.046 3.3.90.39.00 15001002 

Unidade Orçamentária: 1602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função: 10 Saúde   Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Programa: 0011 Mais saúde 

Projeto Atividade: 2.046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Natureza: 3.3.90.39.00 

FONTE RECURSO 16000000 TRANSFERÊNCIA SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO 

CÓDIGO GERAL 16 02. 10 302 0011 2.046 3.3.90.39.00 16000000 

 

12. DOS ESCLARECIMENTOS, DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS. 

12.1. Caberá à Comissão, apoiada pelo setor jurídico responder, dentro de 24 horas (Art. 41,§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93) do seu 

recebimento, as impugnações e pedidos de esclarecimentos formulados tempestivamente. 

12.2.  Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão processados nos termos do art. 109, I ao III, § 1º ao 5º do 

art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

12.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Processo Licitatório deverão ser enviados à Presidente da Comissão de Licitação, 

durante o período de recebimento das documentações e propostas informado no caput do Edital, exclusivamente por meio eletrônico 

via internet, no e-mail licitapmpirabas@outlook.com. 

12.4 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

12.5 Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a 

continuidade dos procedimentos e a apreciação das propostas, não cabendo aos licitantes direito a qualquer reclamação posterior e 

implicando na aceitação de todos os seus termos. 

12.5.1 A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena aceitação, por parte dos 

interessados, das condições nele estabelecidas.  

12.5.2 Dos atos da Administração cabem recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, 

de forma motivada , nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação do participante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação;  

12.5.3.  Quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
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intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente. 

12.5.4.  A intimação dos atos referidos acima, alíneas "a", "b" e "c", excluídos os relativos à advertência e multa de mora, será feita 

mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no 

ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

12.5.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.5.6. O recurso contra decisão da Comissão terá efeito suspensivo.  

12.5.7. Depois de acolhido o recurso a Comissão o submeterá, devidamente instruído, à consideração da autoridade competente, que 

proferirá decisão definitiva e homologação do procedimento. 

12.5.8. Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados. 

12.5.9. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito, ficando a 

Comissão Examinadora responsável pela adjudicação do objeto ao licitante declarada vencedor.  

 

13. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

13.1. A documentação obrigatória e a Proposta deverão ser protocoladas na Prefeitura de São João de Pirabas, no Setor de Licitação, 

localizada na Av. Plácido Nascimento, 265 - Centro - São João de Pirabas - Pará - CEP: 68.719-000, no horário das 09h às 12h: do dia 

01/11/2022 ao dia 17/11/2022. 

 

14. DO ENVELOPE 

14.1. O envelope constando a documentação deverá estar lacrado e identificado com a inscrição externa conforme modelo abaixo: 

 

 

15. DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOCUMENTAL - JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA. 

15.1. A Comissão de Licitação e Servidores técnicos designado pela Secretaria de Saúde, serão responsáveis por analisar a proposta e a 

documentação especificada neste edital e termo de referencia; 

15.1.1 - A Comissão de Licitação será responsavel por habilitar ou inabilitar as licitantes, bem como divulgar a relação dos 

credenciados habilitados, de acordo com o contido neste edital e seus anexos, dentre outros, os quais, posteriormente, serão 

chamados para assinar os respectivos contratos. 

15.2. Não serão credenciados, os PROPONENTES que apresentarem as documentações e/ou propostas incompletas, ou mesmo em 

desatendimento ao exigido por este Edital e seus anexos, conforme acima explicitado; 

15.3. A Comissão e o apoio técnico verificarão o atendimento das normas exigidas neste Edital, considerando a necessidade da Secretaria 

Municipal de Saúde de São João de Pirabas. 

15.4. Na análise dos documentos e das propostas serão observados os seguintes passos: 
a) abertura dos envelopes contendo a documentação relativa ao credenciamento dos licitantes, e sua apreciação; 
b) devolução dos envelopes aos licitantes não credenciados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou 

após sua denegação; 
c) verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Ato Convocatório. 
d) analisada a conformidade da proposta com o estabelecido neste instrumento, bem como o resultado, e estando a licitante conforme, 

ela será considerada credenciada. 

15.5. Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação solicitada neste edital, de forma completa, 

atualizada e válida na forma da Lei e Credenciada a proposta comercial. 

15.5.1. Estando habilitada a empresa, a Comissão encaminhará à Secretária Municipal de Saúde, a documentação juntamente com a 

minuta de contrato, para autorização prévia e demais providências necessárias para o credenciamento. 

15.5.2. Sendo julgado inabilitado, a Comissão de Licitação procederá a imediata notificação da licitante interessada, para que proceda, 

até a data limite de apresentação de credenciamento, dia 17/11/2022, à regularização de sua documentação e proposta. 

15.6.  A Comissão poderá solicitar aos licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar necessários à correta avaliação da documentação 

apresentada, bem como realizar as diligências necessárias à comprovação das informações fornecidas. Os esclarecimentos serão 

solicitados e prestados por escrito. 

 

16. DOS CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

 ASSUNTO: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 

PROPONENTE: (nome completo e endereço)   CPF, TELEFONE E E-MAIL. 
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16.1. Não apresentar as documentações e comprovações exigidas por este Edital e seus anexos; 

16.2. Ter sido exonerado ou descredenciado desta Secretaria Municipal de Saúde por atos de indisciplina; ou processo de sindicância 

ou irregularidades já transitado e julgado. 

 

17. DA PUBLICIDADE 

17.1. A Comissão de Credenciamento dará a devida publicidade mediante a publicação da lista dos PROPONENTES habilitados ao 

credenciamento no site Oficial do Município, bem como a disponibilização no site do TCM/Pa e Famep. 

 

18. DO DESEMPATE E DA CONTRATAÇÃO 

18.1 As inscrições serão analisadas por Comissão designada pela Secretaria de Saude. 

18.2 Feito o credenciamento, será estabelecida ordem de precedência para a prestação do serviço cuja formação observará os seguintes 

critérios: 

a) Preferencia para entidades com localização mais proximo da cidade de São João de Pirabas. 

b) a experiência profissional na atividade objeto no qual a licitante irá participar; e 

c) a qualificação técnica do credenciado.  

18.2.1 Para fixação da ordem de precedência serão considerados os documentos abaixo discriminados, com suas respectivas pontuações: 

 a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou contrato de trabalho, ou outros documentos que comprovem a experiência 

prévia dos serviços médicos que a licitante irá participar nesta licitação: um ponto por ano até o máximo de cinco pontos;  

b) títulos de especialização e/ou pós-graduação dos responsaveis tecnicos, limitados a no máximo três, devidamente reconhecidos pelos 

conselhos, sociedades ou associações médicas ou pelo Ministério da Educação: um ponto para cada título;  

18.2.2 Em “b”, nesta ordem; persistindo o empate, a precedência será atribuída ao credenciado que tiver maior idade.  

18.2.3. O resultado provisório do credenciamento e da ordem de precedência será divulgado por meio da afixação em quadro de avisos 

dos locais de inscrição, no portal oficial do Municipio e na FAMEP no quinto dia útil após o encerramento do credenciamento.  

18.3 Autorizada a contratação, após prazo de recurso, serão convocados os credenciados para assinatura do Termo de 

Compromisso/contrato. 

18.4 A celebração do Contrato de Credenciamento será formalizada após a verificação do atendimento de todos os requisitos exigidos 

no presente Edital compatibilizando-se as demandas necessárias e a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros do Fundo 

Municipal de Saúde de São João de Pirabas/Pa. 

18.5 Será firmado Contrato entre o ÓRGÃO LICITANTE e a(s) licitante(s) habilitado(s), nos moldes da minuta de contrato, 

constante em Anexo. 

18.6 A(s) Unidade(s) Prestadora(s) de Serviço(s) habilitado(s) deverá (ão) assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da data do recebimento da notificação do ÓRGÃO LICITANTE. 

18.7 O prazo de que trata a Cláusula 10.6 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu 

transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Órgão Licitante. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE: 

19.1. Cumprir e fazer cumprir todas as obrigações estabelecidas no presente Edital e no  contrato a ser firmado entre as partes, devendo 

o gestor da unidade em que o CREDENCIADO prestar os serviços fiscalizar a execução das obrigações contratadas, dirimir dúvidas e 

orientar                              o CREDENCIADO no tocante às divergências ou inovações na política administrativa e assistencial do CREDENCIANTE; 

19.2. Efetuar o pagamento da prestação dos serviços no prazo estabelecido; 

19.3. O CREDENCIANTE se compromete emitir relatório mensal, por meio do Coordenador onde o CREDENCIADO estiver 

prestando serviço, a fim de certificar e comprovar os atendimentos realizados; 

19.4. O CREDENCIANTE se compromete ainda a fiscalizar o cumprimento das CLÁUSULAS do contrato, emitindo relatório, por 

intermédio da Coordenação da unidade, onde o(a) CREDENCIADO executa os serviços que constituem seu objeto, que deverá conter 

informações acerca da qualidade e eficiência dos serviços executados e sua conformidade com os termos deste Edital e do contrato; 

19.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

19.6. O CREDENCIANTE designará fiscal para acompanhar a fiel execução do contrato, ficando todo e qualquer pagamento 

submetido à certificação da perfeita e adequada execução do objeto deste Edital; 

19.7. Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado. 

 

20. DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS 

20.1 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por interesse da 

Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II 

do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

20.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando:  

20.3.1. O valor estiver acima do valor de mercado;  
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20.3.2. A CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da Administração Pública Estadual ou do próprio órgão 

contratante, enquanto perdurarem os efeitos;  

20.3.3. A CONTRATADA não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na Chamada Publica;  

20.3.4. Verificadas ocorrências graves anotadas pelo gestor do contrato no livro próprio, durante a execução do serviço.  

20.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo, devidamente justificado. 

 

21. DA FISCALIZAÇÃO 

21.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente a prestação dos serviços pelo(a) credenciado(a), podendo 

proceder o descredenciamento, em casos de negligência, imperícia, imprudência e descumprimento contratual, observado o devido 

processo legal. 

 

22. DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. Ao contratado que descumprir total ou parcialmente, ainda que temporariamente, as obrigações assumidas, serão aplicadas as 

seguintes sanções, bem como nas cláusulas específicas do edital e do contrato: 

I - advertência;  

II - multa; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a         Administração Pública Municipal, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

V - impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no Registro Cadastral de Fornecedores Pessoas Jurídicas 

da Administração Pública Municipal, pelo  prazo de até 5 (cinco) anos, nas licitações ocorridas na modalidade Pregão e nos contratos 

firmados em decorrência dessas licitações. 

22.2. A multa será imposta ao contratado que executar parcialmente o objeto contratado ou não o executar, situação em que restará 

configurada, respectivamente, a inexecução parcial e a inexecução total do contrato. 

§ 1º Considera-se inexecução parcial o atraso injustificado superior a 15 (quinze) dias e até 30 (trinta) dias no cumprimento do prazo 

estabelecido no contrato. 

§ 2º A inexecução parcial do objeto do contrato implicará a aplicação de multa no percentual de até 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da prestação não cumprida. 

§ 3º Considera-se inexecução total o atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias no cumprimento do prazo estabelecido em 

contrato. 

§ 4º A inexecução total do objeto do contrato implicará a aplicação de multa no percentual de até 30% (trinta por cento), a ser 

calculada sobre o valor total do contrato. 

22.3. Para imposição de quaisquer das sanções acima, fica garantido o direito prévio da ampla defesa e do contraditório no devido 

processo legal, por meio de citação ao CREDENCIADO. 

22.4. Independentemente das sanções retro o CREDENCIADO ficará sujeito, ainda, à composição das perdas e danos causados à 

Administração, decorrentes de sua inadimplência e/ou mora na execução deste Contrato. 

22.5. O valor das multas aplicadas a título de punição será descontado dos pagamentos eventualmente ao CREDENCIADO pela 

CREDENCIANTE, ou ainda, cobrado diretamente do  CREDENCIADO, amigável ou judicialmente. 

22.6. A CREDENCIANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor, de eventuais créditos a favor 

do CREDENCIADO, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. 

22.7. Os atos praticados pelo CREDENCIADO, na execução deste contrato, que constituem ilícito ético profissional, deverão ser 

comunicados pela CREDENCIANTE ao respectivo Conselho Profissional de fiscalização das atividades profissionais a que seja 

vinculado o CREDENCIADO para devidas providências. 

 

23. DA RESCISÃO 

23.1.  Constituem motivos de rescisão do contrato: 

a) O não cumprimento das cláusulas contratuais; 

b) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação do credenciado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das 

obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou                         incorporação do CREDENCIADO que afetem a boa execução do contrato, sem 

prévio conhecimento e expressa autorização da CREDENCIANTE. 

c) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da CREDENCIANTE 

designado para o acompanhamento e fiscalização deste contrato; 

d) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificadas e determinados pela máxima 

autoridade da esfera administrativa do CREDENCIANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato; 
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e) A admissão de concursados. 

23.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CREDENCIANTE; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CREDENCIANTE; 

c) Judicial, nos termos da legislação processual. 

23.3. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80, da Lei nº 8.666/93. 

23.4. O CREDENCIADO poderá a qualquer tempo solicitar a rescisão do contrato, DEVENDO, para tanto, notificar previamente a 

Administração, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Poderá o Município revogar o Edital de Chamamento Público, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse 

público, ou por fato superveniente, devidamente justificado; 

24.2. Participar deste Edital implica na aceitação integral e irretratável dos presentes termos e  seus anexos, bem como a observância 

dos regulamentos administrativos; 

24.3. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do interessado, farão parte integrante do contrato, independentemente 

de transcrição; 

24.4. As normas que disciplinam este Edital serão sempre interpretadas em favor do interesse                          público; 

24.5. Aos casos omissos serão aplicadas as disposições da Lei n° 8.666/93 com suas alterações e demais legislações pertinentes; e, 

sucessivamente, pela Comissão de Credenciamento; 

24.6. Os proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase do procedimento de credenciamento; 

24.7. A minuta do contrato de prestação de serviço (Credenciamento), a ser firmado entre as partes, é parte integrante deste Edital; 

24.8. A revogação ou anulação do Chamamento Público não gera direito à indenização, ressalvadas as hipóteses descritas na Lei nº 

8.666/93; 

24.9. À Comissão de Credenciamento caberá o recebimento e exame de toda documentação do PROPONENTE e conduzir as 

atividades correlatas, conforme estabelece o presente Edital; 

24.10. A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda que verificada posteriormente, 

serão causas de descredenciamento, anulando-se a proposta, bem como todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das demais medidas 

de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis; 

24.11. Caberá ao PROPONENTE o acompanhamento das informações e dos resultados disponíveis no site 

https://saojoaodepirabas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, na FAMEP e no quadro de avisos da Prefeitura.                     

24.12. Os habilitados assinarão o Termo de Contrato, no prazo de até cinco dias, contados da notificação; 

24.13. Convocada para assinatura do contrato, a selecionada não poderá se furtar de prestar os serviços conforme os valores 

estabelecidos pelo Anexo I do Termo de Referência, ficando esclarecido que a desistência posterior acarretará as sanções previstas no 

Capítulo IV da Lei 8.666/93. 

24.14. O Termo de Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, vinculado a este Edital e obedecendo ao disposto no art. 55 da Lei 

8.666/93; 

24.15. A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Pirabas poderá, obedecidas às condições previstas no contrato e no seu interesse, 

descredenciar as instituições que ao final de 12 (doze) meses não apresentarem demanda de atendimento; 

24.16. A qualquer tempo, poderá a Secretaria Municipal de Saúde de São João de Pirabas, diretamente ou por empresa contratada para 

esse fim, realizar inspeção das instalações para verificação das condições de atendimento, higiene, equipamentos e capacidade técnico-

operativa; 

24.17. Será descredenciada, a critério da SEMUSSJOP, a qualquer tempo, a entidade que não mantiver as condições exigidas para 

habilitação durante o curso do contrato, bem como rejeitar qualquer paciente/usuário do SUS, sem apresentar as razões objetivas que 

justifiquem a conduta adotada, ou ainda, que incida nas causas de rescisão contratual. 

24.18. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relacionados a este Credenciamento poderão ser obtidos mediante 

solicitação por escrito junto à Comissão Permanente de Licitação/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS. 

 

25. DO FORO 

25.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital e não resolvidas na esfera administrativa é competente o Foro da Comarca de 

Santarém Novo, Estado do Pará. 

 

__________________________________________ 

Tatiana do Socorro Martins da silva 

Presidente da Comissão de Licitação 

https://saojoaodepirabas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1- O presente termo por objeto credenciamento de instituições privadas (com fins lucrativos e sem fins lucrativo), interessadas em 

participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, para a prestação de serviços médicos solicitados pela Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme Termo de Referencia, para atender as necessidades do Município de São João de Pirabas/Pa. 

1.2- A credenciada disponibilizará o local para o procedimento, equipamentos, materiais, estrutura adequada, mao de obra, todos os 

aportes necessários para a execução dos serviços e internação do paciente. 

1.3 – As unidades integrarão um banco de serviços que será utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as 

especificações da área técnica, complexidade do serviço e necessidade da Administração Pública. 

1.4 – A distribuição de procedimentos por prestador dar-se-á conforme referência dada pela Central de Regulação da SEMUSSJOP que 

adotará critérios técnicos levando sempre em consideração o serviço mais próximo à residência do paciente ou a opção de escolha do 

mesmo pelo serviço que melhor lhe convier ou em serviço que dispuser de vaga no momento do atendimento ao paciente. 

1.5 – A presente convocação não implicará em aumento de despesas tampouco alterações dos serviços prestados. Com efeito, o fator 

norteador e limitador do quantitativo de procedimentos será a Ficha de Programação Orçamentária, constante do banco de dados desta 

SEMUSSJOP. 

1.6 - Os profissionais deverão prestar os serviços de cirurgia em unidade própria da empresa credenciada pela Secretaria Municipal de 

Saúde de São João de Pirabas/PA, para o atendimento ao público do SUS, de acordo com a necessidade e interesse público dos serviços 

de saúde e conforme a Tabela SUS. 

 

2 - SETOR DEMANDANTE 

2.1 SETOR DEMANDANTE 

Órgão/Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA  

 Unidade/Setor/Departamento: Secretaria de Saúde, Departamento Técnico. 

2.2 RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: 

Nome: Benedita Abreu Leão. Cpf:373 822 7 6 7-91.RG 2861466 Segup/ PA 

Nome:Dulcicleia Alves dos Santos e Silva         Matrícula 8673 ID Funcional   Enfermeira   

Nome: Leila do Socorro Ferreira de Oliveira Matricula 8646 – Gestora em Organizações de Saúde  

 

3 – JUSTIFICATIVA 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.080, da constituição Federal, a qual estabelece que a saúde é um direito de todos e dever 

do Estado e dos municípios de acordo com suas competências, provendo assim as condições necessária no diagnóstico e 

acompanhamento de saúde da comunidade, no qual é importante ressaltar que dos 144 municípios do Estado, 98 encontram-se no 

Comando Único da Gestão Municipal. Essa denominação perante a legislação do Sistema Único de Saúde – SUS define que nesse nível 

de gestão o município torna-se responsável pela garantia do acesso do seu munícipe aos serviços de saúde. Em que pese o Estado do 

Pará possuir 144 municípios, é o segundo maior Estado do País em função da sua extensa área territorial, 1.247.689.515Km². Essa 

posição é um grande desafio enfrentado pela gestão pública para a garantia de acesso da população aos serviços de saúde. A característica 

especifica do nosso Estado exige muitas vezes dos gestores municipais o enfrentamento de situações que nem sempre garantem a efetiva 

ação na cobertura das necessidades de saúde da população, principalmente no que diz respeito à limitação da oferta de serviços. 

Reconhecer a fragilidade e limitações do município de São João de Pirabas e dar respostas mais efetivas às demandas que aguardam 

resolutividades para seus problemas de saúde são responsabilidade dos órgãos públicos de saúde. O sistema de Saúde do Estado não 

consegue atender todas as demandas em tempo certo, pois problema de saúde não pode esperar, como é de conhecimento são filas de 

pessoas na espera por exames e procedimentos de saúde. O mercado está inchado, com grande demanda reprimida. A contratação por 

parte deste órgão público municipal de saúde é de grande relevância para complementação dos serviços de atendimento aos usuários do 

SUS do município de São João de Pirabas. 

CONSIDERANDO que o Município de São João de Pirabas tem uma população estimada pelo IBGE no ano de 2020 de 

23.244 habitantes; 

CONSIDERANDO que o atendimento à população em serviços de atenção básica hoje conta com 09 (nove) Unidades de 

Saúde da Família, com atendimento em clinica com varias especialidades medicas e o serviço de Internamento Hospitalar Municipal; 

CONSIDERANDO que possuímos um Hospital municipal, o qual não consegue atender simultanemante todos os casos diarios 

que aparecem e que a quantidade de leitos disponibilizadas não são suficientes para todos os atendimentos; 

CONSIDERANDO que na Região Nordeste do Pará onde localiza-se o Município de São João de Pirabas não existe Entidades 

de Saúde sem fins lucrativos; 
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CONSIDERANDO que os procedimentos constantes na PPI Estadual para atender a demanda do Município de São João de 

Pirabas não contemplam as necessidades tanto em quantidade ofertada quanto em diversidade de exames e procedimentos. 

CONSIDERANDO a necessidade do Município de São João de Pirabas em prover mecanismos, propor estratégias e 

desempenhar ações que possam assegurar e ampliar o acesso do cidadão aos serviços de saúde, conforme definido no Art.2º § 1º da Lei 

Federal 8.080/90, priorizando excelência e qualidade dos mesmos para corresponder às expectativas e necessidades dos munícipes de 

São João de Pirabas-Pará; 

CONSIDERANDO a necessidade, por parte do Gestor Municipal de Saúde, de formalizar a relação jurídica dos prestadores 

de serviços em saúde que atuam de forma complementar ao SUS, interessadas na prestação de Serviços de Assistência à Saúde; 

CONSIDERANDO O §8º, do art. 37, da CF, inserido pela Emenda Constitucional nº. 19/1998 estabeleceu que a autonomia 

gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderia ser ampliada mediante o 

estabelecimento de contrato, instrumento que definia metas de desempenho para o órgão ou entidade. Assim, a EC 19/1998 possibilitou 

a formatação dos instrumentos de contratação de metas e resultados, bem como de critérios de avaliação de desempenho na 

administração pública brasileira. 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde de São João de Pirabas não possui estruturas necessárias para 

execução dos procedimentos círurgicos diários existenciais; 

CONSIDERANDO o deslocamento do paciente para estabelecimentos compactuados pelo SUS, que levam meses, ou até ano 

para serem atendidos, principalmente agora no pós covid, onde as demandas ficaram reprimidas, deixando de garantir o direito mais 

fundamental da Vida: “Saúde”.   

CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências, proporcionando assim 

a continuidade na linha de cuidado do paciente de forma integral e igualitária; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de 

Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitando assim a oferta de serviços indispensáveis no cuidado a 

saúde dos munícipes de São João de Pirabas;  

CONSIDERANDO a necessidade de ampliar os serviços de atendimento à saúde, devido à crescente demanda populacional 

do município, que necessitam dos procedimentos solicitados, alguns ainda não ofertados no Município de São Pirabas; 

CONSIDERANDO a Portaria Nº 1.034, de 5 de Maio de 2010, que dispõe sobre a participação complementar dos serviços 

privados de assistência à saúde no âmbito do SUS, segue a necessidade de urgência na continuidade das ações e serviços de saúde no 

atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde- SUS de São João de Pirabas, no qual dezenas de pessoas necessitam, sendo a 

maioria em condições socioeconômica baixa, inviabilizando assim a realização dos procedimentos cirúrgicos por conta própria do 

cidadão em clinicas e hospitais particulares; 

CONSIDERANDO que a SAÚDE é direito social constitucionalmente reconhecido (art. 6º da CF/88) e que são de relevância 

pública as ações e serviços de saúde (art. 197, da CF/88), bem como, que “ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras 

atribuições, executar as ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, além da Saúde do Trabalhador” (art. 200, II, CF/88). 

Justamente, visando a garantia desse Direito à aproximadamente 23.244 habitantes do município de São João de Pirabas; 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS) que define, entre outros aspectos, a 

contratação de prestadores de serviços de saúde como competência comum dos entes federativos. A contratação de serviços de saúde 

de forma complementar das instituições privadas, e a sua relação com o Gestor deve ser estabelecida por vínculos formais, permitindo-

lhe suprir a insuficiência dos serviços no setor público, assegurada a preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, 

conforme art. 199, §1º da C.F, observadas as exigências gerais aplicáveis; 

 CONSIDERANDO o Acórdão 1215/2013 – TCU avaliou as peculiaridades dos serviços de saúde no âmbito do SUS, onde 

normalmente a demanda é superior à oferta, daí o interesse da administração de contratar prestadores privados, de forma complementar, 

que se enquadrem nas condições definidas pelo Poder Público, caracterizando uma situação de inexigibilidade de licitação, permitindo 

o uso do credenciamento 

  

Pelo exposto nas Justificativas, a Prefeitura Municipal de São João de Pirabas através da Secretaria Municipal de Saúde 

necessita Contratualizar os procedimentos descritos em tabela anexa com respectivos quantitativos estimados para atender a demanda 

Municipal. 

 

4 - FUNDAMENTO LEGAL E NORMAS VIGENTES 

4.1 - O Credenciamento de que aqui se trata será regido pelas disposições constantes na Lei n° 8.666, de 1993, a Lei 8.080 de 1990 e a 

Portaria GM/MS n. 1.034/2010. 

 

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO  
5.1. Executar integralmente, sem qualquer resistência ou obstáculo, com zelo e dedicação as atribuições inerentes ao objeto do 
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contrato, por sua conta e risco, sob sua total responsabilidade; 

5.2. Executar o objeto deste Termo, atendendo os requisitos e observadas as normas constantes deste instrumento. 

5.3. Observar as normas legais e regulamentares pertinentes a CREDENCIANTE, quando aplicáveis a execução do objeto contratado 

5.4. Atender com presteza ao público em geral, prestando às informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, na forma 

da lei; 

5.5. Levar ao conhecimento do CREDENCIANTE, formalmente e por escrito, as irregularidades que tiver ciência em razão da 

execução do contrato e/ou que constituam obstáculo a sua fiel execução; 

5.6. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

5.7. Tratar com humanidade e respeito toda e qualquer pessoa com quem mantiver contato em decorrência da execução deste contrato; 

5.8. Executar o objeto contratado, não transferi-lo, no todo ou em parte, a terceiros; 

5.9. Não promover manifestação de apreço ou desapreço, no local de execução do contrato; 

5.10. Não valer-se do presente contrato para lograr proveito ilícito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da Administração 

Pública; 

5.11. Não exercer quaisquer atividades incompatíveis a execução do presente contrato ou contrárias a política da Rede Municipal de 

Saúde de São João de Pirabas/Pa; 

5.12. Não praticar em razão da execução deste contrato, ato definido como crime e/ou contravenção, ou ainda ofensa física ou verbal, 

a qualquer pessoa, ressalvada as excludentes previstas em lei; 

5.13. Não opor resistência injustificada a execução dos serviços objeto deste contrato; 

5.14. O CREDENCIADO se compromete a disponibilizar a CREDENCIANTE, de acordo com as necessidades desta, a quantidade 

de serviços constantes neste termo dos itens que irá se credenciar; 

5.15. Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do 

objeto; 

5.16. Comunicar a CREDENCIANTE, o interesse na desistência de cumprimento do presente contrato, por escrito com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, para efeito de sua rescisão. 

5.17. Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e respectivos 

gestores do SUS; 

5.18. Responsabilizar-se pela indenização de dano causado ao paciente, a Secretaria Municipal de Saúde e a terceiros a eles vinculados, 

decorrentes de atos ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, praticada por seus empregados ou preposto, ficando 

assegurada a CONTRATADA o direito regresso; 

5.19. Acatar normas e orientações emanadas pelo fiscal do contrato com vistas a garantir qualidade, segurança e controles no âmbito 

legal, fiscal, operacional, assistencial e outros que virem a ser necessários;  

5.20. Responsabilizar-se pelos serviços executados, pois a fiscalização ou acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde não 

exclui sua responsabilidade; 

5.21. Entregar a nota fiscal a servidor responsável pela fiscalização. As notas fiscais deverão conter o número do Processo licitatório, 

Ordem de Compra e Empenho, os quais contem na Ordem de Compra emitida. 

5.22. Deveres ao Contratado: Segundo atribuições definidas na Lei 8.080, Art. 07º os Serviços Privados contratados ou conveniados 

que integram o SUS, serão desenvolvidos de acordo com as Diretrizes previstas no Art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda 

os seguintes princípios: 

a- Garantir o acesso aos usuários do SUS e a igualdade da Assistência à Saúde sem preconceito ou privilégios de qualquer espécie; 

b- Garantir o direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde; 

c- Prestar informação quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário; 

5.23 - É obrigação da contratada, executar os serviços em unidades localizadas próximas ao município de São João de Pirabas, ou seja, 

em cidades circunvizinhas, ou pelo menos não ultrapassar o raio de 130km de distância;  

5.23.1 – No município de São João de Pirabas não existe Hospitais particulares, clinicas ou outras entidades particulares ou sem fins 

lucrativos que possam executar os serviços solicitados; 

5.24 - Esta obrigação justifica-se pelo fato da economicidade e logística, pelo problema de deslocamento do usuário do Sus, 

principalmente quando os pacientes já estão com problemas de saúde, também pelo fato de praticidade do deslocamento do paciente. A 

contratação com unidades de saúde que estejam localizadas em locais distantes do município de São João de Pirabas tornam-se inviáveis. 

5.25- Toda a admissão de pacientes pelo CREDENCIADO, após o preenchimento do LAUDO DE AIH, enviar ao Município, 

(CREDENCIANTE) para que o Auditor autorize o procedimento, com vistas, a habilitar o Credenciado a realizar o referido 

procedimento. 

5.26 - O Credenciado, procede a digitação de cobrança da AIH e envia o Arquivo ao Credenciante, para que seja processado a AIH e 

este fazer o envio ao DATASUS. 

5.27 - O Relatório Financeiro, ficará disponível, de acordo com o que foi produzido pelo Credenciado. 

 

6. - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE: 
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* São deveres da Secretaria Municipal de Saúde de São João de Pirabas: 

6.1. Cumprir e fazer cumprir todas as obrigações estabelecidas no Edital e no  contrato a ser firmado entre as partes, devendo o gestor 

da unidade em que o CREDENCIADO prestar os serviços fiscalizar a execução das obrigações contratadas, dirimir dúvidas e orientar                              

o CREDENCIADO no tocante às divergências ou inovações na política administrativa e assistencial do CREDENCIANTE; 

6.2. Efetuar o pagamento da prestação dos serviços no prazo estabelecido; 

6.3. O CREDENCIANTE se compromete emitir relatório mensal, por meio do Coordenador, a fim de certificar e comprovar os 

atendimentos realizados; 

6.4. O CREDENCIANTE se compromete ainda a fiscalizar o cumprimento das CLÁUSULAS do contrato, emitindo relatório, por 

intermédio da Coordenação da unidade, onde o(a) CREDENCIADO executa os serviços que constituem seu objeto, que deverá conter 

informações acerca da qualidade e eficiência dos serviços executados e sua conformidade com os termos deste Edital e do contrato; 

6.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

6.6. O CREDENCIANTE designará fiscal para acompanhar a fiel execução do contrato, ficando todo e qualquer pagamento 

submetido à certificação da perfeita e adequada execução do objeto do  Edital. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

7.1 – Após a Entidade licitante for declarada vencedora, será realizado visita in loco, para avaliação no prazo máximo de cinco dias 

uteis após a lavratura da ata da sessão, pela Equipe Técnica designada pela Secretária Municipal de Saúde; 

7.2- A Equipe Técnica elaborará o relatório referente a Avaliação Técnica no período de (05) cinco dias úteis, contados a partir do 

primeiro dia útil, após a conclusão da avaliação da Equipe Técnica, e encaminhará ao Setor de licitação para adjudicação do certame e 

posterior homologação pela autoridade superior. 

7.3 - As licitantes que não atenderem aos requisitos exigidos pelo processo licitatório e também não atender as exigências dos órgãos 

competentes de fiscalização. 

7.4 - A Administração não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, mas a quantidade necessária para atender a demanda do 

Município de São João de Pirabas. 

  

8. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO DE VALIDADE DO CREDENCIAMENTO 

E DA CONTRATAÇÃO E DA AVALIAÇÃO GERAL 

8.1 – A SEMUSSJOP realizará o acompanhamento da execução dos serviços credenciados por meio de avaliações periódicas, visitas, 

auditorias, comunicações escritas e outras atividades correlatas, sob responsabilidade do Setor de Regulação, órgão integrante da 

SEMUSSJOP. 

8.2 – O credenciamento e a contratação inicial terão validade de 12 (doze) meses e poderão ser renovados, para os que bem cumprirem 

as obrigações contratadas e se interessarem em manter o atendimento e os serviços ajustados, em conformidade com as determinações 

legais e administrativas em vigor. 

8.3 – O credenciamento e contratação poderão ser renovados por igual período de 12 (doze) meses, ficando a renovação condicionada 

a avaliação técnica da prestação dos serviços contratados, além das informações originadas de eventuais auditorias. 

8.4 – Caberá a Setor de Regulação junto com a área técnica específica desenvolver o instrumento de avaliação qualitativa dos serviços 

credenciados e da satisfação dos usuários. 

8.5 – Critérios de Qualidade a serem considerados na avaliação da qualidade do prestador envolvem a avaliação do processo de 

credenciamento e contratação de todos os estabelecimentos em que efetivamente serão realizados os procedimentos contratados e 

compreenderá uma avaliação físico-funcional e a avaliação da qualidade dos procedimentos. Esta avaliação poderá ser repetida a 

qualquer momento durante a vigência do contrato, utilizando-se: 

a. padrões de conformidade em relação à capacitação técnica, gestão da atenção à saúde e gestão organizacional; 

b. indicadores de desempenho; 

c. Satisfação do usuário com relação à agilidade no agendamento, igualdade de tratamento entre usuários do SUS, planos de saúde 

ou particulares, acolhimento e humanização, ambiência e expectativas em relação ao serviço. 

8.6. Os licitantes deverão apresentar comprovação de capacidade técnica para prestação do serviço, informando por meio de documento 

oficial, a capacidade física instalada, equipamentos e corpo técnico especializado; 

 

9 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

9.1 - A presença da fiscalização do contratante não elide nem diminui a responsabilidade da entidade contratada; 

9.2 - Será designado pela Secretaria Municipal de Saúde de São João de Pirabas um servidor para acompanhamento e fiscalização do 

contrato; 

9.3 - A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 

seus agentes, prepostos e/ou assistentes; 

9.4 - As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade competente da 

CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 
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10 – DA VIGÊNCIA 

10.1 –  O início da prestação dos serviços iniciará em até 10 dias da assinatura do contrato.  

10.2 - O prazo de vigência do Credenciamento será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por interesse da 

Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 

57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3 - A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

10.4 - Toda prorrogação será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e 

entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração e para 

equilíbrio econômico financeiro. 

10.5 - O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

10.5.1 - A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; 

10.5.2 - A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação 

exigidas neste processo. 

 

11 – ORÇAMENTO ESTIMADO 

11.1 - Os preços para contratação são os constantes na Planilha Orçamentária em anexo deste termo. 

11.1.1- Não será admitido preço diferente do valor constante no anexo deste termo. 

11.2 - Os valores seguirão os mesmo estabelecidos pela Tabela SUS. 

 

12 - CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1 - O objeto a ser contratado é caracterizado como prestação de serviço especializado. Devido o tipo de contratação, se dará por 

chamamento público para credenciamento, na Modalidade de contratação por inexigibilidade de licitação,  havendo a desnecessidade 

de competição, inexistência de disputa, ensejando a contratação de tantos quantos forem os interessados, aptos conforme as exigências 

legais previstas no edital convocatório. Realizando critério de desempate.  

 

13 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

13.1 - A CREDENCIANTE pagará os serviços efetivamente executados pelo CREDENCIADO até o 20 (vigésimo) dia útil do mês 

subsequente ao do mês de sua execução. 

13.2. Pagar-se-á aos credenciados o valor informado no Anexo I do termo de referência (valor tabela SUS). 

13.3. Os pagamentos serão efetuados após apresentação da produção, e apresentação de Nota Fiscal para a Secretaria Municipal de 

Saúde de São João de Pirabas/Pa. 

13.4. Para efetivação do pagamento, o credenciado deverá demonstrar situação regular no cumprimento dos encargos sociais e 

tributários instituídos por lei. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento somente se dará após regular certificação da despesa pelo  Fiscal do Contrato e Setor de RH, 

na forma da legislação vigente. 

 

14 - MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM ESTABELECIDOS 

14.1 – A contratante disponibilizará número de telefone e email para comunicação entre as partes. 

14.2 – A contratada so poderá realizar os procedimentos autorizados pela Regulação do órgão contratnte. 

14.3 – A contratada apresentará o modelo de autorização e o nome da pessoa responsável que irá assinar as autorizações. 

14.4 – A contratante deverá apresentar a quantidade mínima e máxima que irá atender por mês e também deverá disponibilizar a lista 

com datas de atendimentos e quais procedimentos cirúrgicos deverão ser marcados com antecedência. 

 

15. - REQUISITOS MÍNIMOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 

15.1  COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cédula de identidade do(s) sócio(s) proprietário(s) ou administrador; 

b) Registro comercial se empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas suas alterações contratuais, ou ultima alteração consolidada 

registrada em órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos da eleição de seus administradores, além da cópia do Estatuto em vigor, devidamente registrado; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 
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autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, se a atividade o exigir. 

 

OBS 01: Deverá estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da credenciada a autorização para empreender atividades compatíveis 

com o objeto deste credenciamento. 

OBS 02: Caso seja representado por procurador apresentar procurações que substabeleçam poderes a terceiros, onde conste, dentro de 

seus objetivos, a prestação dos serviços, juntamente com documentação de identificação; 

 

15.2. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ atualizado do ano de 2022; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade (Para Serviço/Obra=ISS=Insc. Municipal || Para Comercio/Venda=ICMS=FIC Estado); 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal – SRF e Certidão quanto à Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional – PGFN); 

d) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual (Tributária e não tributária, quando o estado sede do licitante tiver os dois 

tipos) e Municipal (de todos os tributos municipais) do domicílio do licitante. 

Obs: Caso a empresa atue, comprovadamente (cartão do CNPJ ou FIC), apenas no ramo de prestação de serviços, ficará   

desobrigada de apresentar certidão negativa de débito estadual; 

e) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei. 

f) Prova de regularidade e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CNDT - 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, (http://www.tst.jus.br/certidao). 

g) Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo 

menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

h) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 

III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal. 

 

15.3. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de FALÊNCIA ou CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

b) CERTIDÃO SIMPLIFICADA da Junta Comercial, com todos os dados cadastrais atualizados, atestando o capital social na data da 

apresentação da abertura dos envelopes, de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da planilha de Orçamento Básico, condição 

indispensável para habilitação da empresa. 

 

15.4. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Licença de Funcionamento expedida pela Divisão de Vigilância Sanitária da Secretária Municipal de Saúde, sede da licitante. 

b) Comprovante de inscrição do estabelecimento no Conselho Regional de Medicina. 

c) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data 

prevista para credenciamento, entendendo-se como tal, para fins deste processo, o  sócio que comprove seu vínculo por intermédio 

de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a licitante, ou com declaração de compromisso de 

vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre credenciada nesta licitação; 

d) Comprovante de cadastramento no CNES (Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde obtido no link (cnes.datasus.gov.br). 

e) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, que comprovem já ter o licitante executado serviços da mesma natureza  da 

presente Chamada Publica, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando nome, cargo e assinatura do 

responsável pela informação em quantidades e características. 

OBS.: Quando se tratar de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, a assinatura deverá ser registrada em 

cartório. 

f) Documentação do Corpo Clínico  

f.1) Curriculum Vitae; 

f.2) Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 

f.3) CRM com comprovante de quitação anual; e 

f.4) Cópia do Diploma; 

f.5) Título de especialista ou comprovação de conclusão de residência médica para a área médica que se pretende. 

g) Deverá ainda ser apresentada pela Pessoa Jurídica Interessada no Credenciamento: 

http://www.tst.jus.br/certidao)
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g.1) Relação de Membros do Corpo Clínico, equipe medica e técnica, com as respectivas formações profissionais e números de inscrição 

nos conselhos de classe; ou Relação nominal da equipe médica e técnica, com as respectivas formações profissionais, números de 

inscrição nos conselhos de classe e faculdades em que se formaram; 

h) Relatório de Inspeção Sanitária atualizado; 

i) Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela unidade; 

j) Relação da Declaração de que nenhum de seus componentes sofreu qualquer sanção de ordem profissional e que não responde a 

nenhum processo sobre o exercício de sua atividade; 

k) Declaração do quantitativo mínimo e máximo de procedimentos/mês que poderão ser ofertados; 

15.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) DECLARAÇÃO DE NÃO SUPERVENIÊNCIA de fato impeditivo à habilitação, em conformidade com o parágrafo 2.º, do art. 

32, da Lei Nº 8.666/93. 

b) Declaração de que a empresa não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de 

agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

c) Apresentar as Declarações: - NÃO SOU PROPRIETÁRIO, ADMINISTRADOR ou DIRIGENTE DE ENTIDADES OU 

SERVIÇOS CONTRATADOS OU CONVENIADOS com o Sistema Único de Saúde; - NÃO EXERÇO OUTRA FUNÇÃO 

PÚBLICA OU EXERÇO FUNÇÃO PÚBLICA; - AUTO DE CLARAÇÃO – DECLARAÇÃO DE VERACIDADE E 

CONCORDÂNCIA DAS OBRIGAÇÕES. 

d) A CREDENCIADA apresentará relação detalhada dos recursos humanos e da infra-estrutura do estabelecimento, conforme 

requisitos preconizados pela RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011, que dispõe sobre os requisitos de 

boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde; ABNT – NRB 15.943, de 28 de abril de 2011, que define diretrizes para 

um programa de gerenciamento de equipamentos de infra-estrutura de serviços de saúde e de equipamentos para a saúde. 

 

VI - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige comprovação de regularidade fiscal 

para fins de habilitação, mas somente para formalização da contratação, observadas as seguintes regras:  

I – A credenciada deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição; 

II - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

apresentação dos documentos, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

III - O prazo a que se refere o item anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual período;  

IV - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões comprobatórias de regularidade fiscal, a credenciada 

poderá apresentar à Administração outro documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, respectivamente, nos 

termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão.  

V - Na hipótese descrita no inciso anterior, a credenciada terá o prazo de 10 (dez) dias, contado da apresentação dos documentos a que 

se refere o parágrafo anterior, para apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal;  

VI - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual período, uma única 

vez, se demonstrado pela credenciada a impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão;  

VII - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação comprobatória de regularidade fiscal, nos 

termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 

81, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

16. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

16.1. A ordem de classificação do presente credenciamento se dará levando em consideração as Credenciadas que estiverem 

estabelecimento de saúde mais próximo de São João de Pirabas. 

16.2. O credenciamento se dará para os serviços descritos neste Termo de Referência;  

16.3. Os interessados deverão preencher os critérios habilitatórios e técnicos previstos neste termo e no Edital. 

16.4. Não poderão participar do presente credenciamento, conforme determinação prevista no § 4º do art. 26 da Lei Federal nº 8.080/90, 

os proprietários, administradores e dirigentes que exerçam cargo de chefia ou função de confiança no SUS. 

 

17 - DOS RECURSOS FINANCEIROS – DAS DESPESAS 

16.1 As despesas a serem realizadas, decorrentes da execução deste processo, correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias 

da Secretaria Municipal de Saúde de São João Pirabas que vier fazer uso do Pregão Eletrônico, recursos estes previstos no orçamento 

vigente do Município, exercício 2022.  
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 1602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função: 10 Saúde   Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Programa: 0011 Mais saúde 

Projeto Atividade: 2.046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Natureza: 3.3.90.39.00 

FONTE RECURSO 15001002 RECEITA DE IMPOSTO E TRAN. – SAÚDE 

CÓDIGO GERAL 16 02. 10 302 0011 2.046 3.3.90.39.00 15001002 

Unidade Orçamentária: 1602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função: 10 Saúde   Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Programa: 0011 Mais saúde 

Projeto Atividade: 2.046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Natureza: 3.3.90.39.00 

FONTE RECURSO 16000000 TRANSFERÊNCIA SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO 

CÓDIGO GERAL 16 02. 10 302 0011 2.046 3.3.90.39.00 16000000 

17. SERVIDORES INDICADOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

17.1 – O(s) fiscal(is) de contrato será(ão) o(s) servidor(es) a baixo descrito: 

Nome: Benedita Abreu Leão. Cpf:373 822 7 6 7-91.RG 2861466 Segup/ PA 

Endereço.Tv Rui Barbosa 1885 apt 301 Bairro. Nazaré. CEP. 66035 320  

 

Nome: Diéssica Ferreira Bezerra Rg:4970036 CPF: 02331924252  

End: Tv São Benedito, nº 543, bairro: cidade velha, São João de Pirabas, cep: 68719-000 

 

18. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

18.1. A entidade será avaliada no prazo máximo de cinco dias uteis, após ao termino do credenciamento e entrega da documentação 

relacionada neste termo. Visita será realizada pela Equipe Técnica designada pela Secretária de Saúde; 

18.2. A Equipe de Avaliação Técnica no período de até (05) cinco dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil, após a conclusão 

da avaliação, publicará a relação das entidades consideradas habilitadas e aptas para eventual celebração do contrato, no Diário Oficial 

Famep e Portal Transparência do Município. 

18.3. As entidades que não atenderem aos requisitos exigidos pelo presente Edital e Termo de Referencia serão considerados 

inabilitadas. 

18.4. A Administração não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, mas a quantidade necessária para atender a demanda do 

Município de São João de Pirabas/Pa. 

 

20 – ANEXOS  

20.1 – ANEXO I – A: LISTA DOS SERVIÇOS E PREÇOS TABELADOS 

Elaborado por: 

 
Benedita Abreu Leão 

Cpf:373.822.767-91 

 

 

Dulcicleia Alves dos Santos e Silva 

Matrícula 8673 ID Funcional 

Enfermeira 

 

 

Leila do Socorro Ferreira de Oliveira 

Matricula 8646 – Gestora em Organização de Saúde 

 

 

                                                                                       Ciente e autorizado o Termo de Referência  em ........../................./2022. 

 

 

                                                                                                              _____________________________________ 

                                                                                                                        Merian Benoliel Gomes 

                                                                                                                       Secretária Municipal de S. João de Pirabasirabas 
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ANEXO I – A: LISTA DOS SERVIÇOS E PREÇOS TABELADOS 

 

Item 
Código tabela 

SUS 
PROCEDIMENTO 

QUANT. De 

procedimento 

VALOR total do 

procedimento por cirurgia 

incluindo todos os gastos 

PR UNIT TABELA SUS 

1 04.07.02.003-9 Apendicectomia 100 414,62 

2 04.07.03.004-2 Colecistostomia 100 632,50 

3 04.09.07.006-8 
Tratamento cirúrgico de retocele 

(colpoperineoplastia posterior) 
25 372,54 

4 04.15.04.002-7 Desbridamento cirúrgico 50 521,77 

5 04.01.02.006-1 Exérese de tumor benigno, cisto ou fístula 75 347,77 

6 04.07.04.014-5 Herniorrafia epigástrica 50 419,94 

7 04.07.04.013-7 Herniorrafia inguinal - unilateral 25 376,95 

8 04.09.06.011-9 
Histerectomia total com anexectomia uni ou 

bilateral - qualquer via 
40 1.103,64 

9 04.07.04.016-1 

Laparotomia exploradora, ou para biópsia, ou para 

drenagem de abscesso, ou para liberação de bridas 

em vigência de oclusão 

20 637,19 

10 04.09.06.019-4 Miomectomia uterina 100 528,94 

11 04.11.01.003-4 Cesariana (feto único ou múltiplo) 100 545,73 

12 03.10.01.003-9 Parto (via vaginal) 100 443,40 

13 04.10.01.006-5 Mastectomia simples 20 462,80 

14 04.12.04.016-6 Toracostomia com drenagem pleural fechada 15 1.029,44 

 

 

 
Benedita Abreu Leão 

Cpf:373.822.767-91 

 

 

 

Dulcicleia Alves dos Santos e Silva 

Matrícula 8673 ID Funcional 

Enfermeira 

 

 

 

Leila do Socorro Ferreira de Oliveira 

Matricula 8646 – Gestora em Organização de Saúde 

 

                                                                                       Ciente e autorizado o Termo de Referência  em ........../................./2022. 

 

 

 

                                                                                                              _____________________________________ 

                                                                                                                        Merian Benoliel Gomes 

                                                                                                                       Secretária Municipal de S. João de Pirabasirabas 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO – CHAMADA PUBLICA Nº  001/2022  

 PESSOA JURIDICA IDENTIFICAÇÃO                                     DO PROPONENTE 

 

A 

Prefeitura Municipal de São João de Pirabas 

Fundo Municipal de Saúde 

Sr(a). Presidente(a) 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Tendo examinado o Edital, nós, a firma (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 

______________________, apresentamos a presente proposta para o objeto licitado, em conformidade com o Edital mencionado, e 

declaramos que: 

a) Objeto: ........................................................................ 
b) Declaro estar ciente que os preços cobrem todas os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações 

decorrentes do credenciamento; 

c) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do Edital; 

d) Consta a baixo, planilha dos serviços por item, quantidade, unidade, discriminação do serviço, preço unitário, preço total; 

item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI

D 

QTº  PR 

UNIT. 

PR TOTAL 

01       

 TOTAL      

 

 

Declaração de Veracidade e concordância: Declaro para todos os fins que, todas as informações e documentos apresentados são 

verdadeiros, e concordo com todas as cláusulas estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 001/2022 e que serão cumpridas. 

O valor proposto para a execução dos serviços é de : 

 

Forma de Pagamento: 

Validade da Proposta Comercial: ..............................................., a contar da presente data.  

Agencia, Conta e Banco para deposito: 

Dados completos do representante legal da empresa: 

 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

Atenciosamente, 

Cidade, / /   

 

 

Assinatura e carimbo 

 

OBSERVAÇÕES.: 

 

01- A Proposta deverá ser apresenta junto com os documentos, em papel timbrado, em 01 (uma) via, DIGITADA, sem rasuras, datada, 

assinada, carimbada e preenchidos todos os itens como exige o termo de referencia e edital. 

02 - Os documentos devem ser apresentados na íntegra, atualizados e sem rasuras. 

03 - É vedada a apresentação e o envio de documentos por fax, via postal, email ou por whatsapp. 

04- A não apresentação ou incorreção de qualquer documento, impedirá o credenciamento. 
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ANEXO III  

MODELO DE CURRICULUM VITAE – PESSOA FÍSICA  

 

I- DADOS PESSOAIS 

 

1. NOME (sem abreviaturas): 

2. ENDEREÇO: 

3. CIDADE / UF: 

4. CEP: 5. TELEFONE FIXO: 

6. CELULAR: 

7. FAX: 

8. EMAIL: 

9. DATA DE NASCIMENTO: 

10. NATURALIDADE / UF: 

11. NACIONALIDADE: 

12. SEXO: ( ) F ( ) M 

13. RG Nº ORGÃO EXPEDIDOR: 

14. CPF: 

15. PROFISSÃO: 

16. REGISTRO PROFISSIONAL: 

 

II- FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

CURSOS DE FORMAÇAO ACADÊMICA 

CURSO: 

INSTITUIÇÃO: 

ANO DE FORMAÇÃO: 

TÍTULO DE ESPECIALISTA NA ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO: 

INSTITUIÇÃO: 

ANO DE FORMAÇÃO: 

 

CURSOS DE TITULAÇÃO (PÓS-GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOUTORADO/PÓS DOUTORADO 

CURSO: 

INSTITUIÇÃO: 

ANO DE FORMAÇÃO: 

CARGA HORÁRIA: 

CURSO: 

INSTITUIÇÃO: 

ANO DE FORMAÇÃO: 

CARGA HORÁRIA: 

CURSO: INSTITUIÇÃO: 

ANO DE FORMAÇÃO: 

CARGA HORÁRIA: 

 

III - REGISTRO - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

1. REGISTRO DE EMPREGO: a começar pelo seu cargo atual, liste em ordem cronológica (do  mais recente para o mais 
antigo), todos os empregos que você já teve. Os profissionais autônomos podem informar os locais em que exerceram a atividade. 

A. CARGO ATUAL (OU ÚLTIMO CARGO, CASO ESTEJA DESEMPREGADO) – INFORMAR A CONDIÇÃO SE 

PRESTADOR AUTÔNOMO 

PERÍODO: 

EMPREGADOR: 

 

B. CARGOS ANTERIORES (EM ORDEM DECRESCENTE) 

PERÍODO: 

EMPREGADOR: 
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PERÍODO: 

EMPREGADOR: 

PERÍODO: 

EMPREGADOR: 

 
CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES PRESTADAS SÃO VERÍDICAS, COMPLETAS, SEM VÍCIOS E 

CONDIZENTES COM MEUS CONHECIMENTOS E MINHA CONVICÇÃO. 

 

 

LOCAL E DATA: ASSINATURA: 
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ANEXO IV  

MINUTA  

Contrato de Credenciamento: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N.XXX / 20XX QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 

LADO, O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, COM INTERVENIÊNCIA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE, E A ENTIDADE XXXXXXXXXXXX. 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS (PA), por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 

JOÃO DE PIRABAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ......................................, sediado 

na ..............................., nº ......................., bairro ...................., ................./PA, CEP: ...................., doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representada pela Sr.ª .........................................., Secretária Municipal de Saúde de ........................... 

do Pará, a seguir denominado simplesmente CREDENCIANTE, e do outro lado o Sr. (a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

brasileiro (a), portador (a) do CPF n.XXX.XXX.XXX-XX, inscrito no Conselho Regional de XXXXXX sob o n. XXXXX, 

residente e domiciliado nesta capital, a seguir denominado simplesmente CREDENCIADO, celebram o presente CONTRATO DE 

CREDENCIAMENTO tem entre si, justo e avençado e celebram, com fundamento legal XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e por 

força o presente contrato, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

1. CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços XXXXXX, nos termos do Edital de Chamamento Público nº 

XX/XXXX. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

2.1 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por interesse da 

Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso 

II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

2.2. O contrato não poderá ser prorrogado quando:  

2.2.1. O valor estiver acima do valor de mercado;  

2.2.2. A CONTRATADA tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da Administração Pública Estadual ou do próprio 

órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos;  

2.2.3. A CONTRATADA não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na Chamada Publica;  

2.3. Verificadas ocorrências graves anotadas pelo gestor do contrato no livro próprio, durante a execução do serviço.  

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo, devidamente justificado. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

3.1 - A CREDENCIANTE pagará os serviços efetivamente executados pelo CREDENCIADO até o 20 (vigésimo) dia útil do 

mês subsequente ao do mês de sua execução. 

3.2 Pagar-se-á aos credenciados o valor informado no Anexo I do termo de referência (valor tabela SUS). 

3.3 Os pagamentos serão efetuados após apresentação da produção, e apresentação de Nota Fiscal para a Secretaria Municipal de 

Saúde de São João de Pirabas/Pa. 

3.4 Para efetivação do pagamento, o credenciado deverá demonstrar situação regular no cumprimento dos encargos sociais e 

tributários instituídos por lei. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento somente se dará após regular certificação da despesa pelo  Fiscal do Contrato e Setor de 

RH, na forma da legislação vigente. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTÁRIA 

4.1. Estima-se para a execução do presente contrato a importância de R$ XXXXX,XX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) que correrão por conta da dotação orçamentária:  

Exercicio 202................: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária: 1602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função: 10 Saúde   Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Programa: 0011 Mais saúde 

Projeto Atividade: 2.046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
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Natureza: 3.3.90.39.00 

FONTE RECURSO 15001002 RECEITA DE IMPOSTO E TRAN. – SAÚDE 

CÓDIGO GERAL 16 02. 10 302 0011 2.046 3.3.90.39.00 15001002 

Unidade Orçamentária: 1602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função: 10 Saúde   Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Programa: 0011 Mais saúde 

Projeto Atividade: 2.046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Natureza: 3.3.90.39.00 

FONTE RECURSO 16000000 TRANSFERÊNCIA SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO 

CÓDIGO GERAL 16 02. 10 302 0011 2.046 3.3.90.39.00 16000000 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1. DA CREDENCIANTE 

5.1.1. A CREDENCIANTE, durante a vigência do presente contrato, se compromete a: 

a) Propiciar ao CREDENCIADO, as condições necessárias ao perfeito cumprimento do objeto contratado, conforme constante do 

Edital; e dentro das possibilidades técnicas e financeiras desta CREDENCIANTE; 

b) Fiscalizar, por auditoria a execução das obrigações contratadas, se possível, emitindo relatório detalhado do qual conste 

informações acerca da qualidade e eficiência dos serviços executados, e sua conformidade com os termos deste contrato, sempre 

garantindo ao credenciado o contraditório e ampla defesa; 

c) Dirimir dúvidas e orientar por escrito ao CREDENCIADO, por suas Diretorias, Gerências e demais setores, a respeito de 

qualquer alteração nas normas internas, técnicas ou administrativas sobre o objeto contratado, respeitando as disposições do edital; 

d) Efetuar os pagamentos nas condições descritas no item 3.1 da Cláusula Terceira deste instrumento; 

e) Disponibilizar ao CREDENCIADO uma cópia do presente contrato. 

 

5.2. DO CREDENCIADO 

5.2.1. O CREDENCIADO durante a vigência do presente contrato se compromete a: 

a) Executar integralmente, sem qualquer resistência ou obstáculo, com zelo e dedicação as atribuições inerentes ao objeto do 

contrato, por sua conta e risco, sob sua total responsabilidade; 

b) Observar as normas legais e regulamentares pertinentes, bem como, os protocolos emitidos   pela CREDENCIANTE, quando 

aplicáveis a execução do objeto contratado; 

c) Atender com presteza ao público em geral, prestando às informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, na forma 

da lei; 

d) Levar ao conhecimento do CREDENCIANTE, formalmente e por escrito, as irregularidades que tiver ciência em razão da 

execução do contrato e/ou que constituam obstáculo a sua fiel execução; 

e) Manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

f) Tratar com humanidade e respeito toda e qualquer pessoa com quem mantiver contato em decorrência da execução deste 

contrato; 

g) Executar o objeto contratado, não transferi-lo, no todo ou em parte, a terceiros; 

h) Não promover manifestação de apreço ou desapreço, no local de execução do contrato; 

i) Não valer-se do presente contrato para lograr proveito ilícito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da 

Administração Pública; 

j) Não exercer quaisquer atividades incompatíveis a execução do presente contrato; 

k) Não praticar em razão da execução deste contrato, ato definido como crime e/ou contravenção, ou ainda ofensa física ou verbal, 

a qualquer pessoa, ressalvada as excludentes previstas em lei; 

l) Não opor resistência injustificada a execução dos serviços objeto deste contrato; 

m) Não utilizar pessoal ou recursos materiais do local onde executa os serviços objeto deste contrato, colocados a sua disposição 

em razão deste, em serviços ou atividades particulares; 

n) O CREDENCIANTE se compromete a disponibilizar a CONTRATANTE, de acordo com as necessidades deste, a quantidade 

integral de horas de serviço a serem executadas nas Unidades Municipais de Saúde; 

o) Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do 

objeto; 

p) Comunicar a CREDENCIANTE, o interesse na desistência de cumprimento do presente contrato, por escrito com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, para efeito de sua rescisão.  

q) O CREDENCIADO fica obrigado a cumprir todas as exigencias aceitas do Termo de Referencia, o qual fica totalmente 

vinculado a este contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente instrumento não estabelece nenhum vínculo de emprego entre a CREDENCIANTE e o 

CREDENCIADO, não gerando direito a indenizações trabalhistas, tais como FGTS, Férias e pagamento de Décimo Terceiro 

Salário, sob qualquer título.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na execução do objeto deste contrato, o CREDENCIADO deverá observar a legislação pertinente, 

em especial as relativas ao exercício profissional, conforme normas do respectivo Conselho de Classe. 

PARAGRAFO TERCEIRO: O CREDENCIADO fica obrigado a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, a regularidade fiscal e qualificação exigida em lei, para formalização do contrato. 

 

6. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

6.1. Ao contratado que descumprir total ou parcialmente, ainda que temporariamente, as obrigações assumidas, serão aplicadas 

as seguintes sanções, bem como nas cláusulas específicas do edital e do contrato: 

I - advertência;  

II - multa; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

V - impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no Registro Cadastral de Fornecedores Pessoas 

Jurídicas da Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nas licitações ocorridas na modalidade Pregão 

e nos contratos firmados em decorrência dessas licitações. 

6.2. A multa será imposta ao contratado que executar parcialmente o objeto contratado ou não o executar, situação em que restará 

configurada, respectivamente, a inexecução parcial e    a inexecução total do contrato. 

§ 1º Considera-se inexecução parcial o atraso injustificado superior a 15 (quinze) dias e até 30 (trinta) dias no cumprimento do 

prazo estabelecido no contrato. 

§ 2º A inexecução parcial do objeto do contrato implicará a aplicação de multa no percentual de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da prestação não cumprida. 

§ 3º Considera-se inexecução total o atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias no cumprimento do prazo estabelecido em 

contrato. 

§ 4º A inexecução total do objeto do contrato implicará a aplicação de multa no percentual de  até 30% (trinta por cento), a ser 

calculada sobre o valor total do contrato. 

6.3. Para imposição de quaisquer das sanções acima, fica garantido o direito prévio da ampla defesa e do contraditório no devido 

processo legal, por meio de citação ao CREDENCIADO. 

6.4. Independentemente das sanções retro o CREDENCIADO ficará sujeito, ainda, à composição das perdas e danos causados à 

Administração, decorrentes de sua inadimplência e/ou mora na execução deste Contrato. 

6.5. O valor das multas aplicadas a título de punição será descontado dos pagamentos eventualmente ao CREDENCIADO pela 

CREDENCIANTE, ou ainda, cobrado diretamente do CREDENCIADO, amigável ou judicialmente. 

6.6. A CREDENCIANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor, de eventuais créditos a 

favor do CREDENCIADO, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. 

6.7. Os atos praticados pelo CREDENCIADO, na execução deste contrato, que constituem ilícito ético profissional, deverão ser 

comunicados pela CREDENCIANTE o respectivo Conselho Profissional de fiscalização das atividades profissionais a que seja 

vinculado o CREDENCIADO para devidas providências. 

 

7. CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

7.1. Por interesse Público superveniente, o presente contrato poderá, a qualquer tempo, ser rescindido unilateralmente pela 

CREDENCIANTE, ou bilateralmente por mútuo acordo entre aspartes. A critério da CREDENCIANTE, independentemente de 

interpelação judicial, poderá o contrato ser ainda rescindido caso ocorra: 

a) Perda ou Suspensão do direito de exercer OS SERVIÇOS objeto deste contrato, por decisão do respectivo Conselho da Classe; 

b) Descumprimento pelo CREDENCIADO de qualquer cláusula deste contrato. 

c) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificadas e determinados pela máxima 

autoridade da esfera administrativa do CREDENCIANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato; 

d) A rescisão contratual se dará nos termos dos artigos 78,79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

e) No caso de rescisão provocada por inadimplemento do CONTRATADO, a SEMUSSJOP poderá reter, cautelarmente, os 

créditos decorrentes da contratação até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

f) No procedimento que visa à rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de 

encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem 

prejuízo da possibilidade de a SEMUSS adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Se o CREDENCIADO deixar de prestar serviço nos termos deste                             contrato poderá ser rescindido o 
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contrato automaticamente, de forma unilateral. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Se o CREDENCIADO deixar de ter a qualificação exigida no contrato e/ou estar em débito com suas 

obrigações fiscais, devendo manter sua regularidade fiscal mensalmente, durante a execução do contrato, sob pena de rescisão 

unilateral do contrato e retenção dos valores a serem pagos. 

 

8. CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

8.1. Caberá a CREDENCIANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de Contrato e de seus 

aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 

 

9. CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO 

9.1 Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual os termos do Edital de Chamamento Público n°. XXX/XXXX 

e seus Anexos, a Proposta da CREDENCIADO, no que couber, e demais documentos pertinentes, independentemente de 

transcrição. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

1 - A contratante indica como Fiscal de contrato o(a) Sr.(a) «NOME_ASS_FISCAL_CONTRATO», inscrito no CPF nº 

«CPF_ASS_FISCAL_CONTRATO», nomeado através da portaria nº ............................o qual fica autorizado a fiscalizar a 

execução deste contrato. 

2 – Caso a contratante precise substituir o fiscal de contrato será comunicado ao contratado através de comunicado forma, o nome 

do substituto ja consta na portaria nº ............................................ 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

12.1 Para as questões resultantes do instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Santarém Novo, Estado do Pará, com renúncia 

expressa a qualquer outro. 

 

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma para 

um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo nominadas. 

 

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em .............., aos XX dias do mês de XXXXXXXXX de 20XX. 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 

CREDENCIANTE CREDENCIADO 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1.    

             2.    

CPF: CPF: 



ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

AV. PLÁCIDO NASCIMENTO, 265- CENTRO - SÃO JOÃO DE PIRABAS - PARÁ - CEP: 68.719-000 
CNPJ Nº 22.981.153/0001-08  

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Declaro para comprovação junto à Secretaria Municipal de Saúde que NÃO SOU   PROPRIETÁRIO, 

ADMINISTRADOR ou DIRIGENTE DE ENTIDADES OU SERVIÇOS CONTRATADOS OU CONVENIADOS com o 

Sistema Único de Saúde, responsabilizando-me penalmente, civilmente e criminalmente na forma da lei. Por ser verdade, firmo 

o presente. 

 

 

São João de Pirabas (PA), / /   

 

 

 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

AV. PLÁCIDO NASCIMENTO, 265- CENTRO - SÃO JOÃO DE PIRABAS - PARÁ - CEP: 68.719-000 
CNPJ Nº 22.981.153/0001-08  

 

 

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE E CONCORDÂNCIA 

 

 

Declaro para todos os fins que as informações e documentos apresentados são verdadeiros, bem como, que 

concordo com as cláusulas estabelecidas no Edital de Credenciamento nº   / da Secretaria Municipal de 

Saúde de São João de Pirabas (PA), / /   

 

 

 

São João de Pirabas (PA), / /   

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

AV. PLÁCIDO NASCIMENTO, 265- CENTRO - SÃO JOÃO DE PIRABAS - PARÁ - CEP: 68.719-000 
CNPJ Nº 22.981.153/0001-08  

 

 

 

ANEXO VII – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

RAZÃO SOCIAL: 

TIPO DE SERVIÇO:  

ENDEREÇO: 

TELEFONES:  

INSCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO NO CONSELHO DE CLASSE: 

 

 

Com os Documentos e Dados Complementares em anexo, venho requerer o Credenciamento para Pessoa Jurídica 

interessada, interessada na prestação de Serviços de Assistência a Saúde, de forma complementar ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), para o período de 1 (um) ano, declarando conhecer e acatar as normas e instruções. 

 

 

Cidade, ___ de __________ de 2022 

 

 

_____________________________________ 

Representante Legal 

CPF nº xxxxxxxxxxxxxxx 


		2022-10-27T17:42:58-0300
	TATIANA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA:61402583249




