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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 

  

A Prefeita Municipal em exercício de Estação, Maria Perin Tonin, no uso de suas atribuições 

legais, torna público conhecimento dos interessados, que do dia 22 ao dia 30 de abril de 2020, estará 

procedendo CHAMAMENTO PUBLICO, destinado ao CREDENCIAMENTO de clínicas, hospitais, 

consultórios, e/ou profissionais médicos especializados para realização de consultas em 

oftalmologia, conforme a necessidade, mediante solicitação/encaminhamento da Secretaria 

Municipal de Saúde, nas condições deste edital e anexos. 

 

1. DO OBJETO  

1.1. É objeto deste Chamamento Público o CREDENCIAMENTO de clínicas, hospitais, consultórios, 

e/ou profissionais médicos especializados para realização de consultas em oftalmologia, conforme a 

necessidade; mediante solicitação/encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 

especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência.  

 

2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

2.1. Os interessados em prestar os serviços acima descritos deverão apresentar proposta da empresa, 

informando o número de consultas que se dispõe a realizar, acompanhada dos seguintes 

documentos: 

 

2.1.1. PESSOA JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 

contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por 

ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual 

administração, registrados e publicados;  

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

e) Prova de regularidade fiscal quanto aos débitos inscritos ou não em divida ativa da União, 

inclusive em relação às contribuições previdenciárias, apresentando a Certidão Negativa de Débitos 

relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

f) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal 

do estabelecimento credenciado;  

g) Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor (Lei Federal 

12.440/2011);  

i) Alvará de licença, em nome da participante, emitido pelo órgão sanitário competente (Estadual 

ou Municipal).  

j) Comprovante de inscrição e regularidade da empresa junto ao CRM (Conselho Regional de 

Medicina). 

k) Comprovação de que a licitante possui vínculo com profissional(is) de nível superior com 

habilitação específica para os serviços ora contratados que será responsável pelas consultas durante 

a execução do contrato. 

l) Comprovante de inscrição e regularidade do(s) profissional(is) indicado na alínea “k”, junto ao CRM 

(Conselho Regional de Medicina).  

m) Comprovante de inscrição e regularidade do(s) profissional(is) indicado na alínea “k”, junto ao 

CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia).  
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2.1.2. PESSOA FÍSICA 

a) Cópia da Cédula de Identidade- RG;  

b) Cópia do CPF - Cadastro de Pessoa Física;  

c) Comprovante de residência;  

d) Prova de regularidade fiscal quanto aos débitos inscritos ou não em divida ativa da União, 

inclusive em relação às contribuições previdenciárias, apresentando a Certidão Negativa de Débitos 

relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  

e) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da residência do 

profissional;  

f) Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor (Lei Federal 

12.440/2011);  

h) alvará de licença, em nome do profissional, emitido pelo órgão sanitário competente (Estadual ou 

Municipal).  

i) Comprovante de inscrição e regularidade do profissional junto ao CRM (Conselho Regional de 

Medicina).  

j) Comprovante de inscrição e regularidade do profissional junto ao CBO (Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia) 

k) Informar os dados bancários para pagamento da prestação dos serviços. 

 

3. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. O serviço deverá ser prestado pela contratada, sediada no município de Estação ou em até 10 

(dez) quilômetros do município de Estação, em seu consultório próprio ou locado.  

3.2. As consultas, dos pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde do Município, atendidos na rede 

básica de saúde, serão encaminhados pela Secretaria de Saúde, com autorização da mesma e 

solicitação Médica para a realização, onde deverão ser agendados pela Contratada, conforme 

disponibilidade em sua agenda.  

3.3. As consultas devem ser realizadas e assinadas por responsável técnico devidamente cadastrado 

e regulamentado em seu Conselho de Classe e Conselho Regional de Medicina.  

3.4. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação da Contratada 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação. 

As consultas deverão ser realizadas pela própria Contratada e no caso de empresas, por profissionais 

técnicos designados pela mesma.  

3.5. Para cada consulta realizada a Contratada deverá preencher o laudo de referência/contra 

referência com dados clínicos/diagnóstico do paciente, para retorno à rede básica de atendimento.  

2.6. Os tratamentos sequenciais (cirurgias, internações e outros) deverão ser viabilizados pelo Sistema 

Único de Saúde – SUS.  

3.7. É de responsabilidade exclusiva e integral do Contratado, todas as despesas diretas e indiretas, 

mão de obra, máquinas e equipamentos, a utilização de pessoal para execução dos respectivos 

procedimentos, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 

resultantes do vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, e nenhuma hipótese, poderão ser 

transferidos para o Município, ou para o Ministério da Saúde.  

3.8. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços 

feitos pelos Credenciados, podendo proceder o descredenciamento, em caso de má prestação, 

verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa.  

3.8.1. Caso a divisão não puder ser feita de forma proporcional entre os credenciados, ou seja, as 

quantidades para cada não forem exatas, o critério de divisão será a data/hora de entrega da 

documentação.  
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3.9. O credenciado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  

3.10 O contrato de credenciamento será rescindido na ocorrência de quaisquer das hipóteses 

previstas nos Artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.1993, e alterações posteriores, 

sujeitando-se o credenciado às penalidades previstas no Artigo 81 e seguintes do mesmo diploma 

legal. 

 

4. DO PAGAMENTO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. O pagamento deverá ser efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da 

realização das consultas, para tanto, a empresa deverá apresentar mensalmente à Secretaria 

Municipal de Saúde, a fatura constando a quantidade de consultas realizadas, nomes dos pacientes, 

valor individual e respectiva Nota Fiscal, até o último dia útil de cada mês.  

4.1.1. A credenciada receberá o valor correspondente a cada consulta realizada, até o limite da 

quantidade, desde que efetivamente realizada.  

4.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  

4.3. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite estabelecido em lei. 

 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A aplicação de penalidades à credenciada reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do 

Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei Federal 8.666/93.  

5.1. Caso a empresa credenciada se recuse a prestar o serviço conforme contratado, sem motivo 

justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe 

aplicada, isolada ou cumulativamente:  

a) advertência, por escrito:  

b) multa sobre o valor global da contratação:  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

5.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa 

por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da CONTRATANTE a 

sua aceitação.  

5.1.2. Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades passíveis de saneamento, 

notificará a Contratada para, em prazo determinado, proceder às correções necessárias. Se, findo o 

prazo estabelecido pela fiscalização, as irregularidades não forem sanadas, será considerado a 

inadimplência contratual.  

5.1.3. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade 

cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta.  

5.1.4. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato, podendo aplicar 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

5.1.5. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor global do contrato.  

5.1.6. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou 

prejuízos à Administração, será aplicado à credenciada que apresentar documentação falsa ou 

deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou 

fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo 
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prazo de até dois anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a 

prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações 

legais.  

5.1.7. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a 

sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior.  

5.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da Contratante, pela Contratada serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da Contratante, ou 

cobrados judicialmente.  

5.3. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa no forma estabelecida no subitem 

anterior.  

5.4. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a CONTRATANTE 

aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 4.1.  

5.5. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será 

precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o 

contraditório. 

 

6. FORMALIZAÇÃO 

6.1. O credenciamento será formalizado mediante Contrato, contendo as cláusulas e condições 

previstas neste Edital, com base no art. 25, caput, da Lei 8.666/93. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7 

7.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias:  

07 - Secretaria Municipal de Saúde  

07.01.10.302.0020.2048 – Consultas, Exames e procedimentos de média e alta complexidade  

07.01.10.302.0020.2048.3.3.90.39.50 (7223) - Serviços médico-hospitalar, odontológicos e laboratoriais 

Recurso: 40 ASPS e 4500 Custeio atenção básica 

  

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do presente edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Setor de Licitações do 

Município de Estação, sito na Rua Fiorelo Piazetta, 95, ou pelo fone (54) 3337-1166, no horário 

compreendido entre às 07h30min às 11h30min e das 13h15min às 17h15min, preferencialmente, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.  

8.2. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).  

8.3. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município, 

dentro do limite permitido pelo artº. 65 § 1º, da Lei nº 8.666/93.  

8.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

8.5. Constitui motivo de rescisão contratual, a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 

associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no Contrato (art.  78, VI, da Lei Federal nº 

8.666/1993).  
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8.6. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou 

culposamente prejudicar o Município, quando na execução dos serviços e/ou no fornecimento de 

bens.  

8.7. A administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (artº 49, da Lei Federal nº 

8.666/93). 

8.8. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:   

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Modelo da Proposta Financeira; 

Anexo III – Modelo de Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da 

Lei, de que não possui em seu quadro funcional menores de idade, na forma do inciso V, art. 27, da 

Lei nº 8.666/93;  

Anexo IV – Minuta do Contrato.  

14.9. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Getúlio Vargas, RS, para 

dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a 

outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

  

Estação, 16 de abril de 2020.  

 

 

 

 

            Maria Perin Tonin 

 Prefeita Municipal em exercício 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria jurídica 

 

Em ______/_____/______. 

 

__________________________                

        Assessor Jurídico       
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Órgão Executor: Prefeitura Municipal de Estação/RS 

 

Coordenação: Secretaria Municipal de Saúde 

 

2. OBJETO: CREDENCIAMENTO de clínicas, hospitais, consultórios, e/ou profissionais médicos 

especializados para realização de consultas em oftalmologia, conforme a necessidade; mediante 

solicitação/encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

2.1. O serviço deverá ser prestado pela contratada, sediada no município de Estação ou em até 10 

(dez) quilômetros do município de Estação, em seu consultório próprio ou locado.  

 

2.2. As consultas, dos pacientes encaminhados do SUS – Sistema Único de Saúde do Município, 

atendidos na rede básica de saúde, serão encaminhados pela Secretaria de Saúde, com 

autorização da mesma e solicitação Médica para a realização, onde deverão ser agendados pela 

Contratada, conforme disponibilidade em sua agenda.  

 

2.3. As consultas devem ser realizadas e assinadas por responsável técnico devidamente cadastrado 

e regulamentado em seu Conselho de Classe e Conselho Regional de Medicina.  

 

2.4. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação da Contratada 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação. 

As consultas deverão ser realizadas pela própria Contratada e no caso de empresas, por profissionais 

técnicos designados pela mesma.  

 

2.5. Para cada consulta realizada a Contratada deverá preencher o laudo de referência/contra 

referência com dados clínicos/diagnóstico do paciente, para retorno à rede básica de atendimento.  

 

2.6. Os tratamentos sequenciais (cirurgias, internações e outros) deverão ser viabilizados pelo Sistema 

Único de Saúde – SUS.  

 

2.7. É de responsabilidade exclusiva e integral do Contratado, todas as despesas diretas e indiretas, 

mão de obra, máquinas e equipamentos, a utilização de pessoal para execução dos respectivos 

procedimentos, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 

resultantes do vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, e nenhuma hipótese, poderão ser 

transferidos para o Município, ou para o Ministério da Saúde.  

 

2.8. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços 

feitos pelos Credenciados, podendo proceder o descredenciamento, em caso de má prestação, 

verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa.  

 

2.8.1. Caso a divisão não puder ser feita de forma proporcional entre os credenciados, ou seja, as 

quantidades para cada não forem exatas, o critério de divisão será a data/hora de entrega da 

documentação.  
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2.9. O credenciado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  

 

2.10 O contrato de credenciamento será rescindido na ocorrência de quaisquer das hipóteses 

previstas nos Artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.1993, e alterações posteriores, 

sujeitando-se o credenciado às penalidades previstas no Artigo 81 e seguintes do mesmo diploma 

legal. 

 

a) Atender até 100 (cem) consultas/mês, com agendamento em horário comercial, de segundas a 

sextas feiras, exceto feriados, e realizadas em local determinado pela contratada.  

  

b) O valor a ser pago por consulta será de R$ 100,00 (cem reais). 
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ANEXO II 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

  

Através do presente, (Razão social da empresa)______________inscrita(o) no CNPJ 

n.º_____________com sede na Rua_____________, número__________, complemento ___________, 

Bairro___________, na cidade de______________(RS), telefone_________, email____________neste ato 

representada pelo Sr(a). ______________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º e inscrito(a) no 

CPF nº vem propor o credenciamento para prestar os serviços, conforme as quantidades e valor a 

seguir: 

 

Número de Consultas: 

Valor por consulta: R$  

 

Declaro possuir recursos físicos, materiais e humanos, a serem disponibilizados para a 

execução dos serviços credenciados. 

 

Declaro, sob as penalidades da lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no 

edital de Chamamento Público. 

 

  

Termos em que, Pede deferimento. 

 

______________, __ de ________ de 2020. 

 

 

 

 

______________________  

(Nome completo e assinatura) 
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ANEXO IV 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO  

Ref.: Chamamento Público nº 001/2020 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

  

Em cumprimento as determinações da Lei Federal nº 8.666/93, DECLARAMOS, para fins de 

participação no Pregão Presencial acima, que:  

a). Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;  

b). Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;  

c). Não existe fato impeditivo à nossa habilitação;  

d). Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;  

e). Não possuímos em nosso quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos;  

f). Não possuímos entre nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista.  

  

  

         Por ser a expressão da verdade, eu 

____________________________________, representante legal desta empresa, firmo a presente.  

  

 

 

Cidade, data  

 

 

 

 

  

_____________________________________________ 

Nome do representante legal 

CPF nº........................... 
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ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos do que dispõe os Artigos 55 a 76, da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Estação,  

as partes a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO, pessoa jurídica de direito 

público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º 92.406.248/0001-75, com sede administrativa na Rua 

Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr., brasileiro, casado, 

portador do RG nº, e CPF nº, residente e domiciliado na Rua, nesta cidade de ora em diante 

denominado de Município, e de outro lado, a empresa xxxxxxx inscrita no CNPJ sob nº, com sede 

na, na cidade de, nesse ato representada pelo proprietário, Sr., portador do CPF nº, de ora em 

diante denominada simplesmente de Contratada, têm entre si, certo e ajustado, em conformidade 

com o Chamamento Público Nº 001/2020, as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1. A Contratada assume a obrigação de prestar serviços de ......... conforme Termo de 

Referência (Anexo I) do edital do Chamamento Público n° 001/2020. 

1.1. O serviço deverá ser prestado pela contratada, sediada no município de Estação ou em 

até 10 (dez) quilômetros do município de Estação, em seu consultório próprio ou locado.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2. Pela execução dos serviços, o Município pagará à Contratada a importância de R$ xxx 

(xxxxx) hora. O pagamento será efetuado mensalmente, até 10° dia útil, mediante 

apresentação do documento fiscal e certificação da prestação dos serviços.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

3. A Contratada compromete-se a realizar os serviços descritos na Cláusula Primeira: 

.  

a) As consultas, dos pacientes encaminhados do SUS – Sistema Único de Saúde do Município, 

atendidos na rede básica de saúde, serão encaminhados pela Secretaria de Saúde, com 

autorização da mesma e solicitação Médica para a realização, onde deverão ser 

agendados pela Contratada, conforme disponibilidade em sua agenda.  

 

b) As consultas devem ser realizadas e assinadas por responsável técnico devidamente 

cadastrado e regulamentado em seu Conselho de Classe e Conselho Regional de Medicina.  

 

c) É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação da 

Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 

cisão ou incorporação. As consultas deverão ser realizadas pela própria Contratada e no 

caso de empresas, por profissionais técnicos designados pela mesma.  

 

d) Para cada consulta realizada a Contratada deverá preencher o laudo de referência/contra 

referência com dados clínicos/diagnóstico do paciente, para retorno à rede básica de 

atendimento.  

 

e) Os tratamentos sequenciais (cirurgias, internações e outros) deverão ser viabilizados pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS.  
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f) É de responsabilidade exclusiva e integral do Contratado, todas as despesas diretas e 

indiretas, mão de obra, máquinas e equipamentos, a utilização de pessoal para execução 

dos respectivos procedimentos, incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 

fiscais e comerciais resultantes do vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, e nenhuma 

hipótese, poderão ser transferidos para o Município, ou para o Ministério da Saúde.  

 

g) O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços 

feitos pelos Credenciados, podendo proceder o descredenciamento, em caso de má 

prestação, verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório 

e da ampla defesa.  

 

h) O credenciado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado.  

i) Atender até 100 (cem) consultas/mês sendo estas eletivas, com agendamento em horário 

comercial, de segundas a sextas feiras, exceto feriados, e realizadas em local determinado pela 

contratada.  

  ii) Realizar em caráter ambulatorial exames especializados, diagnóstico, tratamento clínico e 

demais procedimento ambulatoriais, através de equipamentos próprios; 

 

CLÁUSULA QUARTA 

4. A Contratada assume exclusivamente, todos os encargos decorrentes das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, sociais, de seguro e habilitação legal ao exercício das 

atividades, quer sejam próprias ou do pessoal que vier a contratar para a execução dos 

serviços aqui ajustados. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

5. Não será admitida subempreitada, aceitando a Contratada todas as condições de boa, fiel 

e perfeita execução dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

6. A Contratada compromete-se a manter durante a execução dos serviços, todas as 

condições de habilitação apresentadas na ocasião da contratação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

7. A infringência de qualquer uma das cláusulas previstas no presente contrato por parte de 

qualquer uma das partes contratantes ensejará que a infratora pague a outra, uma 

indenização relativa a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, importância esta 

que será devidamente atualizada ao termo do efetivo contrato, compreendendo-se, 

também, como infração, o não comparecimento da Contratada para execução dos 

serviços contratados. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

8. A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser 

renovado através de TERMO ADITIVO por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) 

meses. O Contrato Administrativo poderá ser ajustado, após 12 (doze) meses de vigência, 

pelo índice de variação do IGP-M/FGV. 
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CLÁUSULA NONA 

9. O presente contrato só será rescindido nos casos previstos nos Artigos 77 e 78 da Lei n.º 

8.666/93, sendo que a sua formalização dar-se-á na forma estabelecida pelos preceitos 

daquele diploma legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  

10. As partes contratantes declaram-se cientes e conformes com todas as disposições e regras 

atinentes às contratações com a Administração Pública, contidas na Lei Federal n.º 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, ainda que não estejam todas 

transcritas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

11. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

07 - Secretaria Municipal de Saúde  

07.01.10.302.0020.2048 – Consultas, Exames e procedimentos de média e alta complexidade  

07.01.10.302.0020.2048.3.3.90.39.50 (7223) - Serviços médico-hospitalar, odontológicos e 

laboratoriais 

Recurso: 40 ASPS e 4500 Custeio atenção básica 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

12. As partes elegem o Foro da Comarca de Getúlio Vargas para dirimir as dúvidas oriundas 

deste contrato. 

 

E por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas. 

 

Estação, RS, .... de ..................... de 2020. 

 

MUNICÍPIO CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 

 

 


