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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N2 10.001/2021 - CHP 

A Secretaria de Saúde do Município de Quixadá, Estado do Ceará, através da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria n 2  09.03,002/2021 de 09 de março 

de 2021, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n, bairro Campo Velho, em Quixadá, 

Estado do Ceará, receberá no período de 27 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 

2021, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 12:00 horas, PROPOSTAS do 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  

PROCEDIMENTOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TSR, AUTORIZADAS PELA 

APAC (AUTORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE), EM  

ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXADÁ - CE, TUDO CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,  anexo 1, parte integrante 

deste processo. 

1.0 - DO OBJETIVO 

1.1- O presente Chamamento Público tem como objetivo o CREDENCIAMENTO DE 

PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE 

TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TSR, AUTORIZADAS PELA APAC (AUTORIZAÇÃO DOS 

PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE), EM ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

QUIXADÁ - CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 

REFERÊNCIA, anexo 1, parte integrante deste processo. 

1.2- O credenciamento para os fins a que se propõe o presente edital se destina a 

contemplar atendimentos na área de saúde, em harmonia com o que estabelece a 

Portaria n 2  3.822 de 29 de dezembro de 2020. 

2.0 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

2.1- A participação neste credenciamento implica a aceitação plena e irrevogável das 

normas constantes neste instrumento. 

2.2- Não poderão participar do presente chamamento pessoas jurídicas que: 

2.2.1- Estejam com seus cadastros cancelados, suspensos e/ou que tenham sido 

declarados impedidos de se cadastrarem ou contratarem com a Administração Pública, 

enquanto durar o impedimento; 

2.2.2- Tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação; 
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2.2.3- Empresas pertencentes a servidores da Administração Pública Municipal de 

Quixadá, bem como qualquer pessoa física que a integre. 

2.3- A Secretaria de Saúde poderá revogar o presente chamamento público por razões 

de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

2.4- As situações não previstas neste Edital, inclusive aquelas decorrentes de casos 

fortuitos ou de força maior, serão resolvidas neste regulamento, pela Secretaria de 

Saúde. 

3.0 - DA HABILITAÇÃO 

3.1- Para habilitar-se ao credenciamento, os interessados deverão requerê-lo através 

de Carta Proposta junto à Comissão de Licitação, declarando conhecer e concordar 

com os termos do Edital, apresentando a seguinte documentação, que deverá ser 
apresentada em oriqinal ou por cópia devidamente autenticada, ou ainda que 
atenda a Lei n 2  13.726 de 2018. 

3.2- OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONSISTIRÃO DE: 

3.2.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

3.2.1.1- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, 

devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro 

Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por ações, 

acompanhado da ata da assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se 

tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício. 

3.2.1.2- Prova de inscrição na: 

a) Fazenda Federal (CNPJ); 

3.2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

3.2.2.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante. 

a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da 

Certidão de Débitos Relativos aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referentes a tributos e 
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contribuições federais, à divida ativa da União e contribuições previdenciá rias, nos 

termos da Portaria MF 1.751, de 02 de outubro de 2014; 

b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita 

através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; 

c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita 

através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa 

Municipal; 

3.2.2.2- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação - CRS, e 

3.2.2.3- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) emitida pela Justiça do 

Trabalho. 

3.2.2.4- Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões 

positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que 

os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

3.2.3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

3.2.3.1- Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove que o (a) licitante tenha prestado 
ou esteja prestando serviços de natureza e espécie condizentes com o objeto desta 
chamada pública, especificados no anexo 1 deste edital; 

a) A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica 

emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações 

sobre o fornecimento prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou 
outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado; 

3.2.3.2 - Comprovante de inscrição de pessoa jurídica, junto ao Conselho de Classe 

condizente com o objeto deste processo. 

3.2.4- OUTRAS EXIGÊNCIAS: 

3.2.4.1- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, no mínimo dentro do prazo de validade; 

3.2.4.2- Declaração expressa de que atende ao disposto no Art. 72,  inciso XXXIII da 

CF/88, e Art. 27, inciso V, da Lei Federal n2 8.666/93. 
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4.0 - DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

4.1- A Secretaria de Saúde, através da Comissão de Licitação poderá, durante a análise 

da documentação, convocar os interessados para quaisquer esclarecimentos 

porventura necessários; 

4.2- Após análise da documentação e com base no resultado a Comissão de Licitação 

emitirá o parecer sobre a viabilidade do credenciamento; 

4.3- A aprovação ou não da proposta de credenciamento será comunicada aos 

interessados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de 

apresentação da proposta; 

4.4- A apresentação da proposta de credenciamento implica na plena concordância e 

aceitação dos termos e condições previstas neste instrumento, inclusive com relação 

ao preço estipulado pela Administração para a prestação dos serviços constantes do 

anexo 1, parte integrante deste processo. 

5.0 - DA CONTRATAÇÃO 

5.1- Os serviços prestados serão contratados por meio de CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, onde se estabelecerão com clareza e precisão os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, conforme minuta constante do anexo IV deste edital; 

5.2- O prazo do contrato será estipulado de acordo com os preceitos legais, porém, 

determinado em função das reais necessidades dos serviços. 

5.2- São de inteira responsabilidade do(a) Contratado(a) todas as obrigações pelos 

encargos previdenciários fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução do 

Contrato e previstos em lei. 

5.3- O(a) contratado(a) é responsável pelos danos causados, diretamente à Secretaria 

de Saúde e seus beneficiários, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do Contrato, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 

5.4- O(a) contratado (a) se compromete a assinar o contrato, no prazo de 05 (dias) a 

contar da notificação feita pela Secretaria de Saúde; 

5.5- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital será obedecido o previsto no 

art. 110, da Lei ng 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

5.6- Os serviços serão pagos em função do quantitativo efetivamente realizado, 

multiplicado pelo preço unitário constante do anexo 1 deste edital; 
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5.7- Os serviços especializados deverão ser executados na sede do município de 

Quixadá. 

5.8- Os procedimentos serão atendidos e realizados mediante prévia autorização 

expedida pela Secretaria de Saúde. 

5.9- Os interessados em participar do referido chamamento público deverão estar 

cientes do valor dos procedimentos, previamente estipulados pela Secretaria de 

Saúde, com base na tabela oficial do Sistema Único de Saúde - SUS. 

5.10- Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste Edital 
serão atendidos, pela Comissão de Licitação, no horário de expediente ao público, das 

08:00 às 12:00 horas, localizada na Rua Trav. José Jorge Matias, s/n - Centro, em 

Quixadá-Ce. 

6.0- DOS ANEXOS DO EDITAL: 

ANEXO 1 
	- TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANEXO II 
	- MODELO DE CARTA PROPOSTA. 

ANEXO III 
	- MODELO DE DECLARAÇÃO. 

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO. 

Quixadá-Ce, 20 de abril de 2021. 

Benedita de Oliveira 
	

Mirlla Maria $tdanha Lima 

Secretário(a) de Saúde 
	

Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO 

O presente Termo de Referência tem como objetivo elencar os elementos necessários 

com vista ao Credenciamento de Clínicas para prestação de serviços para realização de 

procedimentos de Terapia Renal Substitutiva - TSR, autorizadas pela APAC 

(Autorização dos Procedimentos de Alta Complexidade), em atendimento a pacientes 

da rede pública municipal, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá- 

2 - JUSTIFICATIVA 

	

2.1. 	A Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá-CE, possui uma grande procura 

pelos os serviços de Terapia Renal Substitutiva e demanda reprimida em nosso setor 

de agendamento. Vislumbramos estas contratações tende a melhor oportunidade a 

servir nossos usuários em saúde e melhorar a perspectiva de vida e a satisfação e bem-

estar das pessoas. 

2.2. O art. 199 da Constituição Federal de 1988 - CF/1988 prevê que "a assistência à 

saúde é livre à iniciativa privada" e seu § 12  disciplina que: 

"as instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 

segundo diretrizes deste, mediante contrato de 

direito público ou convênio, tendo preferência as 

entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos". 

	

2.3. 	Por sua vez, a Lei n9  8.080/1990 que instituiu o Sistema Único de Saúde, 

constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo poder público, prever: 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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"Art. 79  As ações e serviços públicos de saúde e 

os serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

( 	) 

IX - descentralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para 

os municípios." 

2.4. Os serviços objeto desta contratação são considerados de Média e Alta 

Complexidade, e possuem financiamento de origem federal. 

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES 

	

3.1. 	Relação com preço das cirurgias da Tabela SUS no endereço eletrônico 

https://www.cisamusep.org.br/uploads/credenciamento/86_Tabela_SUS_referencia-

SETEM  BRO_2019.pdf. 

	

3.2. 	NATUREZA DA DESPESA: Procedimentos de Terapia Renal Substitutiva. 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES 0.UANT. V. UNIT. VALOR.TOTAL 

03.05.01.009- HEMODIÁLISE MÁXIMO UMA SESSÃO 
1.000 R$ 194,20 R$ 194.200,00 

3 POR SEMANA - EXCEPCIONALIDADE 

03.05.01.010- HEMODIÁLISE 	MÁXIMO 	3(TRÊS) 
1.500 R$ 194,20 R$ 291.300,00 

7 SESSÕES POR SEMANA 

03.05.01.012- HEMODIÁLISE 	EM 	PACIENTE 	COM 1.000 R$ 265,41 R$ 265.410,00 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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SOROLOGIA POSITIVA PARA HIV E/OU 

HEPATITE B E/OU HEPATITE C - 

EXCEPCIONALIDADE MÁXIMO UMA 

SESSÃO POR SEMANA 

HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM 

SOROLOGIA POSITIVA PARA HIV E/OU 

HEPATITE B E/OU HEPATITE C, MÁXIMO 

3(TRÊS) SESSÕES POR SEMANA 

1.000 	R$ 265,41 
R$ 265.410,00 

03.05.01.004- 3.05.01.004- 

2 

R$ 530,820,00 
HEMODIÁLISE HEMODIÁLISE CONTÍNUA 2.000 R$ 265,41 

HEMODIÁLISE PARA PACIENTES RENAIS 

AGUDOS! CRONICOS AGUDIZADOS SEM 

TRATAMENTO DIALÍTICO INICIADO 

03.05.01.013- 

1 
1.000 	R$ 265,41 R$ 265.410,00 

HEMODIÁLISE PEDIÁTRICA (MÁXIMO 4 

(QUATRO) SESSÕES POR SEMANA) 

03.05.01.020- 

4 
1.500 	R$ 353,88 

R$ 530.820,00 

R$ 2.343.370,00 VALOR TOTAL 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Deverá apresentar documentação legal pertinente, do(s) registro(s) do(s) responsável 

(is) da proponente no Conselho de Classe Regional competente e qualificação de 

acordo com as normas da ANVISA, a documentação será apresentada somente para 

assinatura do contrato; 

a) Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho de Classe Competente do 

Estado do Ceará. 

5- PRAZO DE CONTRATAÇÃO 

5.1. As contratações efetuadas terão vigência a contar da data de assinatura do 

contrato com prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogadas por iguais e 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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sucessivos períodos até o limite da lei, desde que mantidas as condições de 

credenciamento no período e as condições prevista no termo de contrato. 

5.2 - As prorrogações de prazos deverão obedecer às hipóteses elencadas no 

parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei n 8.666, de 1993. 

5.3 - O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data da assinatura do 

contrato, e em enquanto perdurar sua vigência. 

5.4 - Em caso de prorrogação do contrato os valores dos procedimentos cirúrgicos não 

serão reajustados, haja vista que ocorra alteração dos valores de referência da tabela 

do SUS. 

6- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

6.1 - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Controle e 

Avaliação da Secretaria da Saúde de Q.uixadá-CE. 

6.2 - A presença da fiscalização por parte da contratada, não elide nem diminui a 

responsabilidade da empresa contratada. 

7- DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1 - Nos termos do art. 67 Lei n 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

7.2 - As empresas credenciadas e contratada deverão executar fielmente o objeto 

previsto neste Termo, dentro das especificações técnicas, dos padrões de qualidade 

exigidos e nas quantidades solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

7.3 -As empresas credenciadas deverão executar os procedimentos de acordo com as 

Normativas e Protocolos praticados pelo Ministério da Saúde/SUS e Protocolos da 

Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá-CE. 

7.4 - Os serviços serão prestados nas dependências da clínica credenciada, sendo de 

sua responsabilidade fornecer estrutura apropriada para a execução dos mesmos, com 

pessoal e materiais necessários. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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7.5 - A contratante poderá disponibilizar espaços físicos para os procedimentos dos 

serviços previsto neste Termo, quando entender, facilitar e melhorar o atendimento 

dos pacientes. 

7.6 - As clínicas deverão considerar que os usuários serão encaminhados 

exclusivamente pela Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá-CE, respeitando a fila 

de espera e a classificação da gravidade dos casos de urgência, e no caso de mais de 

um prestador credenciado, será sempre respeitada em primeiro a escolha do usuário e 

não havendo a escolha pelo usuário será sempre verificado a rotatividade. 

7.7 - A contratada deverá disponibilizar agenda com prazo máximo de 7 (sete) dias 

úteis, exceto quando a contratante definir abertura de agenda com prazo maior. 

8- DO PAGAMENTO 

8.1 - Para efeito de pagamento, será efetuada a contagem física das quantidades de 

serviços efetivamente realizados, e será encaminhado pela clínica credenciada para a 

Secretaria Municipal de Saúde desta Municipalidade até o 52  (quinto) dia útil do mês 

subsequente. 

8.2 - A Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá pagará a clínica credenciada a 

importância gerada pelo número de procedimentos efetivamente realizados, 

multiplicado pelo valor unitário proposto neste Termo de Referência, conforme Tabela 

SUS, 	 no 	 endereço 	 eletrônico 

https://www.cisam  usep.org.br/uploads/credenciamento/86  Tabela SUS referencia-

SETEM BRO_2019.pdf. 

8.3 - A Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá disporá de um prazo de até 30 

(trinta) dias, para a efetuar a transferência do valor mediante crédito em conta 

bancária, com a apresentação do relatório emitido pela a Clínica credenciada e a 

certificação da gestora do contrato, confirmando a quantidade de serviços 

efetivamente realizados. 

8.4 - É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo 

não estiver de acordo com as especificações exigidos neste Termo de Referência ou no 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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Termo de Contrato. 

8.5 - Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes 

comprovantes: 

1) 	Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida 

Ativa da União (PGFN), com abrangência inclusive as contribuições sociais; 

II) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica 

Federal; 

III) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual; 

Ø 	
IV) CND emitida pelo município domiciliado; 

V) 	CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°. 

12.440/2011. 

8.6 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de 

descumprimento das condições de qualificação exigidas neste Termo de Referência. 

8.7— Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original, ou por 

qualquer processo de consulta pela internet em sites oficiais, só será aceita após a 

confirmação de sua autenticidade. 

9 - OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

9.1 - Executar o objeto do contrato no prazo e forma ajustada, sem transferir a 

outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços contratados, sob pena de seu 

descredenciamento. 

9.2 - Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, que deverão ser 

realizados com a observância das normas técnicas e legais aplicáveis, em especial os 

princípios balizadores do SUS, integralidade, universalidade, equidade, hierarquização 

e gratuidade. 

9.3 - Comunicar imediatamente e por escrito à Secretaria Municipal de Saúde 

qualquer anormalidade ou fato de caráter urgente que coloque em risco a saúde 

pública ou do paciente. 

9.4 - Observar as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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contratada. 

9.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas no processo de contratação. 

9.6 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

9.7 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

9.8 - A Proponente deverá instalar-se no município ou próximo com distância não 

superior a 50(cinquenta) quilômetro considerando como ponto zero a secretaria da 

Saúde de Quixadá, com toda estrutura necessária para realização de procedimentos 

previstos neste Termo. 

9.9 - Manter pleno funcionamento dos serviços durante toda a vigência do contrato. 

9.10 - Cumprir todas as exigências legais cabíveis, em especial as legislações e 

normativas do SUS. 

9.11 - Informar à SMS quaisquer alterações que ocorrerem na razão social, controle 

acionário, diretoria, estatuto ou endereço, juntamente com a documentação 

comprobatória. 

9.12 - Declarar, por meio de documento assinado por seu representante legal, que 

tem conhecimento pleno e aceita todas as exigências contidas neste Termo de 

Referência. 

9.13 - Atender todo e qualquer cidadão de forma digna e respeitosa, sem qualquer 

tipo de distinção de origem, raça, sexo, gênero, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação. 

9.14 - Manter os prontuários dos pacientes seguros e disponíveis dentro dos prazos 

legais, observado o disposto na Lei Federal n2  13.787/2018, outras legislações 

aplicáveis e as que vierem a substituí-Ias. 

9.15 - Fornecer toda e qualquer informação referente à prestação de serviços públicos 

de forma transparente, em especial nas solicitações decorrentes dos demais poderes 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ou esferas, observado o disposto na Lei Federal n2 12.527/2011 - Lei do Acesso à 

Informação, e Lei n2 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas 

alterações posteriores e legislações adicionais ou substitutas, se houver. 

9.16 - Entregar ao paciente, após cada atendimento, seu respectivo sumário, a ser 

visualmente padronizado junto à SMS e contendo minimamente: logotipo da empresa, 

nome empresarial, nome fantasia e número de inscrição junto ao Cadastro Nacional da 

Pessoal Jurídica - CNPJ da empresa, a logotipo da Secretaria Municipal de Saúde de 

Quixadá e a logotipo oficial do SUS. 

9.17 - Comunicar a SMS com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis as 

interrupções programadas do serviço, e imediatamente aquelas onde não seja possível 

dar previsibilidade. 

9.18 - Sanar em até 3 (três) dias úteis interrupções ocasionadas por avarias em 

equipamentos. 5.19- Remarcar, num prazo máximo de 3 (três) dias corridos, os 

agendamentos cancelados decorrentes de interrupção, programada ou não. 

9.19 - Apresentar relatório nominal junto com a contratante dos serviços prestados 

aos pacientes atendidos. 

9.20 - O relatório deverá constar no mínimo o nome completo do paciente com 

número de RG, CPF, data de nascimento e data do procedimento. 

9.21 - Prestar os Serviços de exames descritos no objeto deste Termo, em seu próprio 

estabelecimento, com CNES atualizado, com uso de equipamentos e materiais 

próprios, através de profissionais habilitados que mantenham vínculo, regulamentado 

com a empresa contratada. 

9.22 - Manter para execução do contrato, Profissional técnico habilitado em posse de 

registro no respectivo Conselho Profissional. 

9.23 - Permitir vistorias técnicas por parte da contratada. 

9.24 - Arcar com indenização de dano causado ao usuário do SUS, decorrente de ação 

ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por 

profissionais a ele vinculados. 

Trav. José Jorge Matias, s/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 1 ~i 
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10- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1 - Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de 

Serviços / Autorização para prestação dos serviços, após emissão de empenho. 

10.2 - Realizar controle e auditoria para avaliação da conformidade da prestação de 

serviços com as normas técnicas do SUS. 

10.3 - Exercer autoridade reguladora sobre as ações realizadas pela contratada. 

10,4 - Transportar o cidadão para realização dos procedimentos, quando 

comprovados pessoas necessitadas ou quando estabelecimento de saúde estiver fora 

dos limites do município, ou com comprovada incapacidade de locomoção. 

10.5 - Esclarecer aos cidadãos quanto aos seus direitos e deveres enquanto usuários 

do SUS e prestar todos os esclarecimentos necessários pertinentes aos serviços 

ofertados pela contratada. 

10.6 - Fornecer à contratada os documentos, informações e demais elementos 

pertinentes à execução do contrato. 

10.7 - Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, 

podendo solicitar providências da CONTRATADA quando não estiver cumprindo com 

as exigências prevista na legislação atinente aos serviços prestados. 

10.8 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do 

objeto contratual. 

10.9 - Aplicar as penalidades previstas em lei e no instrumento de convocação em 

havendo descumprimento das condições previsto no TERMO DE CONTRATO. 

10.10 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 

CONTRATANTE para a execução do objeto contratual. 

10.11 - Impedir que terceiros execute o objeto contratado. 

10.12 - Prestar as Informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelos empregados da CONTRATADA. 

10.13 Providenciaros pagamentos conforme previsto neste Termo de Referência, edeacordo 

com ascondições contratuais. 

10.14 - Descontar impostos, taxas e que demais for previsto em lei, dos pagamentos 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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10.15 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece 

a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

11— DA VEDAÇÃO E DENUNCIA 

111-É vedado o pagamento de qualquersobretaxa com relação ao valor daTabela de Valores da 

Tabela 	de 	preços 	do 	SUS, 	no 	endereço 	eletrônico 

https://www.cisamusep.org. br/uploads/credenciamento/86_Tabela_SUS_referencia-

SETEM BRO_2019.pdf. 

11.2 - É vedada a contratada a exigência que o usuário assine, fatura ou guia de atendimento 

em branco ou qualquer documento de cobrança. 

11.3 - Estabelecer restrições e limites de idade para o atendimento nos serviços 

contratados. 

11.4 - Alterar as instalações bem como mudar de endereço de atendimento sem 

consentimento prévio e por escrito da Contratante. 

11.5 - Fazer distinção entre o atendimento realizado aos pacientes do SUS dos demais 

pacientes atendidos por planos de saúde ou privados. 

11.6 - Realizar qualquer cobrança, direta ou indiretamente, aos cidadãos usuários do 

SUS, assim como solicitar quaisquer tipos de doações ou fornecimento de materiais ou 

medicamentos para execução dos procedimentos. 

11.7 - Manter qualquer sócio, diretor, gestor, administrador ou dirigente de qualquer 

natureza vinculado ao Poder Público Municipal. 

12- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 - Quaisquer, informações e esclarecimentos complementares relativos ao 

credenciamento poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitação, no horário das 08:00 hora 

às 14:00horas. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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12.2 - Este credenciamento poderá ser revogado por interesse da Administração Pública, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar o ato ou anulado por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por 

provocações de terceiros, sem que as clínicas credenciadas tenham direito a qualquer 

indenização, à exceção do disposto no art. 59 da Lei n2. 8.666/93, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

12.3 - Em caso de REVOGAÇÃO deste Processo serão observadas as disposições da Lei 

Federal ri2  8.666/93 e alterações. 

12.4 - A responsabilidade da contratada estende-se aos casos de danos causados por 

defeitos relativos à prestação de serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei Federal 

n 28.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil Brasileiro e a Lei de 

Licitações e Contratos, vigentes. 

12.5 - Aqualquertempo caberá ao usuário e credenciado denunciar irregularidades verificadas 

na prestação dos serviços, bem como no faturamento. 

12.6 - Poderá haver rescisão do contrato que será determinada pela Contratante e 

exarada no processo administrativo competente, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, com vista ao disposto na Lei Federal n° 8.666/1993. 

12.7 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação 

pertinente. 

13- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 - A despesa ocorrerá à conta de recursos específicos consignados no respectivo 

Dotação 1001.10.302.1332.2.142 - Outros Atendimentos na 

Atenção 	Secundária 	outros 	procedimentos 	de 

atendimento na Atenção Secundária. 

Elemento de despesa 

Orçamento vigente de acordo com a dotação orçamentária do exercício de 2021.

11  

3.3.90.39.00 	Outras 	serviços 	de 	terceiros 	pessoa 

jurídica 

Subelemento 3.3.90.39.26 Outros serviços médicos - hospitalar —Pi 

Fonte de recurso 1214000000 	- 	Transferência 	SUS 	Bloco 	de 

4\ 1\J  
Trav. José Jorge Matias, S/ N 
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manutenção 

13.2 - As possíveis contratações no exercício subsequente serão feitas no orçamente 

vigente com dotação equivalente. 

14- DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

14.1 - Consoante o art. 45, da Lei 9.784/1999, a administração pública poderá, sem a 

prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 

acauteladoras, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de 

dano de difícil ou impossível reparação. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

Local e data 

A 

Secretaria Municipal de Saúde 

Comissão Permanente de Licitação 

Ou i xa dá-Ceará. 

REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO N° 10.001/2021 - CHP. 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa documentação exigida para credenciamento 

para a execução dos serviços constantes do Edital de Chamamento Público N° 

10.001/2021 - CHP, cujo objeto é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - 

TSR, AUTORIZADAS PELA APAC (AUTORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA 

COMPLEXIDADE), EM ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DE 

INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXADÁ - CE, TUDO 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, conforme 

especificações constantes do anexo 1, parte integrante deste processo. 

Manifestamos, neste ato, nossa concordância com os preços fixados pela 

Administração, constantes do anexo 1 do processo em referência. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data da apresentação da nossa documentação junto à Secretaria 

de Saúde. 

Segue, em anexo, toda documentação requerida para habilitação, tudo, de acordo com 

o citado edital. 

Finalizando, declaramos, sob as penas da Lei, que estamos de pleno acordo com todas 

as condições estabelecidas no edital e seus anexos e que não existe nenhum fato 

impeditivo que possa obstar a nossa participação no referido processo. 

Anexos: Documentos de habilitação 

Atenciosamente, 

Nome do representante Legal 

CPF N 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins que, 

em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal n2  9.854, de 27/10/1999, publicada 

no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não 

emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Local e data 

Nome do representante Legal 

CPF N 9  

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTRATO N 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

FAZEM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E 

	  MEDIANTE AS CONDIÇÕES E 

CLÁUSULAS A SEGUIR PACTUADAS: 

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 

	  n9 	, em 	 -Ce, Estado do Ceará, inscrito 

no CNPJ sob o n9 	 , neste ato representado pelo(a) Secretário(a) 

de Saúde, Sr(a). 	 , doravante denominado de 

CONTRATANTE, e, do outro lado, 	  com endereço à 

	  em 	 , Estado do 	, inscrito no (CPF 

ou CNPJ) sob o n 	 , representado por 	 , ao fim 

assinado, doravante denominado de CONTRATADO(A), de acordo com o Edital de 

Chamamento Público para Credenciamento n2  10.001/2021 - CHP, sujeitando-se os 

contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1- Fundamenta-se este contrato no Edital de Chamamento Público nq 10.001/2021-

CHP, e na Lei ng 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DO VALOR 

2.1- O presente contrato tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE TERAPIA RENAL 

SUBSTITUTIVA - TSR, AUTORIZADAS PELA APAC (AUTORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

DE ALTA COMPLEXIDADE), EM ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXADÁ - CE, 

TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, anexo 1, 

parte integrante deste processo. 

2.2 - O Valor do Contrato será de R$ 	  

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES QUANT. V. UNIT. VALORTOTAL 

03.05.01.009-3 
HEMODIÁLISE MÁXIMO UMA SESSÃO POR 

SEMANA - EXCEPCIONALIDADE 
1.000 

03.05.01.010-7 
HEMODIÁLISE 	MÁXIMO 3(TRÊS) SESSÕES 

POR SEMANA 
1.500 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO 

3.1 - As contratações efetuadas terão vigência a contar da data de assinatura do 

contrato com prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogadas por iguais e 

sucessivos períodos até o limite da lei, desde que mantidas as condições de 

credenciamento no período e as condições prevista no termo de contrato. 

3.2 - As prorrogações de prazos deverão obedecer às hipóteses elencadas no 

parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei n 8.666, de 1993. 

3.3 - O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data da assinatura do 

contrato, e em enquanto perdurar sua vigência. 

3.4 - Em caso de prorrogação do contrato os valores dos procedimentos cirúrgicos não 

serão reajustados, haja vista que ocorra alteração dos valores de referência da tabela 

do SUS. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1- Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de 

Serviços / Autorização para prestação dos serviços, após emissão de empenho. 

4.2 - Realizar controle e auditoria para avaliação da conformidade da prestação de 

serviços com as normas técnicas do SUS. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 

HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM 

SOROLOGIA POSITIVA PARA HIV E/OU 

HEPATITE B E/OU HEPATITE C - 

EXCEPCIONALIDADE MÁXIMO UMA SESSÃO 

POR SEMANA 

1.000 03.05.01.012-3 

HEMODIÁLISE EM PACIENTE COM 

SOROLOGIA POSITIVA PARA HIV E/OU 

HEPATITE B E/OU HEPATITE C, MÁXIMO 

3(TRÊS) SESSÕES POR SEMANA 

1.000 03.05.01.011-5 

03.05.01.004-2 HEMODIÁLISE CONTÍNUA 2.000 

HEMODIÁLISE PARA PACIENTES RENAIS 

AGUDOS/ CRONICOS AGUDIZADOS SEM 

TRATAMENTO DIALÍTICO INICIADO 

1.000 03.05.01.013-1 

HEMODIÁLISE PEDIÁTRICA (MÁXIMO 4 
03.05.01.020-4 

(QUATRO) SESSÕES POR SEMANA) 
1.500 

VALOR TOTAL 
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4.3 - Exercer autoridade reguladora sobre as ações realizadas pela contratada. 

4.4 - Transportar o cidadão para realização dos procedimentos, quando comprovados 

pessoas necessitadas ou quando estabelecimento de saúde estiver fora dos limites do 

município, ou com comprovada incapacidade de locomoção. 

4.5 - Esclarecer aos cidadãos quanto aos seus direitos e deveres enquanto usuários do 

SUS e prestar todos os esclarecimentos necessários pertinentes aos serviços ofertados 

pela contratada. 

4.6 - Fornecer à contratada os documentos, informações e demais elementos 

pertinentes à execução do contrato. 

4.7 - Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, 

podendo solicitar providências da CONTRATADA quando não estiver cumprindo com as 

exigências prevista na legislação atinente aos serviços prestados. 

4.8 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do 

objeto contratual. 

4.9 - Aplicar as penalidades previstas em lei e no instrumento de convocação em 

havendo descumprimento das condições previsto no TERMO DE CONTRATO. 

4.10 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 

CONTRATANTE para a execução do objeto contratual. 

4.11 - Impedir que terceiros execute o objeto contratado. 

4.12 - Prestar as Informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA. 

4.13 - Providenciar os pagamentos conforme previsto neste Termo de Referência, e de 

acordo com as condições contratuais. 

4.14 - Descontar impostos, taxas e que demais for previsto em lei, dos pagamentos 

mensais efetuados aos credenciados. 

4.15 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece 

a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO(A) 

CONTRATADO(A) 

5.1- Executar o objeto do contrato no prazo e forma ajustada, sem transferir a outrem, 

no todo ou em parte, a prestação dos serviços contratados, sob pena de seu 

descredenciamento. 

5.2 - Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, que deverão ser 

realizados com a observância das normas técnicas e legais aplicáveis, em especial os 

princípios balizadores do SUS, integralidade, universalidade, equidade, hierarquização 

e gratuidade. 

5.3 - Comunicar imediatamente e por escrito à Secretaria Municipal de Saúde 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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qualquer anormalidade ou fato de caráter urgente que coloque em risco a saúde 

pública ou do paciente. 

5.4 - Observar as normas legais de segurança a que está sujeita a atividade 

contratada. 

5.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas no processo de contratação. 

5.6 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

5.7 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

5.8 - A Proponente deverá instalar-se no município ou próximo com distância não 

superior a 50(cinquenta) quilômetro considerando como ponto zero a secretaria da 

Saúde de Quixadá, com toda estrutura necessária para realização de procedimentos 

previstos neste Termo. 

5.9 - Manter pleno funcionamento dos serviços durante toda a vigência do contrato. 

5.10 - Cumprir todas as exigências legais cabíveis, em especial as legislações e 

normativas do SUS. 

5.11 - Informar à SMS quaisquer alterações que ocorrerem na razão social, controle 

acionário, diretoria, estatuto ou endereço, juntamente com a documentação 

com probatória. 

5.12 - Declarar, por meio de documento assinado por seu representante legal, que 

tem conhecimento pleno e aceita todas as exigências contidas neste Termo de 

Referência. 

5.13 - Atender todo e qualquer cidadão de forma digna e respeitosa, sem qualquer 

tipo de distinção de origem, raça, sexo, gênero, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação. 

5.14 - Manter os prontuários dos pacientes seguros e disponíveis dentro dos prazos 

legais, observado o disposto na Lei Federal n2 13.787/2018, outras legislações 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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aplicáveis e as que vierem a substituí-ias. 

5.15 - Fornecer toda e qualquer informação referente à prestação de serviços públicos 

de forma transparente, em especial nas solicitações decorrentes dos demais poderes 

ou esferas, observado o disposto na Lei Federal n2  12.527/2011 - Lei do Acesso à 

Informação, e Lei n2  13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas 

alterações posteriores e legislações adicionais ou substitutas, se houver. 

5.16 - Entregar ao paciente, após cada atendimento, seu respectivo sumário, a ser 

visualmente padronizado junto à SMS e contendo minimamente: logotipo da empresa, 

nome empresarial, nome fantasia e número de inscrição junto ao Cadastro Nacional da 

Pessoal Jurídica - CNPJ da empresa, a logotipo da Secretaria Municipal de Saúde de 

Quixadá e a logotipo oficial do SUS. 

5.17 - Comunicar a SMS com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis as 

interrupções programadas do serviço, e imediatamente aquelas onde não seja possível 

dar previsibil idade. 

5.18 - Sanar em até 3 (três) dias úteis interrupções ocasionadas por avarias em 

equipamentos. 5.19- Remarcar, num prazo máximo de 3 (três) dias corridos, os 

agendamentos cancelados decorrentes de interrupção, programada ou não. 

5.19 - Apresentar relatório nominal junto com a contratante dos serviços prestados 

aos pacientes atendidos. 

5.20 - O relatório deverá constar no mínimo o nome completo do paciente com 

número de RG, CPF, data de nascimento e data do procedimento. 

5.21 - Prestar os Serviços de exames descritos no objeto deste Termo, em seu próprio 

estabelecimento, com CNES atualizado, com uso de equipamentos e materiais 

próprios, através de profissionais habilitados que mantenham vínculo, regulamentado 

com a empresa contratada. 

5.22 - Manter para execução do contrato, Profissional técnico habilitado em posse de 

registro no respectivo Conselho Profissional. 	 - 

5.23 - Permitir vistorias técnicas por parte da contratada. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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5.24 - Arcar com indenização de dano causado ao usuário do SUS, decorrente de ação 

ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por 

profissionais a ele vinculados. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1. Para efeito de pagamento, será efetuada a contagem física das quantidades de 

serviços efetivamente realizados, e será encaminhado pela clínica credenciada para a 

Secretaria Municipal de Saúde desta Municipalidade até o 5 2  (quinto) dia útil do mês 

subsequente. 

6.2 - A Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá pagará a clínica credenciada a 

importância gerada pelo número de procedimentos efetivamente realizados, 

multiplicado pelo valor unitário proposto neste Termo de Referência, conforme Tabela 

SUS, 	 no 	 endereço 	 eletrônico 

https ://www,cisam usep.org.  br/uploads/credenciamento/86 Tabela SUS referencia-

SETEMBRO_2019.pdf. 

6.3 - A Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá disporá de um prazo de até 30 

(trinta) dias, para a efetuar a transferência do valor mediante crédito em conta 

bancária, com a apresentação do relatório emitido pela a Clínica credenciada e a 

certificação da gestora do contrato, confirmando a quantidade de serviços 

efetivamente realizados. 

6.4 - É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo 

não estiver de acordo com as especificações exigidos neste Termo de Referência ou no 

Termo de Contrato. 

6.5 - Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes 

comprovantes: 

Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da 

União (PGFN), com abrangência inclusive as contribuições sociais; 

CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual; 

CND emitida pelo município domiciliado; 

CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°. 

12.440/2011. 

6.6 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de 

descumprimento das condições de qualificação exigidas neste Termo de Referência. 

6.7— Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original, ou por 

qualquer processo de consulta pela Internet em sites oficiais, só será aceita após a 

confirmação de sua autenticidade. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS 

7.1- A despesa ocorrerá à conta de recursos específicos consignados no respectivo 

Orçamento vigente de acordo com a dotação orçamentária do exercício de 2021. 

Dotação 	1001.10.302.1332.2.142 - Outros Atendimentos na Atenção Secundária 

outros procedimentos de atendimento na Atenção Secundária. 

Elemento de despesa 3.3.90.39.00 Outras serviços de terceiros pessoa jurídica 

Subelemento 3.3.90.39.26 Outros serviços médicos - hospitalar —Pi 

Fonte de recurso 	1214000000 -Transferência SUS Bloco de manutenção 

7.2 - As possíveis contratações no exercício subsequente serão feitas no orçamento 

vigente com dotação equivalente. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

8.1- A rescisão contratual poderá ser: 

8.1.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos 1 a XII do art. 78 da Lei Federal n2  8.666/93; 

8.1.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 

desde que haja conveniência da Administração; 

8.1.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n2  8.666/93, 

sem que haja culpa do(a) CONTRATADO(A), será esta ressarcida dos prejuízos 

regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 

8.1.5- A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as conseqüências 

previstas no art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n2  8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

9.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia 

defesa, a Administração poderá aplicar ao(à) Contratado(a), as seguintes sanções: 

a) Advertência 

b) Multa: 

b.1) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da 

licitante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da notificação feita pelo CONTRATANTE; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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b.2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, pelo não cumprimento de 

cláusula ou condição prevista no contrato; 

b.3) Os valores das multas referidas nestas cláusulas serão descontadas "ex-officio" 

do(a) CONTRATADO(A), mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de 

crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Saúde, independente de 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; 

c) Suspensão Temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante 

promova a sua reabilitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

10.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, Estado do Ceará, para conhecimento 

das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos 

meios administrativos. 

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes 

contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. 

Quixadá-Ce, - de 	 de 20_. 

Benedita de Oliveira 	 Nome do Representante Legal 

Secretária de Saúde 	 Nome da Empresa 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1.  

Nome: 

CPF: 

2.  

Nome: 

CPF: 

Trav. José Jorge Matias, S/'N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, ESTADO DO 
CEARÁ, RICARDO JOSÉ ARAÚJO SILVEIRA, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo art. 69, IV da Lei Orgânica, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. 

Art. 1" - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a 
abrir Credito Adicional Especial ao Orçamento do Município, no 
valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), nos termos do Au. 41, inciso II 
da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, para dotação abaixo 
especificada: 
Dotação Orçamentária: 1602.08.241.0121.1.102. 
Implantação e Manutenção de Abrigo para Idoso 

Código Elemento Valor 

3.3.50.39.00 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 9.000,00 
TOTAL 9.000.00 

Art. 2° - Os Recursos para atendimento do Crédito aberto no Artigo 
anterior ficam os citados no Art. 43, § 1°, da Lei 4.320 de 17 de março 
de 1964, as Fontes de Recurso de acordo com as normas estipuladas 
pelas portarias da STN e Tribunal de Contas. 

Art. 3° - Fica autorizada a inclusão da Ação criada pela presente Lei 
Plano Plurianual 2017/2021 do Governo Municipal de Quixadá, e na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA DE QUIXADÁ, Estado do Ceará, em 15 
de abril de 2021. 

RICARDO JOSÉ ARA ÚJO SILVEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código Identificador:52486507 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
RESULTADO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS TP 

N°00.001/2021-TP 

Prefeitura Municipal de Quixadá-Ce. - Aviso do resultado do 
julgamento das propostas - Tomada de Preços n° 00.001/2021-TP. A 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Quixadá, no uso de suas funções, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, o resultado da Proposta de Preços do Processo 
Licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 00.001/2021-TP, cujo 
objeto é a Contratação de serviços de assessoria e consultoria 
técnica na área de licitações e contratos administrativos, de 
interesse de diversas secretarias do município de Quixadá-CE. 
Foram abertas as propostas das empresas habilitadas: MC 
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 
04.469.277/0001-19 e CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA, inscrita no CNPJ n° 34.256.459/0001-72. Após a 
verificação das propostas, a Presidente se manifestou sobre a sua 
aceitabilidade, as quais foram rubricadas pela Presidente e membros. 
Em seguida, a Presidente declarou a empresa CRUZ SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ n° 
34.256.459/0001-72, vencedora do certame com o VALOR 
GLOBAL DE R$ R$ 232.800,00 R$ (duzentos e trinta e dois mil e 
oitocentos reais). Em seguida, a Presidente anunciou que o resultado 
será publicado em Jornal de Grande Circulação, Diário Oficial do 
Estado do Ceará e Diário Oficial do Município, para que seja 
concedido o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis conforme previsto 
no artigo 109, inciso 1, alínea "b", da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

MIRLLA MARIA SALI)ANHÁ LIMA. 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador: 1 DE  5F4A 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 'e CIALRAC/  
AVISO DE LICITAÇÃO 	COMIssj DE 

L?O JACA 0 
Prefeitura Municipal de Quixadá - A Comissão Perman 
Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, toma público que às 
09:00 horas do dia 17 de maio de 2021,  na sala da CPL, localizada na 
Trav. José Jorge Matias. s/n - Campo Velho - Quixadá - Ce., receberá 
propostas para a contratação de empresa para prestação de 
serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento no 
desenvolvimento das ações socioassistenciais no âmbito das 
proteções sociais promovendo o fortalecimento das ações 
profissionais das equipes de trabalho na apropriação dos 
instrumentos, conhecimento e mecanismos necessários ao 
desenvolvimento de emancipação social, para atender as 
necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social. 
Modalidade: Tomada de Preços n° 08.001/2021 -TP. Tipo: Menor 
Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à 
Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da 
publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às 12:00h, ou no portal da 
transparência: www.tce.ce.gov.br. 

MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA. 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:0 1 8E5 894 

SECRETARIA DE SAÚDE 
AVISO DE CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA 

Prefeitura Municipal de Quixadá - A Comissão Permanente de 
Licitação toma público que no período de 27/04/2021 a 31/12/2021, 
no horário de 08:00 às 12:00 horas, na sala da CPL, localizada na 
Trav. José Jorge Matias, s/n, bairro Campo Velho, em Quixadá, estará 
realizando Chamamento Público n° 10.001/2021-CHP, para o 
credenciamento de pessoas iurídicas para a prestação de serviços de 
procedimentos de terapia renal substitutiva -  TSR. autorizadas pela 
APAC (autorização dos procedimentos de alta complexidade), em 
atendimento a pacientes da rede pública municipal, de interesse da 
Secretaria municipal de Saúde de Quixadá/Ce., tudo conforme 
especiflcacões contidas no termo de referência. O Edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no 
endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 
08:00 às 12:00hs, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br. 

MIRLLA MARIA SALDA NuA LIMA. 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identificador:DAEC46413 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QULXELÔ 

GABINETE DO PREFEITO 
ERRATA DA PORTARIA N°184,24 DE MARÇO DE 2021 

ERRATA DA PORTARIA N°184,24 DE MARÇO DE 2021 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ, ESTADO DO 
CEARÁ, José Adil Vieira Júnior, no uso de suas atribuições legais, 

RETIFICA A PORTARIA N°184,24 DE MARÇO DE 2021, NOS 
SEGUINTES TERMOS: 

Onde se lê: 'PORTARIA N° 184/2021/GAPRE. 

Dispõe sobre o gozo de férias de servidor público 
municipal e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, no uso de suas 
atribuições legais e no que preceitua o artigo 107, inciso II, alínea 
"a" da Lei Orgânica do Município de Quixeló/CE, 

www.diariomunicipal.com.br/aprece 	 65 
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