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Regido pela Lei n.° 8.666 de 21/06/93 - Alterada e Consolidada

PREAMBULO

A Secretaria de Safide do Municipio de Quixada torna pdblico para conhecimento de todos os
interessados que no periodo de 20 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, na sede da Secretaria
de Sadde do Municipio de Quixada, localizado na rua Dr. Eudasio Barroso, 1.631, Planalto
Universitério, Quixada-CE, serfio recebidos os documentos de habilitaofio e solicitaooes de
credenciarnento referentes a Chamada PL'1b1ica para Credenciamento de Pessoas fisicas ou juridicas
para prestagfio de servieos médicos especializados visando complementar a rede assistencial da
Secretaria de Safide do Municipio de Quixada, mediante as condigoes estabelecidas no presente
Edital, tudo de acordo com a Lei n.° 8.666/93, de 21.06.93, alterada e consolidada e legislaoao
complementar em vigor.

Credenciamento de Pessoas fisicas ou juridicas para prestaeao de
servigos médicos especializados visando complementar a rede

Objeto: assistencial da Secretaria de Salide do Municipio de Quixada, tudo
conforme especificaooes e condieoes contidas no Termo de Referéncia,
constante dos Anexos do Edital.

N“ do Processo: CP2020/OOZSMS — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

érgfios Interessados: Secretaria de Safide do Municipio do Quixada

Espécie: CREDENCIAMENTO

Periodo: 20 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PARTE A — Condigoes para Credenciamento.
Em que sfio estabelecidos os requisitos e as condigoes para credenciarnento e fonnalizagao do contrato.

PARTE B — ANEXOS
Anexo I — Termo de Referéncia do Objeto;
Anexo II — Modelo de Solicitagfio dc Credenciamento;
Anexo III — Modelo de Declaraooes/Procuraoao;
Anexo IV — Minuta do Termo de Credenciamento e do Contrato.

1. DO OBETO

1.1. Credenciamento de Pessoas fisicas ou juridicas para prestagao de servigzos médicos
especializados visando complementar a rede assistencial da Secretaria de Salide do Municipio de
Quixada, tudo conforme especificaooes e condigzoes contidas no termo de referéncia, constante dos
Anexos do Edital. /(W9
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2. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS

2.1. As Documentacoes de credenciamento serao recebidas na sede da Secretaria de Sande do
Municipio de Quixada, no periodo de 20 de Julho de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, das
08h30min as 11h:30min, localizada na Rua Dr. Eudasio Barroso, n” 1.631, Planalto Universitario,
Quixada, Ceara.
2.2. Os interessados poderao solicitar credenciamento a qualquer tempo, durante o prazo da Chamada
Publica, desde que cumpridos todos os requisitos deste Edital de Credenciamento.

3. DAS CONDIDCDES DE PARTICIPACAO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Poderao participar do processo de credenciamento, profissionais (pessoas fisicas) ou pessoas
juridicas legalmente constituidas, com capacidade técnica comprovada, idoneidade economico-
financeira, regularidade juridico-fiscal e trabalhista, que nao estejam em processo de suspensao ou
declaracao de inidoneidade por parte do poder publico, que satisfacam as condicoes de habilitacao
fixadas neste Edital e que aceitem as exigéncias estabelecidas pelas normas da Prefeitura Municipal dc
Quixada, dos decretos estaduais sobre o assunto e da Lei Federal 8.666/93, no que couber.
3.2. N50 podera participar do credenciamento pessoa fisica ou juridica que tenha sido declarada
inidonea para contratar com a Administracao Publica direita ou indireta, federal, estadual ou
municipal, ou tenham sido descredenciados pela Prefeitura Municipal de Quixada, anteriormente por
descumprimento de clausulas contratuais ou irregularidade na execucao dos servicos prestados.
3.3. A apresentacao do pedido de credenciamento implica na manifestacao de interesse em participar
do processo de credenciamento junto a Prefeitura Municipal de Quixada, no periodo de entrega da
documentacao, conforme disposto no item 2, e aceitacao e submissao, independentemente de
declaracao expressa, a todas as normas e condicoes estabelecidas no presente Edital, seus anexos, bem
como aos atos normativos pertinentes expedidos pela Administracao Municipal.
3.4. Para credenciar-se o proponente devera habilitar-se através de:
3.4.1. Para PESSOA JURIDICA:
I) Solicitagao de credenciamento, que devera ser apresentada conforme o modelo do Anexo II “A”,
digitada sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ambiguidade com a documentacao solicitada neste
Edital, em papel timbrado proprio do proponente, em que constara:
II) RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA — a ser comprovada mediante a apresentacao dos
seguintes documentos:
a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresario individual, no registro publico de empresa
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar
o registro da Junta onde opera com averbacao no registro da Junta onde tem sede a matriz.
b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor
devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de eleicao
de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o
registro da Junta onde opera com averbacao no registro da Junta onde tem sede a matriz.
c) INSCRIQAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no
Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo,
no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro no Cartorio de Registro das
Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbacao no Cartorio onde tem sede a matriz.
d) DECRETO DE AUTORIZAQAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAQAO PARA FUNCIONAMENTO
expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

‘-5

e) CEDULA DE IDENTIDADE no caso de pessoa fisica e dos socios ou diretores para as pessoaw

/ \juridicas.
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III) RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA — a ser comprovada mediante
apresentacao dos seguintes documentos:
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) on no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso;
b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do presente procedimento;
c) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao (inclusive
contribuicoes sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014;
d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante;
e) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante (Geral ou
ISS);
I) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa, nos tennos do Titulo VII-A das Consolidacoes das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

IV) RELATIVA A QUALIFICACAO ECONDMICO-FINANCEIRA — a ser comprovada
mediante a apresentacao do seguinte documento:
a) Certidao Negativa de Faléncia, ou concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial, dissolucao ou
liquidacao, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou de execucao patrimonial para o
caso de pessoa fisica;

V) RELATIVA A CAPACIDADE TECNICA
a) Prova de Inscricao da proponente no Conselho Regional de Medicina (CRM);
b) Atestado de Capacidade Técnica, ernitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove(m) ter o proponente executado servicos na area de saude especifica pretendida, com a
respectiva firma do subscritor reconhecida em Cartorio.
c) indicacao da equipe técnica, contendo a relacao dos profissionais que se responsabilizarao pelos
servicos;
d) Prova do titulo de especialista na area pretendida na forma da Portaria CME 02/2016, homologada
pela Resolucao CFM N° 2.149/2016, de todos os profissionais indicados que se responsabilizarao pela
execucao dos servicos;

VI) DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
a) Declaracao de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal/88 (trabalho de
menores de idade, observada a Lei n° 9.854/99), conforme o modelo do Anexo II, “b”;
b) Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacao, confonne o modelo do
Anexo II, “c”.

3.4.2. Para PESSOA FISICA:
I) Solicitacao de credenciamento, que devera ser apresentada conforme 0 modelo do Anexo II “A”,
digitada sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ambiguidade com a documentacao solicitada neste
Edital, em papel timbrado préprio do proponente, em que constara:
II) RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA - a ser comprovada mediante a apresentacfio dos
seguintes documentos:
a) Documento de Identificacao Civil (RG) com foto;
III) RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA — a ser comprovada mediante
apresentacao dos seguintes documentos:
a) Prova de Inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);
b) Prova de Inscricao perante o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS ~ CNIS; 3
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c) Prova de Regularidade relativa as contribuicoes sociais;
d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante (Geral ou
ISS);
IV) RELATIVA A CAPACIDADE TECNICA
a) Prova de Inscricao da proponente no Conselho Regional de Medicina (CRM);
b) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove(m) ter o proponente executado servicos na area de saude especifica pretendida, com a
respectiva firma do subscritor reconhecida em Cartorio.
c) Prova do titulo de especialista na area pretendida na fonna da Portaria CME 02/2016, homologada
pela Resolucao CFM N° 2.149/2016, de todos os profissionais indicados que se responsabilizarao pela
execucao dos servicos;

3.5. As solicitacoes de credenciamento acompanhadas dos documentos tratados neste Edital serao
entregues ao servidor devidamente designado, o qual procedera a analise e julgamento dos documentos
apresentados, submetendo-os posterionnente a Ratificacao pela autoridade superior.
3.6. Estarao aptos ao credenciamento todos os que atenderem ao presente edital e apresentarem toda a
documentacao exigida.
3.7. A solicitacao de credenciamento apresentada de forma incompleta, rasurada ou em desacordo com
o estabelecido neste Edital sera considerada inepta, podendo o interessado apresentar nova solicitacao
escoimada das causas que ensejaram sua inépcia.
3.8. Serao declarados credenciados todos os requerimentos que estiverem de acordo com este Edital.
3.9. Toda a documentacao exigida devera ser apresentada em original ou copia autenticada por
Tabeliao de Notas ou por servidor publico municipal no exercicio de suas funcoes.
3.10. Os documentos nao poderao apresentar emendas, rasuras ou ressalvas.
3.11. Os interessados em participar deverao apresentar os documentos para habilitacao em
ENVELOPE LACRADO contendo na parte externa a seguinte indicacao:

ENVELOPE N” 1 - HABILITACAo
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA
DIVERSAS UNIDADES GESTORAS _
CHAMADA PUBLICA N.” 2020/002SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PARTICIPANTE: ....................................................................... ..
CNPJ: ..................................... ..
4. DO JULGAMENTO, RATIFICACAO, CREDENCIAMENTO E CONTRATACAO

4.1. Apos recebimento, analise e julgamento das solicitacoes de credenciamento, o(a) Secretario(a)
ordenador(a) da despesa realizara a RATIFICACAO de cada credenciamento.
4.2. Todos aqueles que preencherem os requisitos dispostos neste edital terao suas propostas de
credenciamento acatadas, sendo submetidas a Ratificacao do (a) Secretario(a).
4.3. Havendo a Ratificacao, o credenciado sera chamado para assinatura do respectivo TERMO DE
CREDENCIAMENTO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias a contar da convocacao, sob pena de
decadéncia.
4.3.1. Os interessados CREDENCIADOS farao parte de um banco de pretensos prestadores de
servico.
4.3.2. A assinatura do TERMO DE CREDENCIAMENTO, por si so, nao garante ao signatario o
direito a contratacao, apenas mera expectativa de direito de contratar, sendo certo, que eventual

Administracao Publica.
convocacao para celebracao de contrato esta subordinada ao juizo de conveniéncia e opomnida 
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4.3.3. O credenciado devidamente convocado devera assinar o respectivo TERMO DE CONTRATO,
no prazo maximo de O5 (cinco) dias a contar da convocacao, sob pena de decadéncia do direito de
contratacao.
4.4. E facultada a Administracao Municipal proceder a contratacao somente dos prestadores
necessarios ao suprimento de sua demandada e de acordo com saldo orcamentario disponivel,
convocando os interessados devidamente Credenciados para assinatura do competente TERMO DE
CONTRATO.
4.5. No rnomento da convocacao para contratacao sera observado o banco de prestadores de servico ja
credenciados. Respeitada a seguinte ordem de critérios, terao preferéncia na celebracao do contrato:
a) Os interessados pessoa fisica terao preferéncia de contratacao em relacao aos interessados pessoa
juridica;
b) as instituicoes filantrépicas tem preferéncia sobre as instituicoes com finalidade lucrativa;
c) Os interessados residentes ou sediados no Municipio de Quixada terao preferéncia de contratacao
em relacao aos interessados residentes ou sediados fora do Municipio;
d) Os interessados com mais tempo de formacao na area especifica;
4.6. Serao obrigacoes do CREDENCLADO:
a) manter a disponibilidade de execucao dos servicos durante todo o prazo de credenciamento;
b) manter seus dados permanentemente atualizados, durante o prazo de vigéncia do credenciamento;
c) assinar o termo de contrato quando convocado, no prazo de até O5 (cinco) dias, sob pena de
decadéncia do direito de contratacao;
4.7. Sao obrigacoes do Credenciado quando CONTRATADO:
a) Atender aos servicos, conforme as ordens de servico expedidas, com elevado padrao de eficiéncia,

sujeitando-se, ainda, as regras da Lei n° 8.666/93, no que couber;
b) Cumprir prontamente, por ocasiao da realizacao dos servicos, os procedimentos e orientacoes

constantes das ordens de servico enviadas e os procedimentos acordados entre as partes;
c) Atualizar, perante o contratante todas as alteracoes que vierem a acontecer em seus dados ou

situacao juridica;
d) Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condicoes que ensejaram o credenciamento,

particularmente no que se refere a atualizacao de documentos e as condicoes exigidas;
i) Efetuar 0 pagamento de encargos fiscais e sociais, bem como de quaisquer despesas diretas e/on

indiretas relacionadas a execucao deste Contrato;
g) Comunicar ao fiscal ou ao gestor deste Contrato, de forma clara e detalhada, todas as ocorréncias

anormais verificadas na execucao dos servicos, bem como mudanca de endereco de suas instalacoes
fisicas;

h) Realizar, por si ou por intermédio de sua equipe, os servicos constantes das ordens de servico;
i) Conduzir a execucao do contrato pertinente ao objeto do presente em estrita observancia a legislacao

Federal, Estadual, Municipal, trabalhistas, previdenciarias, tributarias e securitarias;
j) Executar o objeto de acordo com as normas e condicoes previstas neste edital, inclusive com as

prescricoes da Lei n° 8.666/93, respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias de sua
inobservancia total ou parcial;

k) Aceitar nas mesmas condicoes de sua proposta, os acréscimos ou supressoes dos servicos que
porventura se fizerem necessaries, a critério exclusivo do Municipio;

l) Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Municipio, incluindo dados técnicos e
operacionais sobre o objeto;

m) Adequar, por determinacao do Municipio, qualquer servico que esteja sendo executado em
desconformidade com o disposto neste Edital ou que nao atenda a finalidade que dele naturalmente se
espera, até 0 prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas corridos;

n) N50 subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipotese. A subcontratacao
parcial somente sera aceita mediante a aquiescéncia prévia e expressa do Municipio;
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5. DO DESCREDENCIAMENTO E RESCISAO CONTRATUAL
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5.1. O presente credenciamento tem carater precario, por isso, a qualquer momento, o credenciado ou a
Administracao poderao denunciar o termo de credenciamento celebrado, observadas as hipoteses
previstas no art. 78 e as disposicoes dos art. 77 e 79 da Lei Federal N° 8.666/93.
5.2. O credenciado que desejar solicitar o descredenciamento devera fazé-lo mediante aviso escrito,
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.
5.3. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequéncias previstas
em lei e neste Edital.
5.4. O procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitacoes.

6. DA VIGENCIA DO CREDENCIAMENTO

6.1. O termo de credenciamento originario do presente procedimento tera vigéncia pelo prazo de 12
(doze) meses, e os contratos dele decorrentes obedecerao as disposicoes nonnativas contidas no artigo
57 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, podendo ter sua duracao prorrogada na fonna da
lei

7. DA PRESTACAO DOS SERVICOS

7.1. O credenciado prestara, pessoalmente (no caso de pessoa fisica) on por meio da sua equipe
indicada (no caso de pessoa juridica), no ambito de sua especialidade, os servicos descritos no Tenno
de Referéncia anexo a este Edital.
7.2. O credenciado fica sujeita a fiscalizaeao da Equipe técnica da Contratante, a qualquer tempo.
7.3. Os servicos a serem prestados serao aqueles insertos no Anexo I deste Edital e que tenham sido
solicitados pela contratante.
7.4. Para cada servico a ser executado a administracao expedira a competente ORDEM DE
SERVICOS.
7.5. Os servicos deverao ter sua execucao iniciada pelo contratado no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar do recebimento da ORDEM DE SERVICOS pela administracao, na forma
definida pela unidade Gestora, observando rigorosamente as especificacoes contidas no Termo de
Referéncia, nos anexos, no contrato e disposicoes constantes de sua proposta.
7.6. Os servicos, quando contratados, deverao ser executados pelo prazo de até 12 (doze) meses, a
contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados na fonna do art. 57 da Lei Federal N”
8.666/93, alterada e consolidada.
7.7. A recusa injustificada ou a caréncia de justo motivo da credenciada em assinar a ORDEM DE
SERVICO ou a nao prestacao do mesmo, no prazo e condicoes estabelecidos, sujeitara a Licitante a
aplicacao das penalidades previstas neste Edital.
7.8. O objeto devera ser executado, conforme detenninado no presente edital, nos horarios, prazos e
condicoes estipulados previamente, designado pela Unidade Gestora, durante o periodo contratual e
rigorosamente de acordo com as especificacoes estabelecidas no credenciamento e no contrato, sendo
que a nao observancia destas condicoes, implicara na nao aceitacao dos servicos, sem que caiba
qualquer tipo de reclamacao ou indenizacao por parte da inadimplente.
7.9. No caso de constatacao da inadequacao da execucao do objeto a ser prestados as nonnas e
exigéncias especificadas neste Edital, no Tenno de Referéncia, no contrato e na ordem de servico a
Administracao os recusara, devendo ser de imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
adequados as supracitadas condicoes, sob pena de aplicacao das penalidades cabiveis, na forma da lei e
deste instrumento.

I l
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8. DA COMPROVACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
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8.1. A documentacao probatoria da execucao dos servicos sera recebida por servidor do orgao
responsavel devidamente designado, que procedera a analise e conferéncia de acordo com as condicoes
estabelecidas no contrato. Caso nao haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado o
recebimento.
8.2. A contestacao parcial da prestacao dos servicos, devidamente ressalvada em forma de glosa, nao
impede o recebimento e o pagamento dos demais servicos, sem prejuizo de a credenciada, no prazo de
sessenta dias, a contar da notificacao, recorrer da decisao.
8.3. O recebimento nao exclui as responsabilidades civil e penal da credenciada.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O Municipio pagara ao credenciado na proporcao dos servicos efetivamente executados,
observados os valores constantes do Anexo I deste Edital.
9.2. Os precos, bem como os procedimentos e orientacoes técnicas relativas ao faturamento e
pagamento das despesas, serao objeto de analise pela contratante, levando-se em consideracao os
valores constantes do Anexo I deste Edital.
9.3. O pagamento sera efetuado de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas
pelo Gestor da despesa, e sera efetuado em até 30 (trinta) dias apos seu recebimento, acompanhadas
das Certidoes Federais, Estaduais e Municipais do Contratado, todas atualizadas, através de crédito na
Conta Bancaria do fornecedor on através de Cheque nominal.
9.4. Nenhum pagamento sera efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidacao qualquer
obrigacao. Esse fato nao sera gerador de direito a reajustamento de precos ou a atualizacao monetaria.

10. DAS sANCoEs
10.1. Pela execucao insatisfatoria dos servicos, tais como cobrancas de servicos nao realizados ou
indevidos, omissao e outras faltas, bem como pelo descumprimento de quaisquer das condicoes
constantes nesse Edital, suj eita-se a credenciada as seguintes penalidades:
a) adverténcia;
b) multa de:
b. 1) 1,0 % (um por cento) ao dia sobre o valor estimado da contratacao, no caso de atraso na execucao
do objeto, limitado a 24 (vinte e quatro) horas, até o maximo de 15 (quinze) dias;
b.2) 30,0 % (trinta por cento) sobre o valor estimado da contratacao, no caso de atraso na execucao do
objeto por periodo superior ao previsto na alinea “b.1”, ou em caso de inexecucao parcial da obrigacao
assumida;
b.3) 50,0 % (cinquenta por cento) sobre o valor estimado da contratacao, no caso de inexecucao total
da obrigacao assumida;
c) suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com o
Municipio de Quixada-CE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.
10.1.1. Se o fornecedor nao mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execucao do servico, comportar-
se de odo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de
Quixada e sera descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Quixada pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo de aplicacao das seguintes multas e das demais cominacoes legais:
I ~ multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado no caso de:
a) apresentar documentacao falsa exigida para o certame;
b) nao manter a proposta; ,.<
c) fraudar na execucao do contrato;
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d) compoitar-se de modo inidoneog
10.2. O valor da multa, aplicada apos o regular processo administrativo, sera descontado de
pagamentos eventualmente devidos pelo Municipio a adjudicataria ou cobrado judicialmente.
10.3. As sancoes previstas nas alineas "a", "c" e "d" do subitem anterior podem ser aplicadas,
cumulativamente ou nao, a pena de multa.
10.4. As penalidades previstas nas alineas "c" e "d" ta.Inbém poderao ser aplicadas a credenciada,
conforme o caso, que tenha sofrido condenacao definitiva por fraudar recolhimento de tributos,
praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos da licitacao ou demonstrar nao possuir idoneidade para
contratar com a Administracao.

11. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

11.1. A despesa decorrente do fornecimento do objeto deste Edital correra a conta de recursos da
Secretaria de Saude, sob a seguinte Dotacao Orcamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:
1001 .lO.302.1332.2.065 - (Manutencao e funcionamento de Atencao Secundaria). ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.90.36.00 / 3.3.90.36.99. FONTE DE RECURSOS: Trans. SUS Bloco De Custeio / Ordinario.
11.2. O Municipio podera dispender para a contratacao dos servicos objeto da presente CHAMADA
PUBLICA a importancia maxima constante do Anexo I deste Edital.
11.3. Os valores constantes no Anexo I serao pagos aos prestadores de servico credenciados, de acordo
com os servicos efetivamente executados por cada contratado.
11.4. Os servicos contratados serao prestados de acordo com a necessidade da Administracao e
deverao respeitar os valores estimados no Anexo I deste Edital, que correspondem ao limite
orcamentario da unidade orcamentaria contratante.

12. DA IMPUGNACAO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO

12.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio
deste Credenciamento, dentro dos prazos legais e condicoes estabelecidas na Lei 8.666/93.
12.2. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de credenciamento perante a Administracao a
pessoa que nao o fizer dentro do prazo fixado no item 12.1, hipotese em que tal comunicacao nao tera
efeito de recurso.
12.2.1- A impugnacao feita tempestivamente pelo interessado nao o impedira de participar do processo
até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
12.3. Somente serao aceitas solicitacoes de esclarecimentos, providéncias ou impugnacoes mediante
peticao confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletronica, em tinta nao lavavel, que
preencham os seguintes requisitos:
12.3.1- o enderecamento a Secretaria de Sande do Municipio de Quixada;
l2.3.2- a identificacao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobatorios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao,
domicilio, numero do documento de identificacao, devidamente datada, assinada e protocolada na sede
da Secretaria de Saude do Municipio de Quixada, dentro do prazo editalicio;
12.3.4- 0 fato e o fundarnento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
12.3.5- o pedido, com suas especificacoes;
12.4. Cabera o(a) servidor designado pelo recebimento e julgamento dos pedidos de credenciamento
decidir sobre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
12.5. A resposta do Municipio de Quixada - CE sera disponibilizada a todas os interessados mediante
afixacao de copia da integra do ato proferido pela administracao no flanelografo da Prefeitura de 3
Quixada, conforme disposto no artigo 87 da Lei Organica do Municipio e constituira aditamento a
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A ’estas Instru<;6es. j
12.6. O aditamento prevalecera sempre em relacao ao que for aditado.
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12.7. Acolhida a peticao de impugnacao contra o ato convocatorio que importe em modificacao dos
termos do edital sera designada nova data para o recebimento das propostas de credenciamento para
realizacao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das
propostas.
12.7.1- Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma fonna que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.
12.8. DILIGENCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatorio, o(a) Presidente(a) ou a autoridade
superior, podera promover diligéncias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informacoes ou
permitir sejam sanadas falhas formais de documentacao que complementem a instmcao do processo,
vedada a inclusao posterior de documento ou infonnacao que deveria constar originariamente da
proposta, fixando o prazo para a resposta.
l2.8.1- Os interessados notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo
no prazo detenninado pelo(a) Presidente(a), sob pena de desclassificacao/inabilitacao.
12.9. REVOGACAO E ANULACAO: O Municipio de Quixada-CE podera revogar a licitacao por
razoes de interesse publico, no todo ou em parte ou anular esta licitacao, em qualquer etapa do
processo.

13. DOS RECURSOS

13.1. O interessado cujo requerimento for considerado inepto podera interpor recurso no prazo de
05(cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da decisao, assegurada a ampla defesa e o contraditorio.
13.2. Os recursos deverao ser dirigidos a(o) Contratante, interpostos mediante peticao datilografada,
devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovara sua condicao
como tal.
13.3. Os recursos relacionados com a habilitacao e inabilitacao da interessada deverao ser entregues
protocolizadas na Secretaria de Saude, no devido prazo, nao sendo conhecidos os interpostos fora dele.
13.4. Recebido o recurso pela Administracao, devera ser enviado, devidamente informado pelo
servidor encarregado pelo julgamento do credenciamento, ao(a) Secretario(a) Municipal, que proferira
sua decisao.
13.5. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista
firanqueada ao interessado.
13.6. Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-
se-ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.
13.7. As decisoes sobre os recursos interpostos serao feitos aos interessados mediante publicacao no
flanelografo da Prefeitura de Quixada, conforme disposto no artigo 87 da Lei Organica do Municipio.

14. DA ATUALIZACAO FINANCEIRA

14.1. Os valores financeiros pagos aos prestadores obedecem ao disposto no ANEXO I deste Edital, e
eventuais reajustes observarao atos posteriores editados pela administracao municipal.

15. FRAUDE E CORRUPCAO

15.1. Os credenciados deverao obseivar os mais altos padroes éticos durante o curso deste processo e
na execucao do contrato, estando sujeitas as sancoes previstas na legislacao brasileira.
15.2. Compete ao credenciado declarar eventual incompatibilidade ou impedimento seu quanto a
contratacao junto ao Municipio, sobretudo no que tange a inacumulabilidade de cargos ou funcoes
publicas disposta constitucionalmente.

g.
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16. DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Nenhuma indenizacao sera devida aos proponentes pela elaboracao de proposta ou apresentacao
de documentos relativos a este Credenciamento.
16.2. Sem prejuizo das disposicoes contidas no Capitulo III da Lei n° 8.666/93, o presente Edital e a
proposta da credenciada serao partes integrantes do contrato.
16.3. Os casos omissos serao resolvidos com base nas disposicoes constantes da Lei n° 8.666/93, nos
principios de direito publico e, subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir
eventuais lacunas.
16.4. A Contratante sera responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao dos termos de
credenciamento celebrados, procedendo ao registro de eventuais ocorréncias e adotando as
providéncias necessarias ao seu fiel cumprimento.
16.5. Conforme o disposto no paragrafo unico, do aitigo 61, da Lei n° 8.666/93 em combinacao com a
Lei Organica do Municipio, os termos de credenciamento serao publicados no flanelégrafo da
Prefeitura de Quixada na fonna de extrato.
16.6. A Administracao podera subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no
assunto objeto deste Credenciamento.
16.7. Aplicam-se ao presente credenciamento a Lei 8.666/93 e demais nonnas legais pertinentes.
16.8. Quaisquer informacoes poderao ser obtidas das 08:00h as l7:00h, diretamente na Sede da
Secretaria de Saude do Municipio de Quixada, situado na rua Dr. Eudasio Barroso, 1.631, Planalto
Universitario, Quixada-CE.
16.9. O Projeto Basico podera ser examinado por qualquer interessado na sede da Secretaria de Saude
do Municipio de Quixada.
16.10. Todas as normas inerentes as contratacoes do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo —
Tenno de Referéncia deste Instrumento Convocatorio deverao ser minuciosamente observadas pelos
interessados quando da elaboracao de suas propostas.
16.11. Copias do edital e anexos serao fornecidas mediante Termo de Retirada de Edital, gratuitamente
através de CD ROOM ou PEN DRIVE, a ser fornecido pelo licitante, ou mediante pagamento de copia
reprografica, nos horarios de 08:00 as 17:00 horas, na Sede da Secretaria de Saude do Municipio de
Quixada, situada na rua Dr. Eudasio Barroso, 1.631, Planalto Universitario, Quixada-CE, ficando os
autos do presente processo administrativo de Credenciamento a disposicao para vistas e conferéncia
dos interessados, ficando o licitante obrigado a;
a) Fomecer CD ROOM, PEN DRIVE.
16.1 1.1. O referido edital e seus anexos também estao disponiveis no(s) seguinte(s) sitio(s) virtual (is):
wWW.tce.ce.gov.br/licitacoes, nos termos da IN 04/2015-TCM/CE e na pagina da Prefeitura municipal
dc QuiXadé—CE Site: WWW.QUIXADA.CE.GOV.BR | E-mail: saude@quixada.ce.gov.br.
16.12. No interesse da Administracao Municipal e sem que caiba as interessadas qualquer tipo de
indenizacao, fica assegurado a autoridade competente:
a) Alterar as condicoes, a qualquer tempo, no todo ou em parte, do presente credenciamento, dando
ciéncia aos interessados na forma da legislacao vigente.
16.13. Os avisos de prosseguimento das sessoes, a decisao sobre os recursos interpostos, a Anulacao
ou revogacao serao feitos aos interessados mediante publicacao no flanelografo da Prefeitura de
Quixada, conforme disposto na Lei Organica do Municipio.
16.14. Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente edital sera competente o Foro
da Comarca de Quixada — CE.

Secretaria Municipal de Saude de Quixada-CE, em 15 de julho de 2020.
pi 'I""1¢i~Y‘§L{ A

JULIANA CAPIS RAN CAMARA
Secretaria de Sande d Municipio de Quixada
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Regido pela Lei n.° 8.666 de 21/06/93 — Alterada e Consolidada

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO
O presente Projeto Basico tem como obj eto especificar servicos, definir recursos e parametros para o
Credenciamento de Pessoas fisicas ou juridicas para prestacao de servigos médicos
especializados visando complementar a rede assistencial da Secretaria de Saiide do Municipio de
Quixada, tudo conforme especificacoes e condicoes contidas neste Termo de Referéncia.

1.1. JUSTIFICATIVA:
A Constituicao Federal detennina ser competéncia do Municipio disponibilizar atendimento de saude
as pessoas carentes. Diante do preceito constitucional, quando houver qualquer impedimento,
definitivo, periodico ou sazonal, o Poder Publico Municipal nao pode simplesmente inforrnar que nao
dispoe de meios para cumpri-los.
Atualmente, o Municipio de Quixada nao disponibiliza a oferta necessaria para o atendimento dos
pacientes quantos aos servicos de Médico Angiologista / Cir. Vascular, Médico Dermatologista,
Médico Oftalmologista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Urologista, Médico Neurologista
Pediatra e Médico Neurologista, 0 que gera uma demanda reprimida nessas especialidades no
municipio, o que torna urgente a necessidade do municipio ter prestadores dos servicos em tela.

Temos a imperiosa necessidade que nossos usuarios sejam atendidos no municipio de fonna facil e
comoda.
O credenciamento de um novo sen/ico nessas especialidades beneficiara o desenvolvimento dos
servicos de saude do municipio, gerando mais uma opcao de atendimento a populacao.
Dessa forma, a Administracao Municipal necessita contratar pessoas fisicas ou juridicas, instituicoes
Privadas e/ou Filantropicas, situadas no Municipio, que realizem os servicos em baila, cujos valores
financeiros a serem pagos aos prestadores obedecam a uma tabela unifonne bem como com a
programacao ambulatorial anexa.

Destaite, a contratacao dos Servicos em baila dar-se~a de fonna complementar a Rede Publica.

1.2. DEsCRICAo DOS sERvICos
1.2.1. sERvICos A SEREM EXECUTADOS
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1.2.1.1 Medico Dermatologista
1.2.1.2 Médico Oftalmologista
1.2.1.3 i Médico Neurologista
1.2.1.4 Médico Clinico
1.2.1.5 iMédico Pneumologista
1.2.1.6 lMédico Plantonista do Servico de Atencao Domiciliar - SAD
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1.2.2. TABELA DE PRECOS DOS PROCEDIMENTOS
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A Consulta Procedimento 600 146,43 W M 87.852106"

51.846,00
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A Plantao de 8 horas Plantao 360 800,00 288.000,00

TOTAL (RS) Rs 94s.s94,00
2. DA EXECUCAQ DOS sERvICos
2.1. O credenciado prestara, pessoalmente (no caso de pessoa fisica) ou por meio da sua equipe
indicada (no caso de pessoa juridica), no ambito de sua especialidade, os servicos descritos no Termo
de Referéncia anexo a este Edital.
2.1.1 Os servicos serao executados utilizando-se as instalacoes fisicas do credenciado. O interessado
devera disponibilizar instalacoes fisicas no Municipio de Quixada destinado ao atendimento dos
beneficiaries do SUS, compativeis com as exigéncias fisicas para o bom atendimento desse servico.
2.2. A credenciada fica suj eita a fiscalizacao da Equipe técnica da Contratante, a qualquer tempo.
2.3. Os servicos a serem prestados serao aqueles insertos no Anexo I deste Edital e que tenham sido
solicitados pela contratante.
2.3.1 A demanda a ser atendida sera sempre referenciada pela Secretaria de Sat'1de do Municipio,
vedado o atendimento de demanda espontanea.
2.3.2. O contratado devera atender aos pacientes referenciados no prazo maximo de 05 (cinco) dias do
encaminhamento expedido pela Secretaria de Saude do Municipio.
2.4. N50 serao pagos os atendimentos realizados pelo contratado sem que haja o devido
referenciamento pela Secretaria de Saade do Municipio.
2.5. Os servicos deverao ter sua execucao iniciada pelo contratado no prazo maximo de 05 (cinco) dias
a contar do recebimento da ORDEM DE SERVICOS expedida pela administracao, na forma definida
pela unidade Gestora, observando rigorosamente as especificacfies contidas no Termo de Referéncia,
nos anexos, no contrato e disposicées constantes de sua proposta.
2.6. Os servicos quando contratados deverao ser executados pelo prazo de até 12 (doze) meses, a
contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados na forma do art. 57 da Lei Federal N°
8.666/93, alterada e consolidada.
2.7. A recusa injustificada ou a caréncia de justo motivo da credenciada em assinar a ORDEM DE
SERVICO ou a nao prestacao do mesmo, no prazo e condicoes estabelecidos, sujeitara a Licitante a
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2.8. O objeto devera ser executado, confonne detenninado no presente edital, nos horarios, prazos e
condicoes estipulados previamente, designado pela Unidade Gestora, durante o periodo contratual e
rigorosamente de acordo com as especificac6es estabelecidas no credenciamento e no contrato, sendo
que a nao observancia destas condicoes, implicara na nao aceitacao dos servicos, sem que caiba
qualquer tipo de reclamacao ou indenizacao por parte da inadimplente.
2.9. No caso de constatacao da inadequacao da execucao do objeto a ser prestados as normas e
exigéncias especificadas neste Edital, no Tenno de Referéncia, no contrato e na ordem de servico a
Administracao os recusara, devendo ser de imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
adequados as supracitadas condicoes, sob pena de aplicacao das penalidades cabiveis, na forma da lei e
deste instrumento.
2.10 Os servicos previstos deverao ser executados observando ainda as seguintes especificacfiesz
1- Os contratados deverao observar os horarios de execucao dos servicos.
2- Todas as despesas remuneratorias, indenizatorias ou tributarias, bem como encargos financeiros é
de inteira responsabilidade do Contratado.
3- O(a) contratado(a) devera respeitar e cumprir todos os regulamentos e normas adotadas pela
Prefeitura de Quixada, devendo ser afastado imediatamente de suas func6es, no local da prestacao dos
servicos, o profissional, cujo comportamento ou pennanéncia seja considerado pela CONTRATANTE,
inconveniente ou incapaz para as funcoes exercidas.
4- O atendimento deve se dar pelo menos de segunda a sexta-feira, das 07:0Oh as 17:00h.
7- Os profissionais devem ser habilitados, detentores do Registro na entidade competente e portadores
da respectiva especialidade, higiénicos, dinamicos, ter boa apresentacao, ter iniciativa, pericia,
agilidade e conhecimento pratico a ser executado, atender com presteza ao pfiblico e as solicitaciies
emanadas pela Administracao Pfiblica e ter responsabilidade com as atividades desenvolvidas.
8- Os servicos sao contratados diretamente ao credenciado, que tem a responsabilidade exclusiva e
integral pelo atendimento do servico solicitado, Inediante a disponibilizacao de profissional e estrutura
que atenda as exigéncias desse instrumento.
11- Os profissionais contratados devem preencher os requisitos exigidos para a execucao dos servicos.
14- No caso de contratado pessoa juridica, o Municipio de Quixada-CE podera solicitar,
motivadamente, a substituicao de quaisquer profissionais.
16- O contratado devera manter preposto, aceito pela Administracao, para representa-lo na execucao
do contrato, nos moldes do artigo 68 da Lei n.° 8.666/93;
17- As decisoes e providéncias solicitadas, que ultrapassarem a competéncia do representante da
contratada deverao ser comunicadas por este a seus superiores, imediatamente, para a adocao das
medidas convenientes.
22- Os servicos deverao ser executados nas dependéncias do Contratado, de acordo com as normas
técnicas vigentes.
23- Os materiais e medicamentos a serem empregados durante a prestacao dos servicos, bem como os
demais funcionarios e corpo técnico serao fornecidos pela Contratante.
24- Os contratados serao responsaveis pela prestacao de servicos a todos os pacientes autorizados pela
CONTRATANTE, abrangendo os servicos da especialidade do profissional.
25- Para que o atendimento citado no item anterior seja efetivado, sera concedido aos profissionais
todas as condicfies e recursos necessarios, limitados a estrutura funcional da Contratante, nao
constituindo isso, motivo para recusa ou ma qualidade no atendimento.
26- Caso a contratacao seja firmada com pessoa juridica a mesma podera prestar os servicos com
qualquer Profissional, entretanto, fica obrigada a fornecer a Contratante, os seguintes documentos de
cada profissional que prestara os servicos:
a) Copia do comprovante de fonnacao, graduacao ou habilitacao na especialidade;
b) Cépia da carteira profissional emitida pelo Conselho;
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27- O pessoal disponibilizado na prestacao de servicos devera ser em numero suficiente para o
desenvolvimento normal das atividades, bem como a qualificacao técnica adequada (segundo a
especialidade) a finalidade a que se destina;

2.11. O contratado se obriga a atender aos pacientes devidamente referenciados pela Secretaria
Municipal de Saude ao seu estabelecimento com elevado padrao de eficiéncia e estrita observancia ao
Cédigo de Etica das respectivas categorias profissionais.
2.12. O contratado deve ainda cumprir prontamente, por ocasiao da realizacao dos servicos, os
procedimentos e orientacoes técnico-operacionais constantes das Tabelas de services acordada entre as
partes;
2.13. Colocar a disposicao dos pacientes somente profissionais registrados em seus respectivos
conselhos de classe ou servicos reconhecidos e aprovados pelas normas da Organizacao Mundial de
Saude e pelo Ministério da Saude;
2.14. Submeter-se a auditoria médico-hospitalar da equipe da Secretaria de Saude do Municipio, dos
contratados desta ou de outros sen/idores qualificados e indicados, respeitadas as normas de auditoria e
mediante aviso prévio com base na Resolucao n° 1614/2001 do Conselho Federal de Medicina. As
pessoas qualificadas e designadas pelo contratante comprometem-se a manter o sigilo das infonnac6es
nela contidas conforme detennina a legislacao;
2.15. E de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO, a utilizacao dos recursos
humanos, de quaisquer categorias profissionais, necessarios para a realizacao dos procedimentos
tratados no presente credenciamento.
2.16. Consideram-se beneficiaries do presente credenciamento os pacientes oriundos de Demanda
Referenciada da Secretaria de Saude do Municipio.

3. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar através de equipe técnica da Contratante a execucao dos servicos por meio
de servidor especialmente designado, comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam
medidas corretivas por parte da contratada;
b) Efetuar o pagamento a contratada de acordo com as condicoes de preco e prazo estabelecidas neste
contrato;
c) Atestar a execucao do objeto por meio do setor competente;

4. DAS OBRIGACOES CONTRATADA:
4.1 Serao obrigacoes do CREDENCIADO quando CONTRATADO, durante todo o prazo de vigéncia
contratual:
a) Atender aos services, conforme as ordens de servico expedidas, com elevado padrao de eficiéncia,

sujeitando-se, ainda, as regras da Lei n° 8.666/93, no que couber;
b) Cumprir prontamente, por ocasiao da realizacao dos servicos, os procedimentos e orientacdes

constantes das ordens de servico enviadas e os procedimentos acordados entre as partes;
c) Atualizar, perante o CREDENCIANTE as alteracoes promovidas no ato constitutivo, bem como a

licenca de funcionamento e termo de responsabilidade técnica vigente, mediante a apresentacao de
copia autenticada;

d) Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condicées que ensejaram o credenciamento da Instituicao,
particularmente no que se refere a atualizacao de documentos e as condic6es exigidas por ocasiao da
realizacao de inspecoes;

f) Efetuar o pagamento de encargos fiscais e sociais, bem como de quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas a execucao deste Contrato;

g) Comunicar ao gestor deste Contrato, de forma clara e detalhada, todas as ocorréncias anormais
verificadas na execucao dos servicos, bem como mudanca de endereco de suas instalacoes fisicas;

h) Realizar, por si ou por intennédio de sua equipe, os servicos constantes das ordens de servico;

N5‘
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i) Encaminhar, em envelope lacrado, juntamente com a nota fiscal/fatura, a relaoéio discriminada dos
servieos realizados, bem como a copia da autorizaofio do CREDENCIANTE.

j) Conduzir a exeeuefio do contrato pertinente ao objeto do presente em estrita observancia 21 legislaefio
Federal, Estadual, Municipal, trabalhistas, previdenciarias, tributérias e securitérias;
l) Executar 0 objeto de acordo com as normas e condieoes previstas neste edital, inclusive com as

prescrigées da Lei n° 8.666/93, respondendo civil e criminalmente pelas eonsequéncias de sua
inobservancia total ou parcial;

m) Aceitar nas mesmas condig>6es de sua proposta, os acréscimos ou supressoes dos servieos que
porventura se fizerem necessaries, a critério exclusivo do Municipio;

n) Comunicar £1 fiscalizaeao de imediato, qualquer ocorréncia anormal que se verifique;
o) Prestar todo esclarecimento ou infonnaefio solicitada pelo Municipio, incluindo dados técnicos e

operacionais sobre 0 objeto;
p) Adequar, por detenninaefio do Municipio, qualquer servieo que esteja sendo executado em

desconformidade com 0 disposto neste Edital ou que nao atenda a finalidade que dele naturalmente se
espera, até o prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas corridos;

q) N50 subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipotese. A subcontrataoio
parcial somente sera aceita mediante a aquiescéncia prévia e expressa do Municipio;

5. FUNDAMENTAQAO LEGAL: Art. 25 da Lei n.° 8.666, de 21/06/93.

6. PREVISAO DE CUSTOS
A previsfio de recursos necessarios para a contrataeao dos servioos, objeto do presente processo é de
R$l.773.126,00 (um milhfio setecentos e setenta e trés mil, cento e vinte e seis reais).

7. DOTACAO ORCAMENTARIA
Os servieos serao pagos com recursos oriundos do Tesouro Municipal serao empenhados a conta das
seguintes Dotaeoes Orearnentélrias:
Obs.: Cada Unidade Gestora adotara sua Dotaefio oreamentéiria.

8. PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO DE CFEDENCIAMENTO E DO CONTRATO:
O TERMO DE CREDENCIAMENTOter2'1 vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.
O CONTRATO produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da assinatura do Termo Contratual e
vigeré pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal n°
8.666/93, alterada e consolidada.

9. FORMA DE PAGAMENTO
9.1 O Municipio pagara ao credenciado na proporefio dos servieos efetivamente executados,
observados os valores constantes do Anexo I deste Edital, vigentes no més da prestaeao dos servieos.
9.2. Os preoos, bem como os procedimentos e orientaooes técnicas relativas ao faturamento e
pagamento das despesas, serao objetos de analise pelo setor competente da Secretaria de Safide,
levando-se em consideragfio a tabela definida pelo contratante.
9.3. A credenciada procedera a cobranea dos valores que lhes sejam devidos em razao dos servieos
prestados, encaminhando fatura individualizada contendo a descriefio dos servioos.
9.4 O pagamento sera efetuado consoante informaooes assinaladas nas notas fiscais/faturas, com
discriminaefio dos servieos prestados, devendo ser apresentada até 0 5° (quinto) dia do més
subsequente ao da prestagzéo dos servioos, acompanhadas dos documentos de encaminhamento e
demais comprovantes solicitados pelo setor competente da Secretaria de Sande.
9.5. O pagamento pelos servioos prestados pelo credenciado sera efetuado mensalmente, em até 30
(trinta) dias contados do recebimento da nota fiscal/fatura, confonne 0 nfimero de procedimentos
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efetivamente realizados, comprovados através de documentos de encaminhamento, em requisieoes
proprias, devidamente atestados pelo setor competente da Secretaria de Safide.
9.6. Por ocasiao do faturamento dos servieos prestados, o credenciado devera apresentar recibo em
02(duas) vias, além das respectivas fatura e Nota Fiscal.
9.7. Nenhum pagamento sera efetuado a credenciada enquanto pendente de liquidaeao qualquer
obrigaoao. Esse fato nao sera gerador de direito a reajustamento de preoos ou a atualizaeao monetaria.

10. DA FISCALIZACAO E GERENCIA DO CONTRATO
10.1. A execueao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo(a) gerente de contrato de cada
Unidade Gestora, especialmente designado, por cada Gestor, de acordo com 0 estabelecido no art. 67
da Lei N“. 8.666/93, doravante denominado GERENTE DE CONTRATO.
10.1.1. O gerente de contrato ora nominado podera ser alterado a qualquer momento, justificadamente,
caso haja necessidade por parte da contratante.

11. DISPOSICGES FINAIS
11.1. Este termo de referéncia visa atender as exigéncias legais para 0 procedimento de Contrataqao
apos a realizaefio do Credenciamento, constando todas as condiedes necessarias e suficientes, ficando
proibido por este termo exigir clausulas ou condigzoes que comprometam, restrinjam, ou fiustrem a
forma de condugzao do credenciamento.
11.2. Reproduza-se fielmente este termo de referéncia na rninuta do edital.

JULIANA CAPIS N0 9 AMARA
Secretaria de Sande do ~l\/Iunicipio de Quixada
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ANEXO II — MODELOS DE SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO
A) SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO

PROCEDIMENTO DE CHAMADA PIIBLICA N0 CP2020/002SMS — SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE

Razfio Social: .................................................................................................... ..

CNPJ: ................................................... ..

Enderecoz ....................................................... .. CEP: ..................................... ..

Fonez ..................................... .. Fax: ..................................... ..

Banco: .................................. .. Agéncia N.°: ....................... .. Conta Corrente n.°: ........................... ..

OBJETO: Credenciamento de Pessoas fisicas ou juridicas para prestacfio de servicos especializados
na area de saude de interesse da Secretaria de Saude do Municipio de Quixada, tudo conforme
especificacoes e condicoes contidas no Termo de Referéncia, constante dos Anexos do Edital da
CHAMADA PUBLICA N° CP2020/002SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
A Secretaria de Saude do Municipio de Quixada,

Pela presente, atendendo a Chamada P1'1blica acima especificada, solicito
CREDENCIAMENTO para fazer parte do banco de pretensos e eventuais prestadores de servico da
Secretaria de Saude do Municipio de Quixada, na seguinte area:

ITEM l DISCRIMINACAO I UNID l VAL()R UNIT.
l l l

Assim, declaro inteira submissao aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei
N.° 8.666/93, atualizada e as clausulas e condicoes constantes do Edital do referido procedimento
administrativo.

Estou ciente de que a assinatura do TERMO DE CREDENCIAMENTO, por si so, nao me
garante o direito a contratacao, mas apenas a mera expectativa de direito, sendo certo, que eventual
convocacao para celebracao de contrato esta subordinada ao juizo de conveniéncia e oportunidade da
Administracao Publica.

Assumo desde logo o compromisso de bem e fielmente executar os servicos nos quais
solicito o credenciamento, caso seja eventualmente contratado(a), seguindo as orientacoes emanadas
da administracao municipal, do presente procedimento e da legislacao em vigor.

Na oportunidade, solicito a juntada e analise dos documentos em anexo, para fins de
comprovacao dos requisitos exigidos no instrumento convocatorio.

Espera deferimento.

Quixada-CE, ........ .. de ................ .. de 2020.

..................
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Regido pela Lei n.° 8.666 de 21/06/93 -— Alterada e Consolidada

ANEXO III - MODELOS

B) DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

Edital de CHAMADA PUBLICA N.” CP2020/002SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE

A empresa............................... .., CNPJ................. .., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) .................................. .., RG .......................... .. e CPF ....................... .., DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de
27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de
quatorze anos.

Quixadé. - CE, de de 2020.
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Regido pela Lei n.° 8.666 de 21/06/93 — Alterada e Consolidada

ANEXO III — MODELOS

C) DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Edital de CHAMADA PUBLICA N.” CP2020/002SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE

Declaro, para fins de participacao no Edital de CHAMADA PUBLICA N." CP2020/002SMS -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para
habilitacao da empresa , CNPJ n°

Quixada - CE, de de 2020.

(Assinatura do representante legal)
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Regido pela Lei n.° 8.666 de 21/06/93 — Alterada e Consolidada

ANEXO IV — TERMO DE CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO N“

O MUNICIPIO DE QUIXADA - CE, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o N°. 23.444.748/0001-89, com sede na Rua DrEudasio Barroso, N°: 1631, Planalto
Universitario, QUIXADA/CE - CEP 63.902-115, através da Secretaria Municipal de Salide, inscrito
no CNPJ N°. l0.652.262/0001-94, neste ato representado pela Sra. JULIANA CAPISTRANO
CAMARA, Secretaria Municipal de Saude, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro
lado, a Empresa >>>>>>>>>>>>, pessoa juridica de direito privado, sediada a ma >>>>>>>, n°>>>,
Bairro >>>>>>, cidade de >>>>>>>, inscrita no CNPJ/MF sob o n° >>>>>>, por seu representante
legal, Sr(a). >>>>>>>>>>>>, portador do CPF n° >>>>>>>>>, doravante denominado EMPRESA
ou PROFISSIONAL CREDENCIADO, firrnam entre si o presente TERMO DE
CREDENCIAMENTO mediante as clausulas e condicoes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente TERMO DE CREDENCIAMENTO é celebrado em decorréncia do Processo
Administrative de Inexigibilidade de Licitacao N“ __, oriundo do Processo de CHAMADA
PUBLICA N.“ CP2020/002SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, e rege-se pelas
disposicoes constantes na Lei Federal N° 8.666/93, alterada - Lei das Licitacoes Publicas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CREDENCIAMENTO
2.1. O presente Termo tem por objeto proceder ao CREDENCIAMENTO junto a Secretaria de Sande
do Municipio de Quixada da(o) EMPRESA ou PROFISSIONAL signatario(a) para compor o banco
de pretensos e eventuais prestadores de servico especializados de saude na seguinte area:

HORARIAITEM] DISCRIMINACAO i UNID CARGA I VALOR UNIT.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CREDENCIAMENTO
3.1. O presente termo de credenciamento tera vigéncia pelo prazo de 12 (doze) meses.
3.2. O contratos decorrentes deste termo obedecerao as disposicoes normativas contidas no artigo 57
da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, podendo ter sua duracao prorrogada na forma da
lei.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES DAS PARTES
4.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposicfies do processo de
chamada publica e da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
4.2. Serao obrigacoes do CREDENCIADO:
a) manter-se disponivel para execucao dos servicos durante todo 0 prazo de credenciamento, de forma
a assegurar os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do credenciamento; /z<W“"ii "
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b) manter seus dados permanentemente atualizados, durante o prazo de vigéncia do credenciamento;
c assinar o tenno de contrato uando convocado, no razo de até 05 cinco dias, sob ena de_ _ _ <1 P P
decadéncia do direito de contratacao;

CLAUSULA QUINTA - DO DESCREDENCIAMENTO
5.1. O presente credenciamento tem carater precario, por isso, a qualquer momento, o credenciado ou a
Administracao poderao denunciar o presente termo de credenciamento celebrado, observadas as
hipoteses previstas no art. 78 e as disposicoes dos art. 77 e 79 da Lei Federal N° 8.666/93.
5.2. O credenciado que desejar solicitar o descredenciamento devera fazé-lo mediante aviso escrito,
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA SEXTA - DA CoNTRATACAo
6.1. A assinatura do presente TERMO DE CREDENCIAMENTO, por si so, nao garante ao
CREDENCIADO direito a contratacfio, mas apenas a mera expectativa de direito, sendo certo, que
eventual convocacao para celebracao de contrato esta subordinada ao juizo de conveniéncia e
oportunidade da Administracao Publica.
6.2. O credenciado devidamente convocado devera assinar o respectivo TERMO DE CONTRATO, no
prazo maximo de O5 (cinco) dias a contar da convocacao, sob pena de decadéncia do direito de
contratacao.

CLAUSULA SETIMA - no FORO
7 .1. O foro da Comarca de Quixada é o competente para dirimir questoes decorrentes da execucao
deste termo, em obediéncia ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,
alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do
Municipio, perante testernunhas que também o assinam, para que produza os seus juridicos e legais
efeitos.

Secretaria Municipal de Saude de Quixada-CE, de de 2020

<NOME DO(A) SECRETARIO(A)> <NOME no CREDENCIADO>
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE AREA DE ATUACAo

CREDENCLADO

TESTEMUNHAS:

1. CPF:

2. CPF:

ESTADO DO CEARA K
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ANEXOIV—CONTRATO

CONTRATO N”

o MUNICIPIo DE QUIXADA - CE, pessoa juridica <16 direito publico intemo, inscrita no
CNPJ/MF sob o N°. 23.444.748/0001-89, com sede na Rua DrEudasio Barroso, N°: 1631, Planalto
Universitario, QUIXADA/CE - CEP 63.902-115, através da Secretaria Municipal de Salide, inscrito
no CNPJ N“. 10.652262/0001-94, neste ato representado pela Sra. JULIANA CAPISTRANO
CAMARA, Secretaria Municipal de Saude, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro
lado, a Empresa >>>>>>>>>>>>, pessoa juridica de direito privado, sediada 21 rua >>>>>>>, n°>>>,
Bairro >>>>>>, cidade de >>>>>>>, inscrita no CNPJ/MF sob o n° >>>>>>, por seu representante
legal, Sr(a). >>>>>>>>>>>>, portador do CPF n° >>>>>>>>>, doravante denominada
CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e
condicoes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente contrato é celebrado em decorréncia do Processo Administrative de Inexigibilidade
de Licitacfio N” i, oriundo do Processo de CHAMADA PUBLICA N.“ CP2020/002SMS -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, e rege-se pelas disposicoes constantes na Lei Federal N”
8.666/93, alterada - Lei das Licitacoes Publicas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente Credenciamento dc Pessoas fisicas ou juridicas para prestacao dc
servicos médicos especializados visando complementar a rede assistencial da Secretaria dc Sande
do Municipio de Quixada, conforme ANEXO I do Edital e da documentacao apresentada e
adjudicada.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
3.1. O valor global da presente avenca é de R$ ( 1, a ser pago na proporcao dos servicos
efetivamente executados, segundo as ordens de servico expedidas pela Administracao, de
conforrnidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa,
acompanhadas das Certiddes Federais, Estaduais e Municipais do contratado, todas atualizadas,
observadas as condicoes previstas no ANEXO I do Edital da Chamada Publica.

VALOR VALOR
PLANTA0 GLOBALITEM I DISCRIMINACAO I UNID. ‘QUANPT
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3.2. O valor do presente Contrato nao sera objeto de reajuste, antes de deconidos 12 (doze) meses da
contratacao, hipotese na qual podera ser utilizado o indice IGP-M da Fundacfio Getulio Vargas.
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3.3. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apos adimplemento da obrigacao e
encaminhamento da documentacao tratada no subitem 3.1, observadas as disposicdes editalicias,
através de crédito na Conta Bancaria do contratado ou através de cheque nominal.
3.4. Por ocasiao da entrega das faturas o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal devera ser emitida em nome da PREFEITURA DE
QUIXADA.CE, CNPJ/MF sob o n° >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, corn End.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, n° >>>, >>>>>>>>>>>>, Quixadé, C@a1-3'1,

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE VIGENCIA
4.1. O Contrato produzira seus juridicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigera pelo
prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério das partes, na forma do artigo 57 da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas decorrentes das contratacoes que poderao advir desta contratacao correrao a conta de
recursos especificos consignados no respectivo Orcamento Municipal, inerentes a Secretaria
contratante do Municipio de Quixada-CE, sob a seguinte dotacao orcamentaria:

CLAUSULA SEXTA - DA OBRIGACAO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposicoes do instrumento
convocatorio, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
a) executar os servicos contratados dentro dos padroes estabelecidos pelo MUNICIPIO, de acordo com
0 especificado no instrumento convocatério e no Anexo I, que fazem parte deste instrumento,
observando ainda todas as normas técnicas que eventualmente regulem os servicos, responsabi1izando-
se ainda por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de qualquer clausula ou condicao
aqui estabelecida;
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer onus de origem
federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato que lhes sejam
imputaveis, inclusive com relacao a terceiros, em decorréncia dos servicos;
c) a reparar, conigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucao dos servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacao ou 0 acompanhamento pelo orgao interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administracao, para representa-lo na execucao do contrato. As decisoes
e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante do contratado deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes;
i) aceitar, nas mesmas condicoes, os acréscimos ou supressoes que se fizerem nos sen/icos, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666/93;
g) prestar seus servicoso de forma a nao comprometer o funcionamento dos servicos do MUNICIPIO;
h) comunicar antecipadamente a data e horario do recebimento das midias, nao sendo aceitos os
servicos que estiverem em desacordo com as especificacoes constantes deste instrumento, nem
quaisquer pleitos de faturamentos extraordinarios sob o pretexto de perfeito funcionamento e
conclusao do objeto contratado;
i) prestar os esclarecimentos que forern solicitados pelo MUNICIPIO, cujas reclamacdes se obriga a

€&’Q,ETgR4(q‘Q9' Ji0iao‘iv

atender prontamente, bem como dar ciéncia ao MUNICIPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer
anorrnalidade que verificar quando da execucao do contrato;
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j) dispor-se a toda e qualquer fiscalizacao do MUNICIPIO, no tocante a execucao dos servicos, assim
como ao cumprimento das obrigacoes previstas;
k) prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servicos, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisacao de qualquer natureza;
1) comunicar imediatamente ao MUNICIPIO qualquer alteracao ocorrida no endereco, conta bancaria e
outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondéncia;
m) possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instalacoes, a fim de verificar as condicoes
para atendimento do objeto contratual; _
n) substituir em qualquer tempo e sem qualquer onus para o MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas da recusa, no todo ou em parte os servicos recusados pela Administracao, caso
constatadas divergéncias nas especificacoes, as normas e exigéncias especificadas no Projeto Basico,
no Edital ou na Proposta do Contratado;
o) providenciar, por sua conta e sem onus para o MUNICIPIO, a correcao ou substituicao, dos services
que apresentem inconformidade;
p) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informacoes,
documentos, especificacoes técnicas e comerciais dos servicos do MUNICIPIO, de que venha a tomar
conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou nao com o objeto
deste contrato;
q) manter seus empregados, quando nas dependéncias do MUNICIPIO, devidamente identificados
com cracha subscrito pela CONTRATADA, no qual constara, no minimo, sua razao social, nome
completo do empregado e fotografia 3x4;
r) Arcar com as despesas da execucao dos servicos na forma indicada na ordem de servico;
6.2.2. No caso de constatacao da inadequacao dos servicos as normas e exigéncias especificadas no
Projeto Basico, no Edital na ordem de servico ou na Proposta do Contratado, o Contratante os
recusara, devendo imediatamente ser adequados as supracitadas condicoes;
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
6.3.1. efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento;
6.3.2. Enviar as midias no fonnato solicitado pela contratada;

CLAUSULA SETIMA - DAS sANCoEs
7.1. Na hipotese de descumprimento, por parte do contratado, de quaisquer das obrigacoes definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejuizo das
sancdes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1 Pela execucao insatisfatoria dos servicos, tais como cobrancas de servicos nao realizados ou
indevidos, omissao e outras faltas, bem como pelo descumprimento de quaisquer das condicoes
constantes nesse Edital, sujeita-se a credenciada as seguintes penalidades:
a) adverténcia;
b) multa de:
b. 1) 1,0 % (um por cento) ao dia sobre o valor estimado da contratacao, no caso de atraso na execucao
do objeto, limitado a 24 (vinte e quatro) horas, até o limite de 15 (quinze) dias;
b.2) 30,0 % (trinta por cento) sobre o valor estimado da contratacao, no caso de atraso na execucao do
objeto por periodo superior ao previsto na alinea “b.1”, ou em caso de inexecucao parcial da obrigacao
assumida;
b.3) 50,0 % (cinquenta por cento) sobre o valor estimado da contratacao, no caso de inexecucao total
da obrigacao assumida;
c) suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com ,0
Municipio de Quixada-CE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

de Sodo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de
7.1.2. Se o fornecedor nao mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execucao do servico, comportar-se W,
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Quixada e sera descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Quixada pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo de aplicacao das seguintes multas e das demais cominacoes legais:
I - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado no caso de:
a) apresentar documentacao falsa exigida para o certarne;
b) nao manter a proposta;
c) fraudar na execucao do contrato;
d) comportar-se de modo inidoneo;
7.2. O valor da multa, aplicada apos o regular processo administrativo, sera descontado de pagamentos
eventualmente devidos pelo Municipio a adjudicataria ou cobrado judicialmente.
7.3. As sancoes previstas nas alineas "a", "c" e "d" do subitem anterior podem ser aplicadas,
cumulativamente ou nao, a pena de multa.
7.4. As penalidades previstas nas alineas "c" e "d" também poderao ser aplicadas a credenciada,
conforme o caso, que tenha sofiido condenacao definitiva por fraudar recolhimento de tributos,
praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos da licitacao ou demonstrar nao possuir idoneidade para
contratar com a Administracao.
7.5. Na hipotese de ato ilicito, outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento
do servico, as atividades da administracao, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave, ou
descumprimento por parte do contratado de qualquer das obrigacoes definidas neste instrumento, ou
em outros documentos que o complementem, nao abrangidas nos subitens anteriores, serao aplicadas,
sem prejuizo das demais sancoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes
penas:
a) adverténciag
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisicao, ou do
valor global do contrato, conforme o caso;
7.2. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da notificacao ou decisao do recurso, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal —
DAM.
7.2.1. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que o contratado fizer jus.
7.2.2. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito do contratado, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execucao fiscal, com os encargos correspondentes.
7.3. As partes se submeterao ainda as demais sancoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.
7 .4. A falta dos bens nao podera ser alegada como motivo de forca maior e nao eximira a
CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigacoes
estabelecidas neste contrato.
7.5. Apos o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniarias
previstas neste Instrumento serao descontadas de qualquer crédito existente no Municipio em favor da
Contratada ou cobradas judicialmente, na inexisténcia deste.
7.6. As partes se submeterao ainda as demais sancdes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO
8.1. A inexecucao total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisao, com as consequéncias
contratuais, as previstas em lei e no Edital.
8.2. Além da aplicacao das multas ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno direito,
independente de notificacao judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de

p v
reclamar indenizacoes relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execucao,Q1
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ocorrendo quaisquer infiacoes as suas clausulas e condicdes ou nas hipoteses previstas na Legislacao,
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitacoes.

CLAUSULA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS
9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obrigacoes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas no
credenciamento.
9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execucao vinculada ao edital de chamada publica e a
proposta apresentada.
9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no
artigo 5 8 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administracao ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacao e o uso dos servicos pela Administracao.
9.6. O contratado, na execucao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
nao podera sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorizacao da Administracao.
9.7. A Administracao rejeitara, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com os
termos do Processo de Credenciamento, da proposta e deste contrato.
9.8. Integram o presente contrato, independente de transcricao, todas as pecas que formam o
procedimento de credenciamento e a proposta apresentada.
9.9. A Contratada, na vigéncia do Contrato, sera a unica responsavel perante terceiros pelos atos
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamacoes e indenizacoes.

CLAUSULA DEZ - D0 FORO
10.1. O foro da Comarca de Quixada é o competente para dirimir questoes decorrentes da execucao
deste Contrato, em obediéncia ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,
alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do
Municipio, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus juridicos e legais
efeitos.

Secretaria Municipal de Saude de Quixada-CE, de dc 2020

< NoME DO(A) SECRETARIO(A)> <NoME no CoNTRATAoo>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AREA DE ATUACAo

CONTRATANTE CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. CPF:

2. CPF:


