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1° (Primeiro) TERMO DE ALTERACAO DO EDITAL “*¥;§.-’
N

>“.
4Q}$ 1»? x~ W.-.-M‘CHAMAMENTO PUBLICO CP2020/001SMS — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

AlllSec1'etaria Municipal de Sande de Quixada, no uso de suas atribuiooes legais e tendo em vista 0 que consta 0
edital CHAMAMENTO PUBLICO CP2020/001SMS — SECRETARIA MUNICIPAL DEL SAUDE, cujo
objoeto é a’Credenciamento de Pessoas fisicas on juridicas para prestagfio de servigzos especializados na érea
de salido de interesse da Secretaria de Safide do Municipio de Quixadé, com periodo de duragao de 20 de
fgveifgigo gle 626020 a 20 de setembro de 2020, das 08h30min as 11h30min, comunica aos interessados que o
Edital SOFREU LALTERACGES.
1- Em obediéncia ao parégrafo 4° do artigo 21 da lei federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, as alteragoes ora
realizadasi devem ser divulgadas da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se 0 prazo inicialmente
estabelecido, prorrogando-se por consequéncia no periodo de 13 de outubro de 2020 a 30 de Dezembro de
2020, das, 08h30min as 11h30min, readequando-se os demais prazos fixados.

2 - Fica alterado 0 subitem 2.1 do Edital com a seguinte redagfio:
2.1. As Documentagfies de credenciamento serfio recebidas na sede da Secretaria de Sazide do Municipio de

I Qyixadd, no periodo de J3 de outubro de 2020 a 30 de dezembro de 2020, das 08h30min (‘ls 1lh30min,
localizada na Rua Dr. Euddsio Barroso, n“ 1. 63J, Planalto Universitério, Qubcadd, Ceard.

36 - Em fungfio das alteragoes ora realizadas 0 Instrumento Convocatério da licitagfio modalidade
PUBLICO CP2020/001SMS — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, fica

ALTTERADO, nos termos aqui informados e CONSOLIDADO na 1° ALTERACKO A0 EDITAL DE
PI'JBLICA N.° CP2020/001SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAIIDE.

Secretaria Municipal dc Safide de Quixada-CE, 08 de outubro de 2020.

Juliana cap 3a
Secretaria de Safide do M 'cipio de Quixada
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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 pfiblico para conhecimento de todos os interessados que no
periodo de 13 de outubro de 2020 a 30 de Dezembro de 2020, das 08h30min as Ilh30min, na sede da
Seeretariade Safide do Municipio de Quixada, localizado na rua Dr. Eudasio Barroso, 1.631, Planalto
Universitario, Quixada-CE, serao recebidos os documentos de habilitagfio e solicitagoes de credenciamento
referentes a Chamada Pfiblica para Credenciamento de Pessoas fisicas on juridicas para prestaefio de servigos
especializados na area de safide de interesse da Secretaria de Salide 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 legislagao complementar em vigor.

, i . I Credenciamento dc Pessoas fisicas ou juridicas para prestaefio de servigzos
Ob.eto_ especializados na area de salide de interesse da Secretaria de Salide do

i ‘I ' Municipio de Quixada, tudo conforme especificagzoes e condigoes contidas no
Termo de Referéncia, constante dos Anexos do Edital.

N“ do. Processo: CP2020/001 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Organ Interessado: Secretaria de Safide do Municipio de Quixada

‘Espécie: CREDENCLAMENTO

‘ ;* 13 de outubro de 2020 a 30 de Dezembro de 2020, das 08h30min asPenopdo: .6 - I » . 11h30mln.

PARTE A - Condigzfies para Credenciamento.
Em que sao estabelecidos os requisitos e as condigoes para credenciamento e formalizaoao do eontrato.

PARTE‘ B—a- ANEXOS
Anexo I 4 Termo de Referéncia do Objeto;
Anexo II — Modelo de Solicitaeao de Credenciamento;
Anexo III — Modelo de Declaragoes/Procuragfio;
Anexo IV — Minuta do Termo de Credeneiamento e do Contrato.

.1: PQQBETO
1.1. Credenciamento de Pessoas fisicas ou juridicas para prestaefio de servigos especializados na area de
saude de interesse da Secretaria de Salide do Municipio de Quixadé, tudo confonne especificaeoes e
cond1g:6es~ contidas no termo de referéncia, constante dos Anexos do Edital.

2. E PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS

2.1: As Documentaooes de eredeneiamento serao recebidas na sede da Secretaria de Safide do Municipio de
Qulxada, no periodo de 13 de outubro de 2020 a 30 de dezembro de 2020, das 08h30min as 11h30min,
localizada na-Rua Dr. Eudasio Barroso, n° 1.631, Planalto Universitario, Quixada, Ceara.
2I.2.*0s?iinteressados poderfio solicitar credenciamento a qualquer tempo, durante o prazo da Chamada Pfiblica, ®§¢§\1

f\
desdeque cumpridos todos os requisitos deste Edital de Credenciamento.
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3.1». Poderao participar do processo de credenciamento, profissionais (pessoas fisicas) ou pessoas juridicas
legahnente constituidas, com capacidade técnica comprovada, idoneidade economico-financeira, regulaiidade
juridico-fiscal e trabalhista, que nao estejam em processo de suspensao ou declaracao de inidoneidade por parte
do poder publico, que satisfacam as eondicoes de habilitacao fixadas neste Edital e que aceitem as exigéncias
estabelecidas pelas normas da Prefeitura Municipal de Quixada, dos decretos estaduais sobre o assunto e da Lei
Federal"8;666/93, no que couber.
3.2. Nao podera participar do credenciamento pessoa fisica ou juridica que tenha sido declarada inidonea para
contratar com a Administraoao 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 exeeucao dos sen/icos prestados.
3.3., Aapresentacfio 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
eondigoes estabelecidas no presente Edital, seus anexos, bem como aos atos normativos pertinentes expedidos
pela Adininistracao Municipal.
3.4. Para credenciar-se o proponente devera habilitar-se através de:
’3,4.1,. P.ara_PEssoA JURIDICA:
I) Solicitagfio 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 apresentagao dos seguintes
documentos:
a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresario individual, no registro publico de empresa mercantil da
Junta.Comercia1; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbaoao 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 eleigao de seus administradores; devendo, no
caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com averbagao no
registro da Junta onde tem sede a matriz.
c) INSCRICAO 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 Cartério de Registro das Pessoas Juridicas do Estado
onde opera com averbagao no Cartorio onde tem sede a matriz.
d). DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais,» e AATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIQNAMENTO expedido pelo orgao
competente, quando a atividade assim o exigir.
e) CEDULA DE IDENTIDADE no caso de pessoa fisica e dos sécios ou diretores para as pessoas juridicas.

HI) RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - a ser comprovada mediante
apresentacao dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrigiio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF), conforme o caso;
b) Prova de inscricao no cadastro de eontribuintes 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 Unifio (inclusive contribuicoes sociais),
com basena Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014;
d) Provaide 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);
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servioo (FGTS); W
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g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apfgesentacaiggdd
Certidao Negativa, nos termos do Titulo VH-A das Consolidagoes das Leis do Trabalho, aprovada pel”o"*Becr"eto-
Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

IV) RELATIVA A QUALIFICACAO ECONCMICO-FINANCEIRA — a ser comprovada mediante a
apresentacao do seguinte documento:
a) Certidao Negativa de Faléncia, ou concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial, dissolugzao 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 respectivo Conselho Regional atinente a respectiva area de saI’1de
especifica pretendida (CRM, CRBM, COREN, CRESS, CRO, CRF, CREFITO, CREFONO, CRN, etc.);
b) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito pfiblico 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 seivicos;
d) Prova do titulo de graduacao ou de especialista na area pretendida, de todos os profissionais indicados que se
responsabilizarao pela execucao dos servicos, no caso dos servicos especializados de medicina;

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)sDec1arag:ao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagao, conforme 0 modelo do Anexo H,
“C” _

3.4.2. Para PESSOA FISICA:
I) Solicitaeio de credenciamento, que devera ser apresentada conforrne 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:

RELATIVA A HABILITACAO JURIIDICA — a ser comprovada mediante a apresentacao dos seguintes
documentos:
a) Documento de Identificacao Civil (RG) com foto;
b) Comprovante de residéncia;
III) RELATIVA A REGULAR]])ADE FISCAL E TRABALHISTA — a ser comprovada mediante
apresentacao dos seguintes documentos:
a).Prova de Inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);
bi) Prova de Inscricao perante o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS — CNIS;
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 respectivo Conselho Regional atinente a respectiva area de saude
Qgciiga; pretendida (CRM, CRBM, COREN, CRESS, CRO, CRF, CREFITO, CREFONO, CRN, etc.);
b) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito piiblico ou privado, que comprove(m)
ter o proponente executado servicos na area de safide especifica pretendida, com a respectiva firma do subscritor
reconhecida em Cartorio.
c) Prova do titulo de formacao, graduacao ou de especialista na area pretendida do proponente, conforme o
caso; 3
3.5. As solicitacoes de credenciamento acompanhadas dos documentos tratados neste Edital serao entregues ao
selvidor devidamente designado, o qual procedera a analise e julgamento dos documentos apresentados,
submetendo-os posteriormente a Ratificacao pela autoridade superior.
3.6. Estarao aptos ao credenciamento todos os que atenderem ao presente edital e apresentarem toda a
documentagao exigida.
3.7. A solicitacao de credenciamento apresentada de forma incompleta, rasurada ou em desacordo com o
estabejlecido neste Edital sera considerada inepta, podendo o interessado apresentar nova solicitacao escoimada ‘M
das causas que ensejaram sua inépcia. A/\,,\
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r§i?,}’l3.8. Serao declarados credenciados todos os requerimentos que estiverem de acordo com este Edital4;I1,-‘Egg.
3.9. Toda a documentacao exigida devera ser apresentada em original ou cépia autenticada por TabeliaTo~de~‘No’ias
ou iporservidor 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 extema a seguinte indicacao:

ENVELOPE N° 1 - HABILITACAO '
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMADA PUBLICA N.” CP2020/001SMS - SECRETARIA DE SAUDE
PARTICIPANTE; >>>>>>>>>>>>>>>
CNPJ: Y >>>>>>>>

4. DO JULGAMENTO, RATIFICACAO, CREDENCIAMENTO E CONTRATACAO
 
4.1. Apés recebimento, analise e julgamento das solicitacoes de credenciamento, 0(a) Secretario(a) ordenador(a)
da despesa realizara a RATIFICACAO dc 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 _'I_EiM_Q_DE
CREDENCIAIVIENTO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias a contar da convocacao, sob pena de decadéncia.
4.3.1. Os interessados CREDENCLADOS 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
contratagao, apenas mera expectativa de direito de contratar, sendo certo, que eventual convocacao para
celebraeao.de contiato esta subordinada ao juizo de conveniencia e oportunidade da Administracao P1'1blica.
4.3.3. O credenciado devidamente convocado devera assinar o respectivo TERMO DE CONTRATO, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias a contar da convocacao, sob pena de decadéncia do direito de contratacao.
4.4. E facultada a Administracao Municipal proceder a contratagzao somente dos prestadores necessaries 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 momento da convocacao para contratacao sera observado o banco de prestadores de servico ja
credenoiados. 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 filantropicas 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 CREDENCIADO:
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 05 (cinco) dias, sob pena de decadéncia do
direitode 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 orientacfies 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 atualizagao de documentos e as condicfies exigidas;
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 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 instalacfies fisicas; /\/’\.....n1§l
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h) Realizar, por si ou por intermédio de sua equipe, os servicos constantes das ordens de servico; $1?”i
pi) Conduzir a execucao do contrato pertinente ao objeto do presente em estrita observancia a legislacao Federal,

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

3Lein° 8.666/93, respondendo civil e criminahnente pelas consequéncias de sua inobservancia total ou parcial;
k) Aceitar nas mesmas condicfies de sua proposta, os acréscimos ou supressoes dos servicos que porventura se

fizerem necessarios, a critério exclusivo do Municipio;
Al) Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Municipio, incluindo dados técnicos e operacionais

sobrelo objeto;
m) Adequar, por determinacao do Municipio, qualquer servico que esteja sendo executado em desconfonnidade

3 com) o 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;

n) Nao subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipétese. A subcontratacao parcial somente
sera aceita mediante a aquiescéncia prévia e expressa do Municipio;

\

,.»i?f‘7QQ;ii?is;§,;;T§~_\%'“§‘§‘5w.
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5. DODESCREDENCIAMENTO E RESCISAO CONTRATUAL
 
5.1. O presente credenciamento tem carater precario, por isso, a qualquer momento, o credenciado ou a
Administracao poderao dentmciar o tenno de credenciamento celebrado, observadas as hipoteses previstas no art.
78 e as disposicfies dos art. 77 e 79 da Lei Federal N° 8.666/93.
5.2. Oicredenciado que desejar solicitar o deseredenciamento 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~.-gnA~lvI;e1?:NCLA no CREDENCIAIVENTO
; 
6.1. O termo de credenciamento originario do presente procedimento tera vigéncia pelo prazo de 07 (sete) meses,
e os contratos dele decorrentes obedecerao as disposigoes normativas contidas no aitigo 57 da Lei Federal n°
8.666/93, alterada e consolidada, podendo ter sua duracao prorrogada na forma da lei.

7; DAPRESTACAO DOS SERVICOS
 
7.1. 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.
7.2. O credenciado fica sujeita a fiscalizacao da Equipe técnica da Contratante, a qualquer tempo.
7.3. Osservicos 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
disposieoes constantes de sua proposta.
7.6». Osi 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.
7.7. A recusa injustificada ou a caréncia de justo motivo da credenciada em assinar a ORDEM DE SERVICO ou
ag naoprestacao do mesmo, no prazo e condigoes estabelecidos, sujeitara a Licitante a aplicacao das penalidades
previstas neste Edital.
7.8. Oobjeto devera ser executado, conforme determinado no presente edital, nos horarios, prazos e condicoes
estipulados previamente, designado pela Unidade Gestora, dmante o periodo contratual e rigorosamente de
acordo com as especificacoes estabelecidas no credenciamento e no contrato, sendo que a nao observancia destas

Am
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condigfies, implicara na nao aceitagao dos servicos, sem que caiba qualquer tipo de reclmnaiacfiiép‘ in£1"§ii’I2acao
por parte da inadimplente. M _ A _
7.9. No caso de constatacao da inadequacao da execucao do objeto a ser prestados as normas eexigencias
especificadas neste Edital, no Tenno de Referéncia, no contrato e na ordem de servico a Admmistracao os
recusaia. devendo ser de imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas
condicfies, sob pena de aplicacao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.

53$‘ ~53~\>

s. DA CoMPRovACAo DA PRESTACAO DOS SERVICOS
 
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 condigfies estabelecidas no
contrato. Caso nao haja qualquer impropriedade explicita, sera atestado o recebimento.
8.2.TAfcontestacao parcial da prestacao dos servicos, devidamente ressalvada em fonna de glosa, nao impede o
recebimento e o pagamento dos demais services, 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. D0 PAGAMENT0
* 
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. O7pagaInento 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 fomecedor ou
através de Cheque nominal.
9.4. Nenhum pagamento sera efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigagzao. Esse
fato. nao sera gerador de direito a reajustamento de precos ou a atualizacao monetaria.

10. DAS sANCoEs
 
10.1. Pela execucao insatisfatéria dos servicos, tais como cobrancas de servicos nao realizados ou indevidos,
omissao e. outras faltas, bem como pelo descumprimento de quaisquer das condicfies 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 maximo de 15 (quinze) dias;
b/.2) 30,0 % (trinta por cento) sobre o valor estimado da contratacao, no caso de atraso na execugao do objeto por
periodo. superior ao previsto na alinea “b.1”, ou em caso de inexecugao 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
inidéneo 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 documentagao falsa exigida para o certame;
b) .na}o.manter a proposta;
c) fraudar na execugzao do contrato; /\//\\\s\?1l\l
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10.2.1 O W valor da multa, aplicada apos o regular processo administrative, sera descontado iie“‘“p‘a“gaInentos
eventuahnente devidos pelo Municipio a adjudicataria ou cobrado judicialmente.
10.3. As saneoes 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" também poderao ser aplicadas a credenciada, conforme o
caso, que tenha sofrido condenacao definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilicito visando

asobjetivos 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
Satide, sob a seguinte Dotagao Orcamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:
100l.l0.30l.l309.2.064 - (Manutencao e funcionamento de Atencao Primaria); 1001.10.302.1332.2.065 -
(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
services efetivamente executados por cada contratado.
~11.4.7Os 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.I)A,_IlVIPUGNACAO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO

12‘.'1." Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatério 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 comunicagzao nao tera efeito de recurso.
12.2.1-_ A impugnacao feita tempestivamente pelo interessado nao o impedira de participar do processo até 0
transito em julgado da decisao a ela pertinente.
12.3. Somente serao aceitas solicitagoes de esclarecimentos, providéncias ou impugnacoes mediante peticao
confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletrénica, em tinta nao lavavel, que preencham os
seguintes requisitos:
12.3.1- op enderecamento a Secretaria de Saude do Municipio de Quixada;
12.3.2—_a identificacao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatérios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao, domicilio, nfimero do
documento de identificagzao, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da Secretaria de Saude do
Municipio de Quixada, dentro do prazo editalicio;
12.3.4- o fato e o fundamento 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
apeticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
12.5. Airesposta do Municipio de Quixada - CE sera disponibilizada a todas os interessados mediante afixacao de
copia da integra do ato proferido pela administragao no flanelografo da Prefeitura de Quixada, conforme disposto
no artigo 87 da Lei Organica do Municipio e constituira aditamento a estas Instrucoes.
12.6. O aditamento prevalecera sempre em relacao ao que for aditado.
12.7. Acolhida a peticao de impugnacao contra o ato convocatério que importe em modificacao dos termos do
edital sera designada nova data para o recebimento das propostas de credenciamento para realizacao do ceitame,
exceto quando, inquestionavehnente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.
12.7.1- Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma 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,

diligéncias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informacoes ou permitir sejam
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de documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.
12.8.1- Os interessados notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-lo no prazo
determinado pelo(a) Presidente(a), sob pena de desclassificacao/inabilitacao.
12.9. REVOGACAO IE 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. O1 interessado cujo requerimento for considerado inepto podera interpor recurso no prazo de 05(c1nco) dias
Iiteis, a contar da ciéncia da decisao, assegurada a ampla defesa e o contraditério.
l3.2.0s 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 Saiide, 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 fianqueada 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 Organiea 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.

5*3\\
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15. FRAUDE E CoRRUPCAo
 
15.1. Os credenciados deverao observar os mais altos padroes éticos durante o curso deste processo e na execucao
do contrato, estando sujeitas as sancfies 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
constituoionalmente.

16. DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Nenhuma indenizacao sera devida aos proponentes pela elaboragao 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 tennos 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 ilnico, do artigo 61, da Lei n° 8.666/93 em combinacao com a Lei
Organica do Municipio, os termos de credenciamento serao publicados no flanelografo da Prefeitura de Quixada
na forma 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 normas legais pertinentes.

 _
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16.8..11Quaisquer informacoes poderao ser obtidas das 08:00h as l7:00h, diretamente na Se fig Segjiétaria de
Safide do Municipio de Quixada, situado na rua Dr. Eudasio Barroso, 1.631, Planalto Universitario,O"uixada-CE.
16.9. O Projeto Basico podera ser examinado por qualquer interessado na sede da Secretaria de Sailde do
Municipio de Quixada.
16.10. Todas as normas inerentes as contrataeoes 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 fomecidas mediante Termo de Retirada de Edital, gratuitamente através de
CD ROOM ou PEN DRIVE, a ser fomecido 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
obrigadoj a;
a) Fornecer 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 de
Quixada-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.
l6.14.Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente edital sera competente o Foro da Comarca
de Quixada — CE.

§§Z€.:

Secretaria Municipal de Safide de Quixada-CE, 08 de outubro de 2020

JulianaCa ‘
Secretaria de Saude do 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

I — OBJETO:

O presente Projeto Basico tem como objeto especificar servicos, definir recursos e parametros para o
Credenciamento de Pessoas fisicas ou juridicas para prestacao de servicos especializados na area de saiide
de interesse da Secretaria de Saiide do Municipio de Quixada, tudo conforme especificacoes e condicfies
contidas neste Termo de Referéncia.

1.1. JUSTIFICATIVA:

O objeto do presente termo é essencial e justifica-se em face da necessidade de atender as demandas dos
municipes de Quixada-CE, para o perfeito e regular atendimento dos usuarios do SUS do municiplo.

A contratacao dos servicos ora solicitados justifica-se ainda, diante a necessidade de suprir uma lacuna na
estrutura organizacional deste Orgao. Cabe ressaltar que as prestacoes dos servicos serao realizadas em carater de
prestacao de servicos e nao gera vinculo empregaticio entre contratado e a Administracao Contratante, vedando-
se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta. Nestes termos, a contratacao
que requeresse visa atender as recomendacoes da legislacao, dos érgaos de controle e principios balizares da
administracao pfiblica, principalmente no que tange o provimento da safide pfiblica a todos, os servicos de safide
compfiem 0 rol garantias constitucionais e estao intimamente ligados a dignidade da pessoa humana. Nesta linha,
cabe transcrever o que dispoe os Arts. 196 e 197 da Carta Magna:

“Art. 196. A saiide é direito dc todos e dever do Estado, garantido mediantepoliticas sociais e
. ‘ econfimicas que visem a redugcio do risco de doenga e de autros agravos e ao acesso universal e

igualiteirio as acfies e servigrospara suapromopiio, protecrio e recuperacao. ”

‘€4rt. 197. Siio de relevancia publica as acfies e servicos de saiide, cabendo ao Poder Pilblico
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentaczio, jiscalizaclio e controle, devendo sua
execugiio serfeita diretamente ou através de terceiros e, também, porpessoaflsica oujuridica de
direitoprivado. ”

O Municipio de Quixada-CE é habilitado em Gestao Plena do SUS devendo garantir o acesso universal,
igualitario e integral ao SUS a sua populacao prépria atualmente estimada em 87.728. (oitenta e sete mil,
setecentos e vinte e oito) habitantes, e referenciada em sua atencao especial a sua populagao no Sertao Central..

O SUS'7é uma rede regionalizada e hierarquizada de acoes e servicos de satide, a qual toma como premissa a
descentralizacao com direcao (mica em cada esfera de govemo.

E facil constatar que, pelo principio da descentralizacao, que aos municipios compete a grande maioria das
Incumbéncias do SUS, com 0 apoio técnico e financeiro da Uniao e dos Estados.

Assiln sendo, cabe ao gestor municipal de saude fazer o levantamento das disponibilidades fisicas, financeiras e
humanas Ida rede publica sob sua gestao, para garantir a universalidade e integralidade do acesso da populacao
propria e referenciada aos servigsos de saude, considerando a demanda existente, através de acfies proprias ou
utilizando-se da colaboracao de terceiros no cumprimento deste mandamento constitucional.

J\
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Nestei5;;seI}l;id9,5,0U111prira aos gestor. em safide, contratar os servicos necessaries para assegurar 0fie~»~a-»R’ede
Municiplal de Safide de Quixada atenda a populacao Quixadaense e da microrregiao, em consonancia com as
pactuacees existentes.

Detal arte, ante, ao exposto, tem-se necessaria a realizacao de Processo de Chamada Publica para contratacao
desseggén-prOl'?lSS;l0naiS‘ pessoa fisica ou. juridica de direito pfiblico ou de direito privado com ou sem fins lucrativos
paraainianutencao da execucao de servicos de APOIO aos Servicos de Atendimento especializados ja ofertados
nestalmuniicipalidade.

1.2. DESCRICAO DOS SERVICOS

it ECXECUTADOSCEM REGIME DE PLANTAO

Medico Cnurgiao Geral — Plantao de 121.2.1.1 Plantao 360 R$ 1.200,00

1.2.1.2 Plantao -— Médico Clinico Geral — Plantao de 12 horas Plantao 360 R$ 1.200,00
1.2.1.3 Plantao —- Médico Traumatologista/Ortopedista — Plantao 3 60 R$ 1350,00

Plantao de 12 horas
1.2.1.4 Plantao— Médico Radiologista — Plantao de 12 horas p Plantao 360
L2;L £32250 — Médico Anestasiologista — Plantao de 12 Plantao 3 60

?1.2.1‘.'61 Plantao — Médico Cardiologista — Plantao de 12 horas p P1811150 360 R$ 1.200,00
1.2.1.71 Plantao e Enfermeiro ~ Plantao de 12 horas Plantao 1.440 R$ 250,00

R$ 1.3 50,00

R$ l.200,00

12.13‘ Ill:(l;1;’;ao — Técnico em Enfermagem — Plantao de 12 Plantao 5.040 R$ 1 13,22

1.2.;2'.fSERVICOS EXECUTADOS EM REGIME DE POSTO DE TRABALHO

1.2.2.1 Assistente Social — Posto de 30 horas semanais (150h/m) Mes R$ 2.135,20
1.2.2.2 1 Biomédico - Posio de 40 horas semanais (200 h/m) Mes R$ 2.135,20

. 1.2.2.3 A A Cirurgiao Dentistla — Posto de 40 horas semanais (200 h/m) Mes R$ 2651,83
1.2.2.4 Enfermeiro — Po§to de 40 horas semanais (200 h/m) Mes R$ 2.651,83
1.2.2.5 Farmaceutico — Plosto de 40 horas semanais (200 h/m) Mes R$ 2.135,20
1.2.2.6 . Fonoaudiologo »~lPosto de 40 horas semanais (200 h/m) Mes R$ 2.135,20
1.2.2.7” Médico — Posto dc 40 horas semanais (200 h/m) Mes R$ l0.671,59

. 14.2.2.8 Nutricionista — Pslmsto de 40 horas semanais (200 h/m) Mes R$ 2.135,20
1.2.2.9 Técnico em S 'dle Buca1— Posto de 40 horas semanais (200 h/m) Mes R$ 1.254,00au

-1.2.2.10 Técnico em Enfehnagem — Posto de 40 horas semanais (200 h/m) Mes R$ l.254,00
1.2.2.11 Terapeuta Ocupaeional — Posto de 40 horas semanais (200 h/m) Mes R$ 2.135,20
1.2.2-12. Psicélogo — Postci 40 horas semanais (200 h/m) Mes R$ 2.135,20

12. DAEXECUCAU DOS ‘ERvICos
2.1. O credenciado prestar' pessoahnente (no caso de pessoa fisica) ou por meio da sua equipe indicada (no caso
de pessoa juridica), no am ito dc sua especialidade, os servicos descritos no Termo de Referencia anexo a este
Edital.
2.1.1» Os servicos serao erfecutados nos seguintes regimes de trabalho:
a)DE PLANTAO DE 12 HORAS ININTERRUPTAS, diumo ou noturno; ou W
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b) REGIME DE POSTO DE TRABALHO, compreendendo jomada de 30 ou 40 horas de trabalho semanal;M“'
2.2. A credenciada fica sujeita a fiscalizacao da Equipe técnica da Contratante, a qualquer tempo.
2.3. Os lservicos a serem prestados serao aqueles insertos no Anexo I deste Edital e que tenham sido solicitados
pela contratante.
2.4. Para cada servico a ser executado a administracao expedira a competente ORDEM DE SERVICOS.
2.5. Os services 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 especificacees contidas no Termo de Referencia, nos anexos, no contrato e
disposicees‘ 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 carencia de justo motivo da credenciada em assinar a ORDEM DE SERVICO ou
a naoprestacao do mesmo, no prazo e condicees estabelecidos, sujeitara a Licitante a aplicacao das penalidades
previstas neste Edital.
2.8. CO-objeto devera ser executado, confonne determinado no presente edital, nos horarios, prazos e condigzees
estipulados previamente, designado pela Unidade Gestora, durante o periodo contratual e rigorosamente de
acordo com as especificacees estabelecidas no credenciamento e no contrato, sendo que a nao observancia destas
condicees, implieara na nao aceitacao dos servicos, sem que caiba qualquer tipo de reclamagzao ou indenizacao
por parte da inadimplente.
2.9. No caso de constatacao da inadequacao da execucao do objeto a ser prestados as normas e exigencias
especificadas neste Edital, no Termo de Referencia, 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
condicees, sob pena de aplicacao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
2.10 Os servicos previstos em regime de PLANTAO DE 12 HORAS on JORNADA DE POSTO DE
TRABALHO (30 OU 40 HORAS SEMANAIS1 deverao ser executados observando ainda as seguintes
especificacoesz
"1-I Os.“ contratados deverao observar os horarios de execucao dos servicos, segundo as escalas publicadas,
observando ainda o horario de funcionamento dos orgaos tomadores dos servicos, inclusive sabados, domingos e
feriados.
2- Todas as despesas remuneratorias, indenizatorias ou tributarias, bem como encargos financeiros é de inteira
responsabilidade do Contratado.
3- 0(a) contratado(a) devera respeitar e cumprir todos os regulamentos e normas adotadas pela Prefeitura de
Quixada, devendo ser afastado imediatamente de suas funcees, no local da prestacao dos sen/icos, o profissional,
cujo comportamento ou permanencia seja considerado pela CONTRATANTE, inconveniente ou incapaz para as
funcees exercidas.
4- Os plautees diurnos de 12 horas iniciam-se as 07:00h e terminam as 19:00h. Os plantfies de noturnos de 12
Il0l'3S111lCl31TI-S6 as 19:00h e terminam as 07:00h.
5- Para efeito de esclarecimento, no contrato entre o Municipio e o contratado, o plantao é considerado como
sendo ‘de 12 (doze) horas, tendo a hora 60 (sessenta) minutos. Entretanto na relacao de trabalho devem ser
aplicados os critérios e definicees previstas na legislagao e normatizacao convencional em vigor, nao importando
com isso a incompatibilidade na prestacao do servico.
6- Os profissionais que executarao seus servicos no regime de posto de trabalho, com jornada dc trabalho de 40
horas semanais deverao cumprir jomada de segunda a sexta-feira das 07:30h as 11:30h e das l3:00h as 17:00h.
Poderao também os profissionais ser convocados para executar os seivicos em outros horarios ou dias, desde que
a jornada nao ultrapasse 8 horas por dia e 40 horas semanais.
6- Os profissionais que executarao seus seivicos no regime de posto de trabalho, com jomada de trabalho de 30
horas semanais deverao cumprir jomada de segunda a sexta-feira das 07:30h as 13:30h. Poderao também os
profissionais ser convocados para executar os servicos em outros horarios ou dias, desde que a jornada nao
ultrapasse .6 horas por dia e 30 horas semanais.
7- Os], profissionais devem ser habilitados, detentores do Registro na entidade competente e portadores da
respectiva especialidade (quando for o caso), higienicos, dinamicos, ter boa apresentacao, ter iniciativa, pericia,
agilidade e conhecimento pratico a ser executado, atender com presteza as solicitacees emanadas pela
Adrninistracao Pfiblica e ter responsabilidade com as atividades desenvolvidas.

"W
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8- Os servicos sao contratados diretamente ao credenciado, que tem a responsabilidade exclusiva“‘e-integral pelo
atendimento do servico solicitado, mediante a disponibilizacao de profissional que atenda as exigencias desse
instrumento.
9- A administracao divulgara com antecedencia minirna de 08 (oito) dias a escala dos servicos ordinarios (em
plantees ou posto de trabalho), observando a previsao da demanda da Secretaria de Sailde para determinado lapso
temporal.
10- Al administracao, considerando fatores imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequencias incalculaveis,
podera solicitar extraordinarios (em plantees ou posto de trabalho), assirn compreendidos os plantees nao
relacionados na escala de plantees ordinarios divulgada.
11- Os profissionais contratados devem preencher os requisitos exigidos para a execucao dos servicos, 24 (vinte e
quatro)‘horas- por dia, para atendimento e cobertura de plantees ou postos extraordinarios, que poderao ser
solicitados a qualquer tempo, segundo a necessidade imprevisivel ou incalculavel do servico p1'1blico. O
credenciado devera atender a solicitacao de servieo extraordinario no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
da comunicacao.
12- O5 plantao ou posto extraordinario sera remunerado com o mesmo valor do plantao ou posto ordinario.
13- Nocaso de pessoa juridica, sem prejuizo da aplicacao das penalidades previstas, toda e qualquer ausencia do
pirofissional disponibilizado ao local de trabalho, justificada ou nao, devera ser suprida por outro profissional que
atenda;-aos requisitos técnicos exigidos, no prazo de uma hora, contado do horario definido para inicio dos
trabalhos (em se tratando de falta ao servico) ou da comunicacao a credenciada/contratada (em se tratando de
abandono do servico apés o seu inicio).
14- No caso de ausencia do profissional, sera descontado na fatura mensal o valor correspondente ao nfimero de

eplantees ou dias nao atendidos, e mesmo que compensadas por outro profissional, sera passivel de aplicagzao das
demaissancees legais e contratuais previstas.
15- O Municipio de Quixada-CE podera solicitar, motivadamente, a substituicao de quaisquer profissionais nos
locais de trabalho.
116- Caso a contratacao recaia sobre pessoa juridica, a mesma podera instalar ponto eletrenico, para controle de
frequencia de seus funcionarios nas dependencias dos locais de execucao dos servicos. O contratado devera
manter _prep'osto,aceito pela Administracao, no local do servico, para representa-lo na execucao do contrato, nos
moldes do artigo 68 da Lei n.° 8.666/93;
1 61.1-.»Aadministracao podera cobrar assinatura de ponto dos profissionais contratados.
17- As decisees e providencias solicitadas, que ultrapassarem a competencia do representante da contratada
deverao ser comunicadas por este a seus superiores, imediatamente, para a adocao das medidas convenientes.
18- Os servicos contratados deverao ser iniciados no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da expedicao da

SERVICO pela administracao.
19- contratados deverao cumprir rigorosamente toda a legislacao aplicavel na execucao dos servicos
contratados, especialmente os referentes a seguranca e a medicina do trabalho;
20- No decorrer da execucao do contrato, a administracao se reserva ao direito de alterar o horario e o local de
trabalho do profissional contratado;
21- O Contratado é responsavel pela sua locomocao até os locais onde serao prestados os servigzos.
22- Osjservicos deverao ser executados nas dependencias da Contratante, de acordo com as normas técnicas
vigentes, bem como com os regulamentos e instrucees internas relativas ao orgao onde os services serao
prestados.
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
condicees e recursos necessarios, limitados a estrutura funcional da Contratante, nao constituindo isso, motivo
para recusa ou ma qualidade no atendimento. I
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) Cépia do comprovante de formacao, graduacao ou habilitacao na especialidade;
b)C(')'p121 da carteira profissional emitida pelo Conselho;
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27- O plantao sera feito de forma ininterrupta durante as 12:00 horas, por Profissional presente na Irr§tin1icao,
ficando. vedada qualquer possibilidade de plantao a distancia, ou seja, fora das dependencias da Contratante;
27.1. O Posto de servico sera executado em jomada de 06 (seis) horas diarias com intervalo dc 15 minutos ou 08
(oito) horas diarias com intervalo de 1 a 2 horas.
28- A Contratante fornecera aos plantonistas alojamento e alimentacao, dentro dos padroes da entidade.
29- Os procedimentos do Sistema Iinico de Safide (SUS), realizados pelos profissionais na execucao dos servicos
(plantao ou posto de trabalho) reverterao em favor da entidade Contratante.
30- Os plantonistas deverao efetuar a troca de plantao, com transferencia de informagees referente aos
atendimentos realizados nos pacientes em observacao, com nota de transferencia escrita, e aguardar até a chegada
do outro plantonista;
31- O pagamento dos servicos (plantfies ou posto de trabalho)___podera ser feito de forma fracionada,
segundo as horas trabalhadas. O preco unitario da hora trabalhada sera o valor da contraprestacao
1d‘ividi’do‘jpela quantidade de horas a serem executadas. No caso de plantao. deve ser considerado como
guociente@pro rata temporis, o valor do plantao dividido pelo nlimero de 12 horas de um plantao. No caso de
posto de trabalho com iornada de 30 ou 40 h. deve ser considerada deve ser considerado como quociente
pro rata temporis. 0 valor da contraprestaeao do posto dividido por 150 ou 200 horas mensais,
respectivamente. conforme o caso.
32- Em caso de impontualidade do profissional prestador de servicos, quanto aos horarios de entrada ou saida do
rplantao,.a administracao procedera ao desconto das horas nao trabalhadas pro rata, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades cabiveis.
33- No caso de contratado pessoa juridica:
a) o pessoal disponibilizado na prestacao de servicos devera ser em nfimero suficiente para o desenvolvimento
normal das atividades, bem como a qualificacao técnica adequada (segundo a especialidade) a finalidade a que se
destina; V
b) Se_ev.cntualmente o profissional tiver necessidade de ausentar-se do servico para acompanhar o paciente em
transferencia, ficara a cargo da contratante, providenciar um substituto, de imediato, para a realizacao do plantao
em seu lugar.

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 ocorrencias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte
das contratada;
b) Efetuar o pagamento a contratada de acordo com as condicees de preco e prazo estabelecidas neste contrato;
c) Atestar a execucao do objeto por meio do setor competente;

4,. DASOBRIGACOES CONTRATADA:
4.1 Serao obrigagees do CREDENCIADO quando CONTRATADO, durante todo o prazo de vigencia contratual:
a) Atender aos servicos, conforme as ordens de servico expedidas, com elevado padrao de eficiencia, 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 orientacees constantes das

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

funcionamento e termo de responsabilidade técnica vigente, mediante a apresentaeao de cépia autenticada;
d) lManter, enquanto durar o ajuste, todas as condicees que ensejaram o credenciamento da Instituicao,

particularmente no que se refere a atualizacao de documentos e as condicoes exigidas por ocasiao da realizacao
de inspeceesg A

I) 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 ocorrencias anormais verificadas na
execucao dos servicos, bem como mudanca de endereco de suas instalacees fisicas;

h) Realizar, por si ou por intermédio de sua equipe, os servicos constantes das ordens de servico;
i) Encaminhar, em envelope lacrado, juntamente com a nota fiscal/fatura, a relacao discrirninada dos servicos

realizados, bem como a copia da autorizacao do CREDENCIANTE.
j) Conduzir a execucao do contrato pertinente ao objeto do presente em estrita observancia a legislacao Federal,
Estadual-,_Municipal, trabalhistas, previdenciarias, tributarias e securitarias; ,.[\

r
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l) Executar o objeto de acordo com as normas e condicoes previstas neste edital, inclusive com as
Lei n° 8.666/93, respondendo civil e criminahnente pelas consequencias de sua inobservancia total ou pariiial;

m) Aceitar nas mesmas condicees de sua proposta, os acréscimos ou supressees dos servicos que porventura se
fizereinnecessarios, a critério exclusivo do Municipio;

n) Comunicar a fiscalizacao de imediato, qualquer ocorrencia anonnal que se verifique;
o) Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Municipio, incluindo dados técnicos e operacionais

sobre o objeto;
p) 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 o prazo maximo
de 24 (vinte e quatro) horas corridos;

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

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

6.D()TACAO ORCAMENTARIA
Os-serviicos serao pagos com recursos oriundos do Tesouro Municipal serao empenhados a conta das seguintes
Dotacees Orcamentarias:
Obs.: Cada Unidade Gestora adotara sua Dotacao orcamentaria.

DE VIGENCIA DO TERMO DE CFEDENCIAMENTO E DO CONTRATO:
O DE CREDENCIAMENTO tera vigencia de 07 (sete) meses, podendo ser prorrogado.
O CONTRATO produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da assinatura do Termo Contratual e vigera pelo
prazo de até 07 (sete) meses, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e
consolidada.

8.FQl§MA_DE PAGAMENTO
O Municipio pagara ao credenciado na proporcao dos servicos efetivamente executados, observados os valores
constantes do Anexo I deste Edital.
A forma de pagamento sera de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da
despesa, e sera efetuado em até 30 (trinta) dias apos seu recebimento, acornpanhadas das Certidees Federais,
Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, através dc crédito na Conta Bancaria do
fomecedor ou através de Cheque nominal.

9. DAIFISCALIZACAO E GERENCLA DO CONTRATO
9.1. A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo(a) gerente de contrato de cada Unidade Gestora,
especialmente designado, por cada Gestor, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei N°. 8.666/93, doravante
denominado GERENTE DE CONTRATO.
9.1.1-0 gerente de contrato ora nominado podera ser alterado a qualquer momento, justificadamente, caso haja
necessidade por parte da contratante.

10. DISPOSICOES FINAIS
10.1. Este termo de referencia visa atender as exigencias legais para o procedimento de Contratacao apés a
realizacao do Credenciamento, constando todas as condicees necessarias e suficientes, ficando proibido por este
termo exigir clausulas ou condicoes que comprometam, restrinjam, ou frustrem a forma de conducao do
credenciamento.
10.2.‘Rleproduza-se fielmente este termo de referencia na minuta do edital.

Secretaria Municipal de Sailde de Quixada-CE, em 08 de outubro de 2020.

JulianaCapi '
- Secretaria de Safide do M icipio de Quixada
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I I A ~ Regido pela Lei n.° 8.666 de 21/06/93 — Alterada e Consolidada

ANEXO H — MODELOS DE SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO

A) SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO

PROCEDNTO DE CHAIVIADA PUBLICA N’ CP2020/001SMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE
sAUDE -
Razao Social ou Nome Completo:
CNPJ/CPF:
Endereco: CEP:
Fone: Fax:
Banicoii f 5 Agencia N.°: Conta Corrente n.°:

OBJETO: Credenciamento de Pessoas fisicas ou juridicas para prestacao de servicos especializados na area de
safide de interesse da Secretaria de Sailde do Municipio de Quixada, tudo conforme especificacees e condicees
contidas no Termo de Referencia, constante dos Anexos do Edital da Chamada Priblica n° CP2020/001SMS-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
‘ .

A Secretaria de Sailde do Municipio de Quixada,

p Pela presente, atendendo a Chamada Pfiblica acima especificada, solicito CREDENCIAMENTO
para fazer parte do banco de pretensos e eventuais prestadores de servico da Secretaria de Safide do Municipio de
Quixada, na seguinte area:

ITEM-"la ~ DIsCRIMINACAo ' UNID I VALOR UNIT.
I

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

* ‘ Estou ciente de que a assinatura do TERMO DE CREDENCLAMENTO, por si so, nao me garante 0
direito a contratacao, mas apenas a mera expectativa de direito, sendo certo, que eventual convocacao para
celebracao dc contrato esta subordinada ao juizo de conveniencia e oportunidade da Administracao Pfiblica.

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

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

Espera deferimento.

Quixada-CE, de de

PROPONENTE
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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 idea CHAMADA PUBLICA N." CP2020/001SMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

A empresa / ou Pessoa Fisica ............................... .., CNPJ................. .., por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a).................................. .., RG .......................... .. e CPF ....................... .., DECLARA, para fins do disposto
no incisor 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 dc dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Quixada, - CE, >>>> de >>>>>>>>>>>>>de 2()>>_

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(Assinatura do representante legal)
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. .9 . U A 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.” CP2020/001SMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Declaro,» para fins de participacao no Edital de CHAMADA PUBLICA N.” CP2020/001SMS-SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para habilitacao da empresa

, CNPJ n” _______i____.

Quixada-I -* CE, de de 2020.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(Assinatura do representante legal)

I
/
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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” >>>>>>>>>>>>

OMUNICIPIO DE QUIXADA - CE, pessoa juridica de direito pirblico interno, inscrita no CNPJ/l\/IF sob o N”.
>>>>>>>>>>>>>> e CGF sob 0 NP >>>>>>>>>, com sede na >>>>>>>>>>>>>>>>>>, QUIXADA/CE - CEP
>>>>>>>>>>>, através da Secretaria Municipal de >>>>>>>>>>>>>>>>, inscrito no CNPJ N°.
>>>>>>>>>>>>>>, neste ato representado pela Sr(a). >>>>>>>>>>>>>, Secretaria Municipal doravante
denominado CREDENCIANTE, e de outro lado, a Empresa >>>>>>>>>>>>, pessoa juridica de direito privado,
sediada a rua.>>>>>>>, n°>>>, Bairro >>>>>>, cidade de >>>>>>>, inscrita no CNPJ/MF sob o n° >>>>>>, por
seu representante legal, Sr(a). >>>>>>>>>>>>, portador do CPF n” >>>>>>>>>, doravante denominado

ou PROFISSIONAL CREDENCIADO firmam entre si o presente TERMO DE
CREDENCIAMENTO mediante as clausulas e condicfies a aeguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente TERMO DE CREDENCLAMENTO é celebrado em decorrencia do Processo Administrativo
dept-Inexigibilidade de Licitacao N° i, oriundo do Processo de CHAMADA PUBLICA N.°CP
2020/001;SMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, e rege-se pelas disposicees constantes na Lei
Federali N” 8.666/93, alterada - Lei das Licitacees Pfiblicas.

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

- HORARIAITEM’ PROFISSAO I UNID I CAR-GA VALOR UNIT.

I
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CREDENCIAMENTO
3.1. O presente termo de credenciamento tera vigencia pelo prazo de 07 (sete) 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.

CLAUSULAQUARTA - OBRIGACOES DAS PARTES
,4.l. As -partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralrnente as disposicees do processo de charnada pfiblica
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 o prazo de credenciamento, de forma a assegurar
os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do credenciamento;
b)1nariter seus dados permanentemente atualizados, durante o prazo dc vigencia do credenciamento;
c) assinar/o termo de contrato quando convocado, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de decadencia do
direito de contratacao;

CLAUSULA QUINTA — DO DESCREDENCIAMENTO WM
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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 presente termo de credenciamento celebrado, observadas as hipoteses
previstas no art. 78 e as disposicees dos art. 77 e 79 da Lei Federal N” 8.666/93.
5.2. Oicredenciado que desejar solicitar o descredenciarnento devera faze-lo mediante aviso escrito, com
antecedencia minima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATACAO
6.1. A assinatura do presente TERMO DE CREDENCIAMENTO, por si s6, nao garante ao CREDENCIADO
direito aicontratacao, mas apenas a mera expectativa de direito, sendo certo, que eventual convocacao para
celebraeaoj de contrato esta subordinada ao juizo de conveniencia e oportunidade da Administracao Publica.
6.2-5.10-/credenciado devidamente convocado devera assinar o respectivo TERMO DE CONTRATO, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias a contar da convocacao, sob pena de decadencia do direito dc contratacao.

CLAUSULA sET1MA - DO FORO
7.1. O fforo da Comarca de Quixada é o competente para dirimir questoes decorrentes da execucao deste termo,
em obediencia 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 tarnbém o assinam, para que produza os seus juridicos e legais efeitos.

I . Secretaria Municipal de Safide de Quixada-CE, de de 2020.

. <NOME DO(A) SECRETARIO(A)> <NOME DO CREDENCIADO>
.SEC_RETARIO(A) MUNICIPAL DE sAUDE ’ CREDENCIADQ

I 1 I AREA DE ATUACAo

TESTEMUNHAS:

1.. CPF:

2.5 I A ' CPF:

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

ANEXO V — CONTRATO

CONTRATO N“ >>>>>>>>>>>>

O MUNICIPIO DE QUIXADA - CE, pessoa juridica de direito pfiblico intemo, inscrita no CNPJ/MF sob o N”.
'>>>>>>>>>>>>>> 6 CGF sob 0 N_° >>>>>>>>>, Q0111 sede na >>>>>>>>>>>>>>>>>>, QUIXADA/CE - CEP
>>>>>>>>>>>, através da Secretaria Municipal de Saiide, inscrito no CNPJ N”. >>>>>>>>>>>>>>, neste ato
representado pela Sr(a). >>>>>>>>>>>>>, Secretaria Municipal doravante denominado CONTRATANTE, e de
outro lado, a Empresa >>>>>>>>>>>>, pessoa juridica de direito privado, sediada a 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

ipresientjel TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e condicees a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRINIEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. -O.-presente contrato é celebrado em decorrencia do Processo Administrativo de Inexigibilidade de
Licitaeao N” , oriundo do Processo de CHAMADA PUBLICA N.” CP2020/001SMS-SECRETARIA

DE SAUDE, e rege-se pelas disposicees constantes na Lei Federal N” 8.666/93, alterada - Lei das
Licitacees Pfiblicas.

CLAUsULA SEGUNDA - Do OBJETO
2.1.Constit11i objeto do presente contrato a >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, conforme ANEXO I
do Edital e dadocumentacao apresentada e adjudicada.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMIENTO

3"./1. -Ovvalor global da presente avenca é de R$ >>>> (>>>>>>), a ser pago na proporcao dos servicos
efetivamente executados, segundo as ordens de servico expedidas pela Administracao, de conformidade com as
notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidoes Federais,
Estaduais e Municipais do contratado, todas atualizadas, observadas as condicees previstas no ANEXO I do
Edital da-Chamada Priblica.

3.2. O valor do presente Contrato nao sera objeto de reajuste, antes de decorridos 07 (sete) meses da contratacao,
hipotese na qual podera ser utilizado o indice IGP-M da Fundacao Get1'Ilio Vargas.

pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apes adimplemento da obrigacao e encaminhamento da
documentacao tratada no subitem 3.1, observadas as disposicees editalicias, através de crédito na Conta Bancaria

edoocontratado 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/M1? 5()b Q 11° >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, Qgm End, >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, 11° >>>,
>>>>>>>>>>>>, Quixadgi, Ceari

-CLAUSULA QUARTA - Do PRAZO DE VIGENCIA /jllwwi
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(s.ete)r_m‘eses, 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 contratacees 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:

CLAUSULASEXTA - DA oBRICACAo DAS PARTES
6.1. As -partes se obrigam reciprocarnente a cumprir integrahnente as disposicoes do instrumento convocatorio, da
Lei Federal n” 8.666/93, alterada e consolidada.
6.2. OCONTRATADO obriga-se a:
a) executar os servicos contratados dentro dos padrees estabelecidos pelo MUNICIPIO, de acordo com o
especificado no instrumento convocatorio e no Anexo I, que fazem parte deste instrumento, observando ainda
todas as normas técnicas que eventuahnente regulem os servicos, responsabilizando-se ainda por eventuais
prejuizos decorrentes do descumprirnento de qualquer clausula ou condicao aqui estabelecida;
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer enus de origem federal,
estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes daexecucao do contrato que lhes sejam imputaveis, inclusive
com relacao a terceiros, em decorrencia dos servicos;
c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem-_vicios, defeitos ou incorreceesg
d)_ _respons.abiliza1'-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 o
acompanhamento pelo orgao interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administracao, para representa-lo na execucao do contrato. As decisees e
providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao ser comunicadas a seus
superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes;
f) aceitar, nas mesmas condigzoes, os acréscimos ou supressees que se fizerem nos servicos, 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 especificacees constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de
fatiirarnentos extraordinarios sob o pretexto de perfeito ftmcionamento e conclusao do objeto contratado;
i)3prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas reclamacoes se obriga a atender
prontamente, bem como dar ciencia ao MUNICIPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da exeeucao do contrato;
j) dispor-se a toda e qualquer fiscalizacao do MUNICIPIO, no tocante a execucao dos servicos, assim como ao
cumprimento das obrigacees previstas;
k) prover todos os meios necessaries a garantia da plena operacionalidade dos servicos, inclusive considerados os
casos de greve ou paralisacao dc qualquer natureza;
1) comunicar imediatamente ao MUNICIPIO qualquer alteracao ocorrida no endereco, conta bancaria e outros
julgaveis necessarios para recebimento de correspondencia;
In) possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instalacees, a fim de verificar as condicees 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
darecusa, no todo ou em parte os servicos recusados pela Administracao, caso constatadas divergencias nas
especificacees, as normas e exigencias especificadas no Projeto Basico, no Edital ou na Proposta do Contratado;
0) providenciar, por sua conta e sem enus para o MUNICIPIO, a correcao ou substituicao, dos servicos que
apresentem inconfonnidade; -

"/W*“’l



I ESTADO Do CEARA A /a3”“il§iiiii?a§.~»»..
E by I {;:':1- %*“““PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA SW6

Secretaria Municipal da Saiide - SMS iiiik , P  -.;.r-.., 1/ is
p) man_ter,, sob as gpenas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dadds;§€{i;1forma§g“ae’s,
documentos, cspecificagees técnicas e comerciais dos servicos do MUNICIPIO, dc que veiiiliama-*"“f<5mar
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 dependencias do MUNICIPIO, devidamente identificados com cracha
subscrito pela CONTRATADA, no qual constara, no minimo, sua razao social, nome completo do empregado e
fQtog£fl.fia1.3.X4;
r) Arcaricomr 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 exigencias 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 condicees;
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
6.3.1. efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento;
6.3.2.IEnviar as midias no fonnato solicitado pela contratada;

\~§~"‘

CLAUsULA SETIMA - DAS sANCoEs
7.1. Na hipétese de descumprimento, por parte do contratado, de quaisquer das obrigacees definidas neste
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejuizo das sancees previstas
na Lein” 78.666/93, 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 condicees constantes nesse Edital,
sujeita-se a credenciada as seguintes penalidades:
a) advertencia;
b) multa. de:-
b.1_~) 1"/,0 1%; (um por cento) ao dia sobre 0 valor estimado da contrataeao, no caso de atraso na execucao do objeto,
lini'itad"o'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 dc 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) gsuspensao temporaria do direito dc participar de licitacao e impedirnento 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 Pfiblica.
7.1.2. Se o fornecedor nao mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execucao do servico, comportar-se de 5odo
inideneo 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 cominacees 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;
d) comportar-se de modo inideneo;
7.2. O. valor da multa, aplicada apos o regular processo administrative, sera descontado de pagamentos
eventuahnente devidos pelo Municipio a adjudicataria ou cobrado judiciahnente.
7.3. As sancees 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" tarnbém poderao ser aplicadas a credenciada, confonne 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.
7.5. Na hipétese de ato ilicito, outras ocorrencias 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 prejum 
demaissancees previstas na Lei n” 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
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a) advertencia;
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisicao, ou do valdfglobal 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 0 valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que o
contratado fizer jus.
7.2.2.8 Em caso de inexistencia ou insuficiencia de crédito do contratado, o valor devido sera cobrado
administrativarnente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execucao
fiscal, com os encargos conespondentes. P
7.3. As partes se submeterao ainda as demais sancees irnpostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 8.666/93,
alterada e consolidada e no instrumento convocatério.
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 obrigacees 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
judiciahnente, na inexistencia deste.
7.6. As partes se submeterao ainda as demais sancees impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 8.666/93,
alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.

4-»we

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO

8.1. A inexecucao total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias contratuais, as
previstas em lei e no Edital.
8.2. iAlérn ' 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 reclamar
indeni-zacees relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execucao, ocorrendo quaisquer
infracees as suas clausulas e condicoes ou nas hipéteses previstas na Legislacao, na forma dos artigos 77 e 78 da
Lei 8.666/93.
58.3. 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
obrigacees por ele assumidas, todas as condicees 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.
9.3.0”-CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prenogativas 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. LA, inadimplencia do contratado com referencia 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 forrnam o procedimento de
credenciamento e a proposta apresentada.
9.9. A Contratada, na vigencia do Contrato, sera a unica responsavel perante terceiros pelos atos praticados por
seu pessoal, exirnida a Contratante de quaisquer reclamacoes e indenizacees.

CLAUsULA DEZ - Do FOR0
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10.1. O foro da Comarca de Quixada é o competente para dirimir questees decorrentes da esz‘éi€rr§,_§;;,ji‘e"‘§iZ
Contrato, em obediencia 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
testemunhasque também o assinam, para que produza os seus juridrcos e legais efeitos.

Secretaria de Saude do Municipio de Quixada-CE, .

< NoME D0(A) SECRETARIO(A)? <NOME Do CONTRA'I‘ADO>
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE AREA DE ATUACAO

CONTRATANTE CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. CPF:

CPF:2..

W


