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Reabertura do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 7/20161706-02-SESAU 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA DAR TOTAL E PLENA CO-
BERTURA AOS PLANTÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATO-
RIAL NO HOSPITAL DR. AUGUSTO CHAVES E UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - UPA, MARITUBA/PA, CUJA EMPRESA SERÁ CONTRATA-
DA POR MEIO DESTA CHAMADA PÚBLICA.  
 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL, CNPJ 
10.299.375/0001-58, sediada na Rua João Paulo II, s/n, Bairro Dom Aristides, 
CEP 67.200-000, Marituba-Pa, denominada CONTRATANTE, representada por 
sua Secretária Municipal de Saúde, Srª Helen Lucy Mendes Guimarães Begot, 
promove Edital de Chamada Pública para contratação de entidades Privadas, 
Filantrópicas com ou sem Fins Lucrativos, prestadoras de serviços médicos de 
assistência à saúde, sediadas no Município de Marituba/PA, interessadas em 
participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde no Município, nos 
termos da Constituição Federal, Lei 8.666/93 e alterações, Lei nº 8.080/90, Lei nº 
9.637/98, Lei nº 9.790/99, Portaria nº 1.097 de 22/05//2006, Portaria 4.279 de 
30/12/2010, Decreto nº 7.508 de 28/06/2011, Portaria 1.600 de 07/07/2011, Lei nº 
141 de 13/01/2012, Portaria nº 3.410 30/12/2013, Portaria nº 1.631, de 
01/10/2015 e condições que segue: 
 

1. DO OBJETO: 

O presente edital tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTA-
DORA DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA DAR TOTAL E PLENA COBERTURA 
AOS PLANTÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO 
HOSPITAL DR. AUGUSTO CHAVES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
- UPA, MARITUBA/PA. 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. As entidades interessadas em participar da presente Chamada Pública, terão 
prazo de 10 (dez) dias no primeiro dia útil até 25 de julho de 2016, a partir da 
data de publicação deste edital, para apresentar toda documentação e oferta exi-
gida neste Edital, na Coordenação de Licitações e Contratos do Município de Ma-
rituba/PA, situada na Rodovia BR 316, km 13, s/nº, Bairro Centro, no horário das 
08:00 às 14:00 horas de segunda a sexta-feira, pelo período de 14 de julho de 
2016 a 25 de julho de 2016, em dias de efetivo expediente no órgão.   
2.2. É vedada a participação de empresas quando: 

a) Constituídas na forma de consórcio; 
b) Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública Federal, 
Estadual e Municipal ou que esteja cumprindo suspensão do direito de lici-
tar ou contratar com a Administração pública dessas esferas; 
c) As Empresas que estejam com processo administrativo em andamento 
neste Município ou em qualquer Município, Estado, não ficarão impossibili-
tadas de participar desta Chamada Pública, mas se for declarada sua pe-
nalização em decorrência do processo administrativo antes da homologa-
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ção e adjudicação no Município de Marituba/PA, a mesma ficará impossibi-
litada de firmar contrato com esta Administração; 
d) Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ou 
extrajudicial; 
e) Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou 
incorporação; 
f) Detenha objeto social diverso do deste Edital. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO 

3.1. A abertura dos envelopes dar-se-á na sala de Reunião da Secretaria Munici-
pal de Saúde, à Av. João Paulo II, s/n, Bairro: Dom Aristides, Marituba/PA, CEP 
67.200-000, após os 10 (dez) dias da publicação deste edital, programado para o 
dia 26 de julho de 2016 às 09:30hs, ficando a cargo das empresas o acompa-
nhamento, caso haja interesse.  
3.2. Para participar da abertura dos envelopes e respectiva análise da documen-
tação, cada participante credenciará apenas um representante que será o único 
admitido a intervir e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 
por sua representada. Por credenciamento entende-se a apresentação dos se-
guintes documentos:  

a) No caso de Representante: Além da cópia do Contrato Social, deverá 
apresentar Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular 
com firma reconhecida, indicando um único representante legal a se mani-
festar em qualquer fase deste chamamento, em nome da empresa, bem 
como praticar todos os demais atos. Juntar fotocópia do documento oficial 
de identificação com foto e CPF dos sócios e do representante, ficando a 
empresa obrigada a acatar as declarações de seu preposto. 
b) Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa, deverá ser 
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, juntamente com fotocópia da 
cédula de identificação com foto e CPF do mesmo e de todos os sócios.  

3.3. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos 
de credenciamento do preposto impedirá a participação da empresa na abertura 
dos envelopes;  
3.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 
uma empresa;  
3.5. Em se tratando de microempresa-ME ou empresa de pequeno porte-EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação da certidão 
simplificada expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 
103, art. 8º, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, 
publicada no DOU de 22/05/2007); 
3.6. A apresentação da certidão referida no item anterior deverá ocorrer quando 
do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar 
nº 123/2006 e alterações.  
3.7. A certidão deverá ter sido emitida nos 90 (noventa) dias imediatamente ante-
riores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo “Documenta-
ção” e “Oferta”, sob pena de não aceitabilidade.  
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Observação: A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certi-
dão da Junta Comercial. 
3.8. Os documentos correspondentes à habilitação deverão ser entregues em en-
velope hermeticamente fechado, de forma a não permitir a visualização de seu 
conteúdo, preferencialmente, de forma encadernada ou grampos de trilho ou de 
qualquer forma que não haja desprendimento das folhas e numeradas sequenci-
almente, com a seguinte descrição externa: 
 

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Reabertura da CHAMADA PÚBLICA Nº 7/20161706-02-SESAU 
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E CNPJ 

 

4. DAS HABILITAÇÕES: 

4.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Documentação dos Sócios ou diretores;                                   
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;                      
c) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor e suas 
alterações, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comer-
ciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhadas de documento 
de eleição de seus administradores;                                                              
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de provas da diretoria em exercício;                                          
e) Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de em-
presa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de regis-
tro ou autorização para funcionamento, expedido pelo Órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir;        

4.1.1. Tratando-se de microempresas, empresas de pequeno porte deverão ser 
apresentadas declaração de que cumprem os requisitos estabelecidos no art. 3º, 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que está apta a usufru-
ir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49, da referida Lei, nos 
termos do modelo constante do Anexo III deste Edital, assinada por Sócio, Diri-
gente ou Proprietário. 
  
4.2. QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:                                                        

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
b) Inscrição Estadual;                               
c) Certidão Negativa de Débitos Estaduais (Tributária e não Tributária); 
d) Certidão de Débitos Negativos Municipais, do domicilio ou sede do lici-
tante. 
e) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal e União (certidão 
de tributos federais e dívida ativa da união) com abrangência de todos os 
créditos tributários federais administrados pela RFB E PGFN; 
f) Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 
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g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
h) Alvará de funcionamento do domicílio ou sede da empresa e pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

 
4.3. QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em papel que identifique o(s) mesmo(s), assina-
dos, datados e os signatários devidamente identificados com o nome com-
pleto e cargo, que comprove que a empresa possui aptidão para desempe-
nho de atividade pertinente e compatível em características similares ao 
objeto desta Chamada; 
b) O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica 
de direito privado deverá constar firma reconhecida em cartório; 
c) Alvará Sanitário Atualizado, expedido pela Vigilância Sanitária Municipal 
ou Estadual. 
d) Declaração da empresa firmada pelo seu representante legal, com o "de 
acordo" ou declaração individual, com firmas reconhecidas, de todos os in-
tegrantes do seu corpo clínico, garantindo que os serviços, se contratados, 
serão realizados pessoal e diretamente pelos mesmos, inclusive nos plan-
tões, de acordo com:  
I - As normas técnicas e éticas estabelecidas pelo Conselho Federal de 
Medicina, CREMEB - Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará;  
II - As determinações administrativas e/ou procedimentos internos do HU-
EAC, vigentes e que vierem a ser implantados;  
III - A concordância de que a substituição de integrantes do corpo técnico, 
ainda que temporária. 
f) Comprovante de cadastramento no Cadastro Nacional de Estabeleci-
mento de Saúde (CNES). 

4.3.1. A Comissão, poderá solicitar a qualquer momento documentos que com-
provem o atestado de capacidade técnica, podendo ser Nota Fiscal ou Contratos 
firmados com Administração Pública ou privados, nos termos do § 3º, do art. 43, 
da Lei 8666/93, que faculta à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informa-
ção que deveria constar originariamente da proposta. 
4.3.2. Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica respon-
sável pela execução dos serviços em anexo com os seguintes documentos: 

a) Registro Geral - RG 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF 
c) Título de eleitor e Declaração de quitação eleitoral; 
d) Declaração anual de quitação junto ao conselho de classe; 
e) Comprovante de residência; 
f) Certidão negativa de antecedentes criminais; 
g) Curriculum Vitae 
h) Anexando cópia de diploma de Médico; 
i) Títulos de especialidade (se couber); 

    j) Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
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4.3.3 – Apresentar os documentos citados no item 4.3.2 do responsável técnico 
da empresa, registrado junto ao CRM. 
4.4. QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício so-
cial, apresentado na forma da Lei, assinado, carimbado pelo contador re-
gistrado pela junta comercial. O balanço deverá ser registrado na Junta 
Comercial e vir acompanhado da Certidão de Regularidade do Contador- 
CRC emitido pela internet, na sua devida validade, ficando nula a certidão 
CRC que estiver fora da validade.  
b) Demonstração de índice de liquidez que deverá ser igual ou superior a 1 
(um), calculado e demonstrado pela fórmula: ILC=AC/PC, onde: ILC: Índice 
de Liquidez Corrente; AC: Ativo Circulante; PC: Passivo Circulante. 
c) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Distribuidor 
Judicial da sede da empresa, até no máximo de 90 (noventa) dias anterio-
res à data do presente certame.   
d) A partir dos dados de balanço deverá ser calculada os seguintes índices 
como condição para a habilitação: 

ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 
ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 
IGE = Índice Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 
 
ONDE: 
 
ILG= ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE ≥ 1,00 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
ILC= ATIVO CIRCULANTE ≥ 1,00 
PASSIVO CIRCULANTE 
IGE= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE ≤ 1,00 
ATIVO TOTAL 
4.4.1. A não apresentação da Demonstração de índice de liquidez não resultará 
em inabilitação da empresa, sendo dessa forma realizados os cálculos no ato da 
sessão a partir do balanço apresentado.  
4.4.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima – S/A): Ba-
lanços publicados em Diário Oficial ou publicados em jornal de grande cir-
culação ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante. 
b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia 
do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da lici-
tante ou em outro órgão equivalente ou por fotocópia do Balanço e das 
Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
c) Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Aber-
tura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante. 
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d) As empresas obrigadas a utilizar a ECD (Escrituração Contábil Digital) a 
partir de 1º de janeiro de 2008 terão a obrigatoriedade de apresentar seu 
balanço contábil até o último dia do mês de junho do ano seguinte do ano-
calendário a que se refira à escrituração (Instrução Normativa nº 787 de 19 
de outubro de 2007), apresentando documentação que comprove tal situa-
ção (documento contábil de enquadramento).                                    

4.4.3. Os documentos referentes à Habilitação deverão ser apresentados em có-
pias autenticadas pelo servidor, ou cópias simples, que devem ser apresentadas 
junto com as originais para serem autenticadas por membro da Comissão, ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas. Exceto as certi-
dões emitidas via internet, que deverão ser originais, ou quando estes forem pu-
blicados em diário oficial. Cópias autenticadas por tabelião de notas não serão 
válidas como originais para serem autenticadas na hora do certame, ou antes, por 
qualquer servidor, obedecendo ao art. 32, da Lei 8.666/1993. 
4.4.4. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabi-
litação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, 
somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias de antece-
dência da data prevista para apresentação dos envelopes. Exceto os atestados 
de capacidade técnica que não tem validade.    
4.4.5. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em no-
me da empresa, com o número do CNPJ, devendo ser observado o seguinte: 

a) Se matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o 
respectivo número do CNPJ; 
b) Se filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o res-
pectivo número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem 
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 

4.4.6. Se a empresa for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos servi-
ços for a filial, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ 
da matriz e da filial, simultaneamente; 
4.4.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente instrumento e seus Anexos. 
4.4.8. As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor 
individual deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito da regula-
ridade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição; 
4.4.9. Será inabilitada a empresa que deixar de apresentar quaisquer documentos 
exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressal-
vadas as restrições relativas à regularidade fiscal das microempresas, das em-
presas de pequeno porte e do microempreendedor individual, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 
4.4.10. A (s) empresa (s) vencedora (s) que não apresentar dentro do prazo esta-
belecido acima mencionado, será considerado inabilitado; 
4.4.11. Caso o interessado esteja isento de algum documento exigido neste edital 
deve apresentar declaração do órgão expedidor informando sua isenção; 
4.4.12. Não serão aceitas fotocópias efetuadas em aparelhos de fax, bem como 
aquelas que se encontrarem ilegíveis, rasuras, ressalvas ou emendas. 
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4.5. DECLARAÇÕES: 
a) Declaração de que a contratada assume inteira responsabilidade por 
danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar ao Município, a ter-
ceiros, por si, representantes ou sucessores.  
b) Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado 
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 
8666/1993. 
c) Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor 
público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções 
técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, 
(inciso III, do art 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 
04/90). 
d) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93. 
e) Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades especi-
ais: 
e.1 - (  ) possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 
5% de pessoas portadoras de necessidades especiais, de acordo com o 
disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do Estado do Pará (EC nº 
0042/2008, publicada em 11.06.2008). 
e.2 - ( ) não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo 
de 5% de pessoas portadoras de necessidades especiais, pois a empresa 
possui menos de 20 empregados, de acordo com o disposto no art. 28, § 
6º, da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 
11.06.2008). 
f) Declaração que empresa irá zelar pela padronização e qualidade do 
serviço fornecido, possuindo em seu estabelecimento, todas as ferramen-
tas e equipamentos necessários para a execução dos serviços. 
g) Declaração afirmando estar ciente das condições do Edital de Chamada 
Pública nº 7/20160305-01-SESAU, que assume a responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às pe-
nalidades legais e a sumária desclassificação do chamamento, e que for-
necerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão 
Permanente de Licitação para Contratação de Prestadores de Serviços de 
Saúde; 
h) Declaração de aceite dos preços praticados pela Tabela SUS atualizada 
para pagamento dos procedimentos contratados, estando também ciente 
de que os reajustes aplicados aos referidos procedimentos obedecerão às 
determinações do Ministério da Saúde; 

OBS.: Os modelos das declarações acima estão dispostas no Anexo II deste 
edital, e devem ser apresentados no envelope de habilitação. 
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5. DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA DE SERVIÇOS 

5.1. A(s) empresa (s) deverão apresentar oferta de serviços em original, no Enve-
lope nº 02, hermeticamente fechado de forma a não permitir a visualização de seu 
conteúdo, conforme abaixo especificado: 

ENVELOPE 02 – OFERTA DE SERVIÇOS  
MUNICIPIO DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

Reabertura do EDITAL DE Chamada Pública nº 7/20161706-02-SESAU 
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E CNPJ 

 
5.2. A oferta dos serviços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida com 
clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e 
rubricada todas as folhas pelo representante legal da proponente.      
5.3. Na oferta de preços deverá conter as especificações técnicas detalhadas do 
objeto ofertado, a quantidade solicitada, o valor unitário e total (MENSAL), em 
moeda nacional, em algarismo e por extenso, sem alternativas de preços. 
5.4. Nos preços contidos devem estar incluídos todos os custos diretos e indire-
tos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, produtos, encargos so-
ciais, trabalhistas, seguros lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste Chamamento.                   
5.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da pro-
posta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, 
não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título.   
5.6. Dados de identificação de conta bancária: identificação do Banco, número da 
agência e da conta corrente. 
5.7. A Comissão, caso julgue necessário, poderá solicitar mais esclarecimentos 
sobre a composição dos preços propostos. 
5.8. A apresentação da oferta implicará plena aceitação, por parte da proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
5.9. Na apresentação das ofertas não serão aceitos serviços em discordância 
com as características definidas no edital. 
5.10. Utilizar como base, o valor médio apresentado no edital. 
 

6. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada em duas etapas: 
a) Análise da habilitação; 
b) Análise da oferta. 

 

7. DO PRAZO RECURSAL 

7.1. As empresas que não atenderem às exigências requeridas neste Edital serão 
preliminarmente desconsideradas, e terão 05 (cinco) dias úteis para apresentarem 
suas razões de recurso, a contar da data da publicação da fase documental nos 
meios Oficiais. 
7.2. Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão e estar 
devidamente fundamentados, limitando-se às questões de HABILITAÇÃO, e 
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protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Marituba/Pará, no 
horário de 08hs às 14hs de segunda a sexta-feira, nos dias úteis e de efetivo 
expediente no órgão. 
7.3. O recurso será julgado pela Comissão em 05 (cinco) dias úteis e o resultado 
será divulgado nos meios oficiais. 
 

8. DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. A homologação da Chamada Pública ocorrerá no prazo mínimo de 03 (três) 
dias, contados da data da divulgação do resultado; 
8.3. A Secretaria Municipal de Saúde celebrará contrato de prestação de serviços, 
com as entidades consideradas habilitadas, dando preferência às entidades filan-
trópicas sem fins lucrativos.  
 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente do objeto desta Chamada Pública correrá à conta de dota-
ções específicas consignadas no Orçamento Municipal, a saber:  
 

Unidade   : 020303      Fundo Municipal de Saúde  
Funcional :                  10.302.0004.2139.0000 manutenção rede urgência e emergência/emergência  

Cat. Econ.:                  3.3.90.39.00    Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica  
Codigo de aplicação:  300  000           Fonte de Recurso: 0 1 29 Transferência de recursos 

do sus  

 
 

Fonte de Recurso:                   0.1.29 – Transferência de recursos do sus  
Classificação Institucional:      02.03.0 3 - Fundo Municipal de Saúde - FMS    
Funcional Programática:         10.301.0004.2137.0000 – Manutenção da Unidade de Pron-

to atendimento UPA 

Natureza da Despesa:             3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  

Sub - Elemento da Despesa:   3.3.90.39.99-Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurí-

dica 

 

10. DO PREÇO E RECURSOS FINANCEIROS 

10.1. Com base na necessidade de complementação desses serviços, demons-
tra-se na tabela abaixo, a descrição desses serviços de forma agregada em quan-
titativo físico/financeiro, chegando a um TETO FINANCEIRO de até R$ 
302.933,68 (trezentos e dois mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e oito 
centavos) mensal, perfazendo o valor global de R$ ____________; 
10.2. A Secretaria Municipal de Saúde não se obriga a contratar todas as entida-
des habilitadas, mas sim, a quantidade que lhe interessar para atender a deman-
da SUS do Município de Marituba, em conformidade com os parâmetros da Porta-
ria nº 1.631, de 01 de outubro de 2015, visando a complementariedade dos servi-
ços, conforme Constituição Federal e Lei 8.080/90; 
10.3. Após a realização dos serviços, serão emitidas pela Contratada as Notas 
Fiscais para empenho e entregues, no prédio sede da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
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11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. A contratada não poderá deixar de cumprir escala de plantão, informada 
mensalmente pela direção do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto 
Chaves e da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, devendo ainda substituir fal-
tosos sem prejuízo ao serviço; 
11.2. A contratada deve garantir que o médico em exercício (plantonista), com 
registro no CRM e contrato assinado com a empresa (cópia apresentada na rela-
ção de documentos), não poderá recusar atendimento ao beneficiário por qual-
quer motivo; 
11.3. A contratada assume as questões trabalhistas dos profissionais ofertados 
sem qualquer prejuízo ou ônus ao contratante; 
11.4. A contratada obriga-se a atender às solicitações formuladas pelo Fiscal do 
Contrato, em casos que for necessário alguma intervenção, ao não cumprimento 
do contrato; 
11.5. A contratada deverá, obrigatoriamente, divulgar e manter atualizado atendi-
mento telefônico a contratante; 
11.6. A contratada deve garantir que o médico em exercício, faça uso dos instru-
mentos de registros vigentes, bem como de acordo com as normas estabelecidas 
pela Direção do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves e da 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA; 
11.7. A contratada deve garantir que o médico em exercício na Unidade Hospita-
lar de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves e da Unidade de Pronto Aten-
dimento - UPA, seja Cadastrado no Estabelecimento Nacional de Saúde, e de-
vendo ainda manter atualizado os vínculos dos mesmos. 
11.8. A contratada deve garantir que o médico em exercício, faça preenchimento 
das fichas de agravos de notificação compulsória, Declarações de óbitos e de-
mais instrumentos oficiais utilizados pela vigilância em Saúde/MS; 
11.9. Não será aceito por parte da contratada custos de serviços que não esteja 
relacionado neste termo. 
 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Informar, por escrito e mensalmente, à contratada, as alterações nas esca-
las de plantões; 
12.2. Promover e dar condições para o desenvolvimento das atividades profissio-
nais e serviços do objeto desta contratação; 
12.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que por ventura venham a ser 
solicitados. 
 

13. DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO 

13.1. São motivos para descredenciamento da empresa credenciada: 
a) Falta de manutenção dos documentos de habilitação, quando exigido, 
nos termos deste instrumento; 
b) A prática de ato irregular ou a omissão na prestação do serviço confor-
me o estabelecido neste Edital; 
c) Cobrança extra do serviço junto ao paciente; 
d) Avaliação insuficiente dos usuários do serviço. 
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14. DO CONTRATO 

14.1. Para a prestação de serviços será formalizado Contrato Administrativo, es-
tabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilida-
des entre as partes, em conformidade com o Anexo V deste Edital e da oferta da 
empresa considerada vencedora; 
14.2. O prazo de vigência do contrato será a partir da assinatura do contrato até 
31/12/2016, podendo ser prorrogada conforme art. 57, inciso II, da Lei 8666/93. A 
execução do serviço será realizada sempre que for solicitado pela Secretaria de 
Saúde; 
14.3. O profissional responsável pelas constatações das realizações do serviço e 
fiscalização do contrato será o senhor CLÁUDIO JOSÉ GOMES CORRÊA – DI-
RETOR DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DR. AUGUSTO CHA-
VES; 
14.4. No momento da assinatura do contrato, caso não haja aceitação do presta-
dor selecionado, deverá ser assinado Termo de Desistência. 
 

15. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DO PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado, mensalmente, referente ao cumprimento da escala 
mensal e frequência dos profissionais devidamente assinadas em consonância 
com a Escala de Plantões, mediante a prestação dos serviços e apresentação 
das Notas Fiscais/faturas, devidamente atestadas pelo Setor Responsável (Fiscal 
de Contrato), bem como mediante apresentação das devidas certidões de regula-
ridade fiscal previstas no Contrato, pelos serviços efetivamente prestados, sendo 
depositado em Conta Corrente do Banco xxxx., sob nº xxxxxxxxx, Agência 
xxxxxxxx, informada pela Contratada. 
 

16. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

Os Contratos decorrentes do presente Edital poderão ser rescindidos, indepen-
dente de qualquer notificação judicial, no caso de inexecução total ou parcial, e 
pelos demais motivos enumerados no art. 78, da Lei 8666/93 e alterações. 
 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Os contratantes decidem aplicar ao presente contrato o disposto na Lei nº 
8.666/93, no caso de descumprimento, por qualquer um das partes, das cláusu-
las e condições nele estipuladas, salvo ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior, devida e formalmente comprovados, ao não cumprimento, por parte do 
CREDENCIADO, das obrigações assumidas, ou à infringência de preceitos legais 
pertinentes.  
17.1. Serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as penalidades nos termos 
do art. 87, da Lei 8.666/93:  

I - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca 
gravidade para as quais tenha o contratado concorrido diretamente, situa-
ção que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de Ma-
rituba; 
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II - Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese 
de inexecução total do contrato ou suspensão definitiva da prestação dos 
serviços por culpa do contratado; 
III - Declaração de inidoneidade, quando o contratado deixar de cumprir as 
obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culpa, devendo o 
referido ato ser publicado no mural da Prefeitura. 

17.2. Além da aplicação da multa e demais penalidades aventadas anteriormen-
te, o contratante poderá rescindir o presente instrumento, bem como aplicar a 
suspensão temporária ao direito de licitar e de impedi-lo de com ela contratar, 
pelo prazo de 12 (doze) meses; 
17.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à 
multa de mora de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia, nos termos do “ca-
put” do art. 86, da Lei nº 8.666/93; 
17.4. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administra-
tiva; consequentemente, a sua aplicação não exime o contratado de reparação 
de eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao contratan-
te; 
17.5. As multas previstas nesta cláusula serão, sempre que possível, inde-
pendentemente de qualquer aviso de notificação judicial ou extrajudicial, descon-
tadas dos créditos do contratado ou se for o caso, cobrada administrativa ou ju-
dicialmente; 
17.6. O caso de rescisão contratual deverá ser formalmente motivado nos autos 
do processo, assegurado ao contratado o contraditório e o direito de prévia e 
ampla defesa. 
 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

18.1. A Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal não se obriga a contratar 
todas as entidades habilitadas, mas sim, a quantidade que lhe interessar para 
atender a demanda SUS do Município de Marituba, em conformidade com os pa-
râmetros da Portaria GM/MS nº 1.101, de 12/06/08 e Portaria 1.631, de 01 de ou-
tubro de 2015, visando a complementariedade dos serviços, conforme Constitui-
ção Federal e Lei 8.080/90; 
18.2. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relacionados a esta 
Chamada Pública poderão ser obtidos junto à Coordenadoria de Licitações e Con-
trato; 
18.3. Fica reservada, a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal, a facul-
dade de cancelar, no todo ou em parte, adiar, revogar, prorrogar ou anular a pre-
sente Chamada Pública, de acordo com seus interesses sem direito a qualquer 
reclamação, indenização, reembolso ou compensação; 
18.4. Aplicam-se a execução deste instrumento e aos casos omissos as normas 
da Lei 8.666/93 e alterações, os preceitos do direito público, os princípios da teo-
ria geral dos Contratos e as disposições do direito privado; 
18.5. O prazo para entrega da documentação estabelecida neste Edital, poderá 
ser prorrogada a critério da Secretaria Municipal de Saúde; 
 18.6. A Comissão de Licitação terá o prazo de até 30 (trinta) dias após o recebi-
mento dos envelopes de documentação para avaliar e divulgar o resultado; 
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18.7. O extrato do presente Edital será publicado nos meios oficiais pertinentes e 
sua íntegra, com seus anexos, estarão disponíveis na Coordenadoria de Licita-
ções e Contratos, no endereço constante deste Edital; 
 18.8. As empresas interessadas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade 
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
18.9. Das reuniões de abertura e julgamento da Habilitação e Ofertas, serão la-
vradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da comissão e interes-
sados presentes; 
18.10. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer 
reclamação ou indenização, poderá ser:            

a) Adiada a data da abertura desta licitação;                                 
b) Alteradas as condições do edital, com fixação do novo prazo para sua 
realização.                                                                   

18.11. A participação nesta Chamada Pública implicará aceitação integral e irre-
tratável das normas do edital, bem como na observância dos preceitos legais e 
regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e interposição de recurso; 
18.12. É facultada a Comissão de Licitação ou à Autoridade Superior, em qual-
quer fase do certame, promover diligência destinada a esclarecer ou complemen-
tar instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informa-
ção que deveriam constar nos envelopes entregues; 
18.13. A contratada fica responsável por quaisquer danos que venha a causar à 
terceiros ou ao patrimônio Municipal, reparando às suas custas pelos mesmos, 
durante a execução do contrato, sem que lhe caiba nenhuma indenização por  
parte  da  Administração Municipal de Marituba/PA;  
18.14. Caso a data prevista para abertura dos envelopes deste certame seja de-
clarada feriado ou ponto facultativo, e não havendo retificação de convocação, 
será realizada, AUTOMATICAMENTE, no primeiro dia útil subsequente, no mes-
mo local e hora previstos; 
18.15. Fica eleito o Fodo do Município de Marituba/PA, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas rela-
tivas a este Edital, ou questões judiciais do futuro contrato. 
 

19. DOS CASOS OMISSOS                                             

Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Comissão de Licitação, 
observados os preceitos de direito público e as disposições das leis que regem a 
matéria. 
                

20. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  

Fazem parte deste Edital os seguintes documentos:  
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelos das Declarações; 

           Anexo III – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP/MEI; 
           Anexo IV – Relação de Profissionais que compõem a Equipe Técnica; 

Anexo V – Minuta do Contrato. 
    
Marituba/PA, 13 de julho de 2016. 
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Débora Raquel Fontel Reis 
Presidente da CEL 

 
 

Helen Lucy Mendes Guimarães Begot. 
Secretária Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - DO OBJETO: 

O objeto do presente termo de referência é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA DAR TOTAL E PLENA CO-
BERTURA AOS PLANTÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATO-
RIAL NO HOSPITAL DR. AUGUSTO CHAVES E UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - UPA, MARITUBA/PA. 
 

2 - DA JUSTIFICATIVA: 

A contratação de serviços médicos associados visa proporcionar assistência me-
dia complementar no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves e 
da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, e considerando os benefícios dos ser-
viços como: redução do custo em manter escala de serviços, regularidades dos 
profissionais, cumprimento da carga horária e substrução de profissionais faltosos 
em prejuízos ao serviço. Proporcionando assim segurança e tranquilidade no 
cumprimento dos serviços ofertados, garantindo acesso e qualidade dos serviços 
aos seus beneficiários. 
 

3 - DOS RESPONSÁVEIS E FISCAIS DE CONTRATO 

O profissional responsável pelas constatações das realizações do serviço e fisca-
lização do contrato será o senhor CLÁUDIO JOSÉ GOMES CORRÊA – Diretor do 
Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves. 
 

4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços médicos contratados deverão ser prestados de forma intelectual, téc-
nico e científico pela pessoa dos médicos, e que dependem ainda, do aparato e o 
instrumental disponibilizado pelo Hospital e da Unidade de Pronto Atendimento - 
UPA, por meio da prestação dos serviços hospitalares e ambulatorial.   
 

5 – DO QUANTITATIVO FÍSICO E FINANCEIRO 

Com base na necessidade de complementação desses serviços. Demonstra-se 
na tabela abaixo, a descrição desses serviços de forma agregada em quantitativo 
físico/financeiro, chegando a um TETO FINANCEIRO de até R$ 302.933,68 (tre-
zentos e dois mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos) 
mensal, perfazendo o valor global de R$ (___________). Segue: 

 
Tabela de 
custos: Es-
pecialidade 
Profissional 

 
Qtd. 
Prof. 

 
Perío-

do/Horário 

 
CH 

Plan-
tões  

 
QTDE 

Plantões  

 
Valor por 
plantões  

 
Valor Mensal  

Clinica Médi-
ca  

03 Seg a Dom 
/ 07h as 
19h 

12hrs 30 xxxxxxx xxxxxxx 

Clinica Médi-
ca  

03 Seg a Dom 
/ 19h as 
07h  

12hrs 30 xxxxxxx xxxxxxx 
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Clinica pe-
diátrica  

01 Seg a Dom 
/ 08h as 
20h  

12hrs 30 xxxxxxx xxxxxxx 

Visita Médica  01 Seg a Sáb / 
13h as 19h 

06hrs 26 xxxxxxx xxxxxxx 

Médico Ul-
trassom  

02 02 vezes 
na semana 
(combinar 
dia) 

04hrs 08 xxxxxxx xxxxxxx 

Médico 
Trauma  

01 02 vezes 
na semana  
(Combinar 
dia)  

12hrs 08 xxxxxxx xxxxxxx 

TOTAL 11 - 132   

TOTAL COM TAXA ADMINISTRATIVA + 08% (Toda Carga Tri-
butária fica sob Responsabilidade da empresa Contratada)  

 

 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DO PAGAMENTO 

6.1. Na oferta de preços deverá conter as especificações técnicas detalhadas do 
objeto ofertado, a quantidade solicitada, o valor unitário e total (MENSAL), em 
moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, 
tributos, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente so-
bre os serviços, mesmo que não estejam registrados nestes documentos; 
6.2 – A oferta do serviço será apresentada conforme especificação do item “5”; 
6.4. Para atender ao princípio da economicidade e do interesse público, o interes-
sado vencedor do certame deverá estar instalado na Sede do Município de Mari-
tuba, com toda estrutura necessária para realização das coletas de exames labo-
ratoriais; 
6.5. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor pre-
ço total do lote único, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de 
Referência;  
6.6. O prestador deverá apresentar as Notas Fiscais na Diretoria do Hospital de 
Urgência e Emergência Dr. Augusto chaves e da Unidade de Pronto Atendimento 
- UPA para o respectivo “aceite” e encaminhamento ao Departamento Administra-
tivo Financeiro para posterior pagamento; 
6.7. O pagamento será efetuado, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil após a 
data do repasse, pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, median-
te a prestação dos serviços e apresentação das Notas Fiscais/faturas, devida-
mente atestadas pelo Setor Responsável (Fiscal de Contrato), bem como median-
te apresentação das devidas certidões de regularidade previstas no Contrato, pe-
los serviços efetivamente prestados, sendo os valores unitários de cada procedi-
mento determinado conforme Tabela SUS em vigor, editada pelo Ministério da 
Saúde, sendo depositado em Conta Corrente do Banco xxxx., sob nº xxxxxxxxx, 
Agência xxxxxxxx, informada pela Contratada. 
 

7 – DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1. Para a prestação dos serviços objeto deste certame, será formalizado Contra-
to Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obriga-
ções e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital desta 
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Chamada, do Termo de Referência, e da Proposta de Preços da empresa consi-
derada vencedora; 
7.2. O prazo de vigência do contrato será a parti da assinatura até 31/12/2016, 
podendo ser prorrogada conforme art. 57, inciso II, da Lei 8666/93. A execução do 
serviço será realizada sempre que for solicitado pela Secretaria de Saúde. 
 

8 – CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços médicos contratados deverão ser prestados de forma intelectual, téc-
nica e científica, pela pessoa dos médicos, e que dependem ainda, do aparato e o 
instrumental disponibilizado pelo hospital, por meio da prestação dos serviços 
hospitalares e ambulatorial. 
 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A contratada não poderá deixar de cumprir escala de plantão, informada 
mensalmente pela direção do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto 
Chaves e da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, devendo ainda substituir fal-
tosos sem prejuízo ao serviço; 
9.2. A contratada deve garantir que o médico em exercício (plantonista), com re-
gistro no CRM e contrato assinado com a empresa (cópia apresentada na relação 
de documentos), não poderá recusar atendimento ao beneficiário por qualquer 
motivo; 
9.3. A contratada assume as questões trabalhistas dos profissionais ofertados 
sem qualquer prejuízo ou ônus ao contratante; 
9.4. A contratada obriga-se a atender às solicitações formuladas pelo Fiscal do 
Contrato, em casos que for necessário a interpor alguma intervenção, ao não 
cumprimento do contrato; 
9.5. A contratada deverá, obrigatoriamente, divulgar e manter atualizado atendi-
mento telefônico a contratante; 
9.6. A contratada deve garantir que o médico em exercício, faça uso dos instru-
mentos de registros vigentes, bem como de acordo com as normas estabelecidas 
pela Direção do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves e da 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA; 
9.7. A contratada deve garantir que o médico em exercício na Unidade Hospitalar 
de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves e da Unidade de Pronto Atendi-
mento - UPA, seja Cadastrado no Estabelecimento Nacional de Saúde, e devendo 
ainda manter atualizado os vínculos dos mesmos; 
9.8. A contratada deve garantir que o médico em exercício, faça preenchimento 
das fichas de agravos de notificação compulsória, Declarações de óbitos e de-
mais instrumentos oficiais utilizados pela vigilância em Saúde/MS; 
9.9. Não será aceito por parte da contratada custos de serviços que não esteja 
relacionado neste termo. 
 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Informar, por escrito e mensalmente, à contratada, as alterações nas esca-
las de plantões; 
10.2. Promover e dar condições para o desenvolvimento das atividades profissio-
nais e serviços do objeto desta contratação; 
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10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que por ventura venham a ser 
solicitados. 
 

11 – LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA: 

 VII Conferência Nacional de Saúde – CF/88 - art. 196 e art. 199; 
 Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde em seu 

art. 16, inciso XV; art. 18, inciso X; 
 Lei nº 9.637, de 15/05/98 – Dispõe sobre as OS e Contrato de Gestão; 
 Lei nº 9.790, de 23/03/99 – Dispõe sobre as OSCIP e TP; 
 Decreto nº 7.508/11; 
 Lei nº 141/12; 
 Portaria nº 3.410, de 30/12/2013 – Diretrizes para contratualização de hos-

pitais no SUS; 
 Portaria nº 1101/GM, de 12 de junho de 2002, que trata parâmetros de co-

bertura assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS; 
 Portaria nº 1.097, de 22/05/2006, que consiste na Definição do processo  

da Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde seja um 
processo instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde; 

 Resolução nº 182, de 22 de setembro de 2011, que trata da Norma Técnica 
para Ordenação de Fluxos de Processos de Revisão e Reprogramação da 
Programação Pactuada e Integrada da Assistência – PPI; 

 Portaria nº 593, de 17 de julho de 2014, que trata do limite financeiro anual 
referente à Assistência de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos-
pitalar;  

 Portaria nº 1.631, de 01 de outubro de 2015, CAPÍTULO VI. 
  

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

A Administração reserva-se o direito de liberar a nota fiscal para pagamento, so-
mente após o responsável pela Secretaria, aferir a quantidade, especificações, 
qualidade e adequação dos serviços prestados como a do termo de Referência.  
 
Marituba/PA, 14 de junho de 2016. 

 
 
 
                                  Mercês Sovano 

Diretora de Assistência a Saúde 
 
 
 
 
 

Helen Lucy Mendes Guimarães 
Secretária Municipal de saúde 
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ANEXO II 
(papel timbrado da licitante) 

 
MODELOS DE DECLARAÇÕES (Empregador Pessoa Jurídica) 

 
A empresa ......................................................................, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na................................................................................................ 
.........................................................................................................,  inscrita no 
CNPJ nº............................................, por meio de seu sócio-gerente ou represen-
tante legal, abaixo firmado, vem declarar:  
1. Que assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou mate-
riais que causar a PMM, a terceiros, por si, representantes ou sucessores.  
2. Que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 
Federal e inciso V, do art. 27, da Lei 8666/1993. 
3. Que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder 
Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de 
gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 
8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90). 
4. Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, 
art. 32, da Lei nº 8.666/93. 
5. Da empregabilidade de pessoas com necessidades especiais. 
5.1. ( ) possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de 
pessoas portadoras de necessidades especiais, de acordo com o disposto no art. 
28, § 6º, da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 
11.06.2008). 
5.2. ( ) não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% 
de pessoas portadoras de necessidades especiais, pois a empresa possui menos 
de 20 empregados, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do 
Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008). 
6. Que a empresa irá zelar pela padronização e qualidade do serviço fornecido, 
possuindo em seu estabelecimento, todas as ferramentas e equipamentos neces-
sários para a execução dos serviços. 
7. Que aceita os preços praticados pela Tabela SUS atualizada para pagamento 
dos procedimentos contratados, estando também ciente de que os reajustes apli-
cados aos referidos procedimentos obedecerão às determinações do Ministério 
da Saúde; 
8. Que possui pleno conhecimento, e manifesta inteira concordância, com todos 
os termos do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° _________, que trata da se-
leção e possível CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS 
MÉDICOS PARA DAR TOTAL E PLENA COBERTURA AOS PLANTÕES HOSPI-
TALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DR. AUGUSTO 
CHAVES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MARITUBA/PA, para 
garantir esses serviços no atendimento dos munícipes e municípios pactuados, 
conforme Programação Pactuada e Integrada – PPI/2010, assumindo a respon-
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sabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-
se às penalidades legais e a sumária desclassificação do chamamento, e que for-
necerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão de Lici-
tação e Secretaria Municipal de Saúde de Marituba/PA, 

Local, ____/____/____ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 
RG: 
CPF: 
CNPJ da empresa: 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP/MEI 

 
Data: 
Edital Nº _________________________. 
À _____(Entidade de Licitação)____ 

 
_____________________(nome da empresa) _______________, 

inscrita no CNPJ nº _________________ por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr.(a) _________________ portador (a) da Carteira de identidade nº. 
___________ e de CPF nº. DECLARA, para fins do disposto no item 3.2.9 do Edi-
tal de Chamada Pública nº. _______________, sob as sanções administrativas e 
sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 
123/2006. 
(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º, da Lei 

Complementar nº 123/2006. 
(....) Micro empreendedor Individual MEI art. 18-A, § 1o, Lei Complementar 

Nº 123/2006. 
DECLARA ainda, que a Empresa está excluída das vedações constantes 

do parágrafo 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, que cumpre os re-
quisitos estabelecidos no Art. 3º, da Lei Complementar 123/2006, que está apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49 da referida Lei. 
OBS.: No caso de microempresa, empresa de pequeno porte MEI que, nos ter-
mos da LC 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à re-
gularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada de-
claração. 
Local, ___ de ___ de 2016. 
Assinatura do representante legal sob carimbo 
RG: 
CPF: 
CNPJ da empresa: 
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ANEXO IV 

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM EQUIPE TÉCNICA 
Empresa:  
CNPJ:  

Nome do pro-
fissional 

CPF Cargo Função Carga 
horária 

semanal 

Número no 
Conselho 

Profissional 
(quando for 

o caso) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

Local/Data, ................................. 
 

_______________________________ 
 

NOME: 
CPF: 

 
 
 
 

  



 
MUNICIPIO DE MARITUBA/PA 

Coordenadoria de Licitações e Contratos 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

 

ANEXO V 
MINUTA DE CONTRATO N° ................... 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 
ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA-
ÚDE DE MARITUBA/FUNDO MUNICIPAL E A 
EMPRESA xxxxxxxxxxx  COMO ABAIXO 
MELHOR SE DECLARA. 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/FUNDO MUNICIPAL, 
CNPJ 10.299.375/0001-58, sediada na Rua João Paulo II, s/n, Bairro Dom 
Aristides, CEP 67.200-000, denominada CONTRATANTE, representada pela 
Secretária Municipal de Saúde, Sra. Helen Lucy Mendes Guimarães Begot, 
brasileira, RG 2593554-SSP/PA, CPF 374.038.422-00, domiciliada e residente na 
Rua 02 de Junho, Travessa Mucajá, nº 10, Águas Brancas, Ananindeua/PA, e do 
outro lado, a empresa ________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
_______________, instalada na __________, nº ________, CEP _______/PA, 
denominada CONTRATADA, representada pelo (a) Sr. (a) ________, brasileiro,  
RG  _______ - /____, e CPF ________________, domiciliado (a) e residente na 
____________, nº _______, CEP ___.____-_____, considerando haver sido 
proclamada na CHAMADA PÚBLICA Nº ______, devidamente homologada pela 
ordenadora de despesas, as partes contratantes decidiram assinar o presente 
contrato, nos termos da Constituição Federal, Lei 8.666/93 e alterações, Lei nº 
8.080/90, Lei nº 9.637/98, Lei nº 9.790/99, Portaria nº 1.097 de 22/05//2006, 
Portaria 4.279 de 30/12/2010, Decreto nº 7.508 de 28/06/2011, Portaria 1.600 de 
07/07/2011, Lei nº 141 de 13/01/2012, Portaria nº 3.410 30/12/2013, Portaria nº 
1.631, de 01/10/2015, consoante as cláusulas e condições que mutuamente 
acordam e aceitam: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRES-
TADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA DAR TOTAL E PLENA COBERTU-
RA AOS PLANTÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO 
HOSPITAL DR. AUGUSTO CHAVES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
- UPA, MARITUBA/PA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços médicos contratados deverão ser prestados de forma intelectual, téc-
nica e científica pela pessoa dos médicos, e que dependem ainda, do aparato e o 
instrumental disponibilizado pelo hospital, por meio da prestação dos serviços 
hospitalares e ambulatorial. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

3.1. O presente Contrato será regido pelas seguintes condições gerais: 
3.1.1. Os serviços ora contratados serão prestados diretamente por profissionais 
do estabelecimento da CONTRATADA e por profissionais admitidos, para prestar 
serviços. 
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3.1.2. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização 
de pessoal para execução do objeto deste contrato; 
3.1.3. Somente a CONTRATADA responde pelos encargos trabalhistas, previden-
ciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos 
ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CON-
TRATANTE ou para o Ministério da Saúde, e ainda, a prestação dos serviços con-
tratados não implica vínculo empregatício, nem exclusividade de colaboração en-
tre CONTRATADA e CONTRATANTE; 
3.1.4. Na execução dos serviços do presente Contrato, as partes deverão obser-
var as seguintes condições: 

a) É vedada a cobrança por serviços ao usuário do SUS, assim como ou-
tros complementares, referente à assistência, seguindo o princípio da gra-
tuidade; 
b) A CONTRATADA responsabilizar-se-á administrativamente por cobrança 
indevida, feita ao usuário do SUS ou seu representante, por profissional 
empregado ou preposto, em razão da execução deste Contrato, assegura-
do o devido processo legal para identificação do responsável pela cobrança 
indevida. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A contatada não poderá deixar de cumprir escala de plantão, informada men-
salmente pela direção do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves 
e da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, devendo ainda substituir faltosos 
sem prejuízo ao serviço; 
4.2. A contratada deve garantir que o médico em exercício (plantonista), com re-
gistro no CRM e contrato assinado com a empresa (cópia apresentada na relação 
de documentos), não poderá recusar atendimento ao beneficiário por qualquer 
motivo; 
4.3. A contratada assume as questões trabalhistas dos profissionais ofertados 
sem qualquer prejuízo ou ônus ao contratante; 
4.4. A contratada obriga-se a atender às solicitações formuladas pelo Fiscal do 
Contrato, em casos que for necessário a interpor alguma intervenção, ao não 
cumprimento do contrato; 
4.5. A contratada deverá, obrigatoriamente, divulgar e manter atualizado atendi-
mento telefônico a contratante; 
4.6. A contratada deve garantir que o médico em exercício, faça uso dos instru-
mentos de registros vigentes, bem como de acordo com as normas estabelecidas 
pela Direção do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves e da 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA; 
4.7. A contratada deve garantir que o médico em exercício na Unidade Hospitalar 
de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves e da Unidade de Pronto Atendi-
mento - UPA, seja Cadastrado no Estabelecimento Nacional de Saúde, e devendo 
ainda manter atualizado os vínculos dos mesmos; 
4.8. A contratada deve garantir que o médico em exercício, faça preenchimento 
das fichas de agravos de notificação compulsória, Declarações de óbitos e de-
mais instrumentos oficiais utilizados pela vigilância em Saúde/MS; 
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4.9. Não será aceito por parte da contratada custos de serviços que não esteja 
relacionado neste termo. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Informar, por escrito e mensalmente, à contratada, as alterações nas escalas 
de plantões; 
5.2. Promover e dar condições para o desenvolvimento das atividades profissio-
nais e serviços do objeto desta contratação; 
5.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que por ventura venham a ser 
solicitados. 
  

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

6.1. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, civil e criminalmente, as 
eventuais indenizações por danos causados aos usuários, órgãos do SUS ou ter-
ceiros, decorrentes de ação ou omissão voluntária, de negligência, imperícia ou 
imprudência, para o cumprimento do objeto deste Contrato; 
6.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste Contrato por órgãos 
do Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, não excluem nem redu-
zem a responsabilidade civil da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Com base na necessidade de complementação desses serviços, demonstra-se na 
tabela abaixo, a descrição desses serviços de forma agregada em quantitativo 
físico/financeiro anual, chegando a um TETO FINANCEIRO de até R$ 
(XXXXXXXXX) mensal, perfazendo o valor global de R$ (__________). Segue: 

 
Tabela de 

custos: Es-
pecialidade 
Profissional 

 
Qtd. 
Prof. 

 
Perío-

do/Horário 

 
CH Plantões  

 
QTDE 

Plantões  

 
Valor por 
plantões  

 
Valor Men-

sal  

Clinica Médi-
ca  

03 Seg a Dom / 
07h as 19h 12hrs 30 xxxxxxx xxxxxxx 

Clinica Médi-
ca  

03 Seg a Dom / 
19h as 07h  12hrs 30 xxxxxxx xxxxxxx 

Clinica pe-
diátrica  

01 Seg a Dom / 
08h as 20h  12hrs 30 xxxxxxx xxxxxxx 

Visita Médica  
01 Seg a Sáb / 

13h as 19h 06hrs 26 xxxxxxx xxxxxxx 

Médico Ul-
trassom  

02 02 vezes na 
semana 
(combinar 
dia) 04hrs 08 xxxxxxx xxxxxxx 

Médico 
Trauma  

01 02 vezes na 
semana  
(Combinar 
dia)  12hrs 08 xxxxxxx xxxxxxx 

TOTAL 11 - 132   

TOTAL COM TAXA ADMINISTRATIVA + 08% (Toda Carga Tributária fica sob 
Responsabilidade da empresa Contratada)  
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CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1. As despesas decorrentes do presente Contrato serão empenhadas na forma 
do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64, atendidas por dotação or-
çamentária consignada no Orçamento do Município, a saber: 

Unidade   : 020303      Fundo Municipal de Saúde  
Funcional :                  10.302.0004.2139.0000 manutenção rede urgência e emergência/emergência  

Cat. Econ.:                  3.3.90.39.00    Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica  
Codigo de aplicação:  300  000           Fonte de Recurso: 0 1 29 Transferência de recursos 

do sus  

 

Fonte de Recurso:                   0.1.29 – Transferência de recursos do sus  
Classificação Institucional:      02.03.0 3 - Fundo Municipal de Saúde - FMS    
Funcional Programática:         10.301.0004.2137.0000 – Manutenção da Unidade de Pron-

to atendimento UPA 

Natureza da Despesa:             3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  

Sub - Elemento da Despesa:   3.3.90.39.99-Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurí-

dica 

8.2. A base para a construção dos valores aqui contratados é a Programação 
Pactuada Integrada – PPI da Assistência vigente, a série histórica e a tabela de 
valores e procedimentos do SUS. 
 

CLÁUSULA NONA - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

9.1. A CONTRATADA apresentará a produção dos serviços realizados, mensal-
mente à CONTRATANTE, mediante ao cumprimento da escala mensal e fre-
quência dos profissionais devidamente assinadas em consonância com a Escala 
de Plantões; 
9.5. O prestador deverá apresentar as Notas Fiscais no Hospital de Urgência e 
Emergência Dr. Augusto Chaves e da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, pa-
ra o respectivo “aceite” e encaminhamento ao Departamento Administrativo Fi-
nanceiro para posterior pagamento; 
9.6. O pagamento será efetuado, mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil após a 
data do repasse, pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, median-
te a prestação dos serviços e apresentação das Notas Fiscais/faturas, devida-
mente atestadas pelo Setor Responsável (Fiscal de Contrato), pelos serviços efe-
tivamente prestados, editada pelo Ministério da Saúde, sendo depositado em 
Conta Corrente do Banco xxxx., sob nº xxxxxxxxx, Agência xxxxxxxx, informada 
pela Contratada; 
9.7. A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fis-
cal/fatura, o Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão de Regularidade para 
com as Fazendas Federal e União; Estadual (Certidão Tributária e não Tributá-
ria) e Municipal, bem como, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
9.8. A CONTRATADA responderá pelos encargos financeiros assumidos, além do 
limite dos recursos que lhe são destinados, ficando a Secretaria de Saúde e o 
Ministério da Saúde exonerados do pagamento de eventual excesso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

10.1. A execução do presente Contrato será avaliada pela CONTRATANTE, me-
diante procedimentos de supervisão local, direta ou indireta, que observará o 
cumprimento das cláusulas e condições ora estabelecidas e de quaisquer outros 
dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados; 
10.2. A CONTRATANTE poderá efetuar vistorias nas instalações da CONTRA-
TADA para verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas compro-
vadas por ocasião da assinatura deste Contrato; 
10.3. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE sobre serviços ora contrata-
dos, não eximirá a CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante a 
CONTRATANTE, ou para com os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou 
dolo na execução do Contrato; 
10.4. A CONTRATADA facilitará o acompanhamento e a fiscalização permanente, 
pela CONTRATANTE, dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe 
forem solicitados pelos servidores designados para tal fim; 
10.5. Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA amplo direito de de-
fesa, nos termos das normas gerais do Ministério da Saúde e da Lei Federal de 
licitações e Contrato Administrativo; 
10.6. O profissional responsável pela constatação das realizações do serviço e 
fiscalização do contrato será o senhor CLÁUDIO JOSÉ GOMES CORRÊA – Dire-
tor do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves; 
10.7. A ação de fiscalização não reduzirá a total responsabilidade da CONTRA-
TADA por erro, atrasos ou omissões das quais decorram prejuízos ao CONTRA-
TANTE ou a terceiros. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1. A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante 
deste Contrato, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, 
autorizará a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, 
as sanções administrativas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, além das demais normas em vigor; 
11.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá garan-
tida prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções abaixo elencadas, além de 
rescindir o contrato com as consequências previstas nesta Cláusula e nos termos 
dos artigos 86 a 88, da Lei 8.666/93 ou regulamento; 
11.3. A multa, de que trata o art. 86, da Lei 8.666/93, será aplicada da seguinte 
forma:  

a) Advertência; 
b) Multa de até 20% (vinte por cento) do valor contratado;  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por 
Prazo não superior a 02 (dois) anos;  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-
ção Pública Municipal, Direta ou Indireta, 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 somen-
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te quando a Contratada ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o Prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

11.4. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total corrigido da 
contratação, quando a Contratada: 

a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à Fiscalização;  
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, 
sem prévia autorização da Contratante;  
c) Executar os serviços em desacordo com o termo de referência, normas 
técnicas ou especificações, independente da obrigação de fazer as corre-
ções necessárias, às suas expensas;  
d) Desatender às determinações da Fiscalização;  
e) Praticar qualquer infração às normas legais federais, estaduais e muni-
cipais, respondendo, ainda, pelas multas aplicadas pelos órgãos competen-
tes em razão da infração cometida;  
f) Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no 
prazo fixado;  
g) Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 10 (dez) dias na execução 
dos serviços contratados;  
h) Paralisar ou cumprir lentamente os serviços, sem justa causa, por mais 
de 05 (cinco) dias consecutivos;  
i) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os servi-
ços contratados; 
j) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negli-
gência, imperícia, dolo ou má-fé, venha causar danos à Contratante ou a 
terceiros, independente da obrigação da Contratada em reparar os danos 
causados às suas expensas; 

11.5. As multas aplicadas na execução do Contrato serão descontadas dos pa-
gamentos ou cobradas judicialmente; 
11.6. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravi-
dade do fato que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstân-
cia objetiva em que ele ocorreu e dela será notificado a CONTRATADA; 
11.7. A multa que vier a ser aplicada será comunicada à CONTRATADA, e o res-
pectivo montante será descontado pela CONTRATANTE, dos pagamentos devi-
dos, ficando garantido o pleno direito de defesa em processo regular; 
11.8. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não ilidirá 
o direito da CONTRATANTE de exigir indenização integral do autor da infração 
pelos prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar para os órgãos gesto-
res do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades 
criminal e/ou ética deste. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

12.1. A rescisão obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80, da Lei 
Federal 8.666/93 e alterações: 
12.2. Todos os casos de rescisão contratual deverão ser oficialmente motivados, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
12.3. A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em 
caso de rescisão administrativa; 
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12.4. Qualquer uma das partes poderá solicitar rescisão contratual, devidamente 
formalizada a outra parte interessada, com 30 (trinta) dias de antecedência conta-
dos a partir do recebimento da notificação; 
12.5. A CONTRATADA poderá solicitar rescisão do presente Contrato no caso de 
descumprimento, pela CONTRATANTE, das obrigações aqui previstas, em espe-
cial, no caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos; 
12.6. Em caso de rescisão do presente Contrato por parte da CONTRATANTE, 
não caberá à CONTRATADA, direito a qualquer indenização, salvo o pagamento 
pelos serviços prestados até a data da rescisão. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS PROCESSUAIS 

13.1. Dos atos de rescisão deste Contrato praticados pela CONTRATANTE ca-
bem à CONTRATADA: 

a) Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação; 
b) Pedido de reconsideração de decisão da CONTRATANTE, no prazo de 
10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
c) A CONTRATANTE poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, desde que o faça motivadamente diante de razões de in-
teresse público. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

14.1. O prazo de vigência do contrato será a parti da assinatura ate 31/12/2016, 
de xxxxxxxxx a xxxxxxxx, podendo ser prorrogado conforme art. 57, Inciso II, da 
Lei 8666/93. E a execução do serviço será realizada sempre que for solicitado 
pela Secretaria Municipal de Saúde; 
14.2. O Termo Aditivo referente à prorrogação contratual, de celebração obrigató-
ria, poderá ser acompanhado do Termo de Vistoria, que observará se persistem 
as mesmas condições técnicas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 

15.1. Qualquer alteração ao presente Contrato será objeto de Termo Aditivo, na 
forma da legislação referente a licitações e contratos administrativos; 
15.2. Os valores estipulados neste Contrato serão reajustados na mesma propor-
ção dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde, através de Termo Aditivo; 
15.3. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacida-
de operativa da CONTRATADA poderá ensejar a não prorrogação deste Contrato 
ou a revisão das condições estipuladas, podendo ser acrescido ou suprimido em 
até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, em confor-
midade com o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93; 
15.4. Cabe Termo Aditivo em função do desenvolvimento tecnológico, elevando 
assim o grau de complexidade assistencial necessário ao SUS, desde que devi-
damente acordado entre as partes e pactuado com o Gestor de Saúde local. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com o disposto na Lei 
Federal nº 8.666/93 e com os princípios gerais do Direito.  
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16.2. A abstenção por parte da CONTRATANTE da utilização de quaisquer direi-
tos ou faculdades que lhe assistam, em razão deste contrato ou de leis, não im-
portará em renúncia destes mesmos direitos ou faculdades, que poderão ser 
exercidos a qualquer tempo, a seu exclusivo juízo;  
16.3. O Presente contrato regula-se por suas cláusulas e pelos preceitos do direi-
to público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Con-
tratos e as disposições do direito privado, obrigando as partes ao seu fiel cumpri-
mento e, em especial, ao das normas da Lei Federal nº 8.666/93, respondendo 
cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato será publicado, por extrato, nos Diários Oficiais, após sua 
assinatura. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

18.1. As partes elegem o Foro do Município de Marituba-Pa, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do 
presente Contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes; 
18.2. E por estarem as partes justas e acordes, firmam o presente Contrato em 03 
(três) vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02 (duas) 
testemunhas, abaixo assinadas. 
 
Marituba (PA) .... de ............. de 2016. 
 
 
 
 
 

HELEN LUCY MENDES GUIMARÃES BEGOT 
Secretária Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 

1 - ___________________  
    CPF:                                                             
 2 - ___________________ 
   CPF:                                                                                                
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 
Reabertura da  CHAMADA PÚBLICA Nº 7/20161706-02-SESAU 

Senhor (a) Licitante, 
Solicito a V. Sª. preencher com LETRA LEGÍVEL o Protocolo de Recebi-

mento  do Edital e seus anexos abaixo e remetê-lo a Coordenação de Licitações e 
Contratos no ato de seu recebimento. 

O não preenchimento completo do Protocolo de Recebimento do Edital 
exime a Coordenação de Licitações e Contratos da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no edital, bem como, de quaisquer informações adicionais. 

 
Obs.: Este protocolo só terá validade para Coordenação de Licitações e 

Contratos, se estiver devidamente assinado pelo representante da empresa e/ou 
pelo responsável que retirou o edital. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉ-
DICOS PARA DAR TOTAL E PLENA COBERTURA AOS PLANTÕES HOSPI-
TALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DR. AUGUSTO 
CHAVES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MARITUBA/PA 
                            

Data da abertura: 26 de julho de 2016.   
Hora: 09:30hs 

                                                       
Local: Na sala de Reunião da Secretaria Municipal de Saúde-Av. João Paulo II, 
s/nº, Bairro:Dom Aristides, Marituba/PA, CEP 67.200-000. 
 
     Declaramos ter recebido da Prefeitura Municipal de Marituba – Coordena-
ção de Licitações e Contratos, o Edital e seus anexos da CHAMADA PÚBLICA 
Nº N° 7/20161706-02-SESAU.                                                     

_______________ 
Assinatura /carimbo 

 

DADOS DA EMPRESA 
 
RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________ 
 
CNPJ Nº: ____________________________________________________________________ 
 

ENDEREÇO: __________________________________________________________________ 
 
COMPLEMENTO: ______________________________________________________________ 
 
CEP:__________________. CIDADE / ESTADO: _____________________________________ 

 
TELEFONE: ____________________________ FAX:__________________________________ 

 
E-MAIL: _____________________________________________________________________ 
 
PESSOA DE CONTATO: _________________________________________________________ 
 
CELULAR: ___________________________________________________________________ 
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