PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE
D IBIPITANGA
Av. Clériston And
drade, 815 – Centro
CEP 46.540-000
4
– Ibipitanga
a – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-0
06
Telefa
ax: (77)3674
4-2202

CRED
DENCIAMENTO
O PÚBLIICO Nº. 001-2019-CR
PRO
OCESSO
O ADMIN
NISTRA
ATIVO Nº.
N 042/2
2019.

Objeto: Chamam
mento Pú
úblico para credenciamentto de pessoas jurídica ou
u
física para presstação de
d serviçços médicos – medicina
m
a generalista em
m
Unidade
es Básica
as de Saú
úde do município de
d Ibipita
anga e se
erviços de
e plantão
o
Hospitalar durantte 24 horas no Ho
ospital Mu
unicipal de
d Ibipitan
nga.
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INFORM
MAÇÕES GERAIS
G

1. MOD
DALIDADE LICITATÓRIA:
Credencciamento Pú
úblico nº 00
01-2019-CR
R
2. REG
GÊNCIA LE
EGAL
Esta licittação obedecerá, integ
gralmente, as
a disposições da Lei Federal nº 8
8.666/93 e da Lei
Municip
pal nº104/20
019.
3. UNID
DADES INT
TERESSAD
DAS
Secretaria Municipa
al de Saúde
e e Fundo Municipal
M
de
e Saúde
4. OBJ
JETO
Prestaçã
ão de servviços para realização
r
de exames
s laboratoriais, em co
onformidade
e com os
ditames da Constittuição Fede
eral, Lei Fe
ederal n.º 8.666/93 e suas
s
alteraçções, em específico
e
no seu Artigo
A
25, “ccaput”.
5. Data
a e horário
o para rece
ebimento dos
d
docum
mentos relativos à habilitação, proposta
p
anex
xos.
Data: A enttrega da do
D
ocumentaçã
ão ocorrerã
ão a partir do
d dia 12 de
d abril de 2019 das 08:00 às
1
12:00
na Prrefeitura Mu
unicipal de Ibipitanga com
c
sede à Avenida Clériston
C
An
ndrade, 815
5 – centro
– Ibipitanga
a-Bahia, perrmanecendo
o em aberto
o para qualq
quer novos interessado
os.
6. DOT
TAÇÕES ORÇAMENT
TÁRIAS– MINUTA DO CONTRAT
TO
7. O Prrazo de exe
ecução dar--se-á do dia
a da assinattura do conttrato até 31.12.2019.
8. LOC
CAL, HORÁ
ÁRIO E MEIO DE COM
MUNICAÇÃ
ÃO PARA ESCLAREC
E
CIMENTOS
S SOBRE
EST
TE EDITAL.
P
Poderão
se
er obtidas maiores
m
info
ormações so
obre este Edital,
E
na se
ede da Pre
efeitura Mun
nicipal de
Ibipitanga, na Avenid
da Cleriston
n Andrade
e, 815 – centro
c
– Ib
bipitanga-Ba, ou pelo
o e-mail:
c
cpl.ibipitang
ga@gmail.ccom ou teleffone (77) 36
674-2022.

Laiss Venância
a Oliveira Paixão Vieira
Presid
dente da CPL
C

AÇÃO NO CREDENC
CIAMENTO
9. CONDIÇÕES DE PARTICIPA
9.1. Pode
erá participa
ar do prese
ente creden
nciamento qualquer
q
in
nteressado do ramo de atividade
e
pertinente que satisfa
aça as condições estab
belecidas ne
este edital;
9.2. Não se
erá admitida a participação de intteressados sob a forma
a de consórrcio;
9.2.1. Esta
arão impedid
das de partticipar direta
a ou indireta
amente desste credenciamento:
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9.2.2. Emp
presas cujo
os diretore
es, gerentes
s, sócios e responsáveis técnic
cos sejam servidores
s
s
ou dirigen
ntes da Prrefeitura, membro
m
effetivo ou substituto
s
da Comis
ssão Perm
manente de
e
Licitação, ou membrro da Equip
pe de Apoio;
9.2.3. Empresas que
e estejam em regime de
d Falência ou Concorrdata, ou qu
ue incida em
m proibição
o
legal de co
ontratar com
m a Adminisstração Púb
blica em gerral;
9.2.4. Em
mpresas qu
ue tenham sido decllaradas inidôneas pa
ara licitar ou contrattar com a
Administra
ação Pública
a;
9.3. A participação
p
o no crede
enciamento
o implica automaticam
a
mente na aceitação integral e
irretratávell dos termoss e conteúd
dos deste edital e seus
s anexos, a observância dos preceitos legaiss
e regulame
entos em vigor;
v
e a re
esponsabilid
dade pela fidelidade
f
e legitimidade das info
ormações e
dos docum
mentos apre
esentados em
e qualquerr fase do crredenciamento;
10. HABIL
LITAÇÃO
10.1. As liccitantes devverão incluir no Envelo
ope – HABIILITAÇÃO a seguinte documenta
ação abaixo
o
que poderrá ser aprresentada em
e cópia autenticad
da ou cóp
pia simple
es acompa
anhada do
o
original, em
e envelope lacrado
o, no qual possam ser identificcados o no
ome ou raz
zão social,,
modalidade e número
o da licitação, além da expressão Habilitação
o (vide desccrição abaix
xo).
URA MUNIC
CIPAL DE IBIPITANGA
A
PREFEITU
CREDENC
CIAMENTO
O N.º 001-20
019-CR
RAZÃO SO
OCIAL DA EMPRESA
A: XxxxxxX
Xxxxxx
ENVELOP
PE A – DOC
CUMENTOS
S DE HABIL
LITAÇÃO E ANEXOS
10.2. Na habilitação exigir-se-á
á dos intere
essados:
PESSOA JURIDICA
J
10.2.1. A Habilitação
o Jurídica será comp
provada me
ediante a apresentaçã
a
ão do ato constitutivo,
c
atando de sociedades
s
s
estatuto ou contrato social em vigor, devvidamente registrado, em se tra
comerciaiss e, no casso de socie
edade por ações, aco
ompanhado
o da docum
mentação pertinente
p
à
investidura
a de seus attuais admin
nistradores nos respecttivos cargoss.
10.2.2. A Regularid
dade Fisca
al será co
omprovada mediante a apresen
ntação dos seguintess
os:
Documento
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
a Jurídica (C
CNPJ) que tem sua em
missão, em
m
de
re
condições
egularidade
e,
por
meio
do
d
enderreço
elettrônico
a
seguir:
w.receita.fazzenda.gov.b
br/pessoajurridica/cnpj/c
cnpjreva/cnpjreva_soliccitacao.asp
http://www
b)Certidão
o Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida A
Ativa da Un
nião, sendo
o
este último
o datado dos
d
últimos 180 dias, desde que
e outro pra
azo não essteja estipu
ulado neste
e
certidã
referida
documento
o.
A
ão
se
encontra
a
dispo
onível
no
site
e
http://www
w.receita.fazzenda.gov.b
br/Aplicacoe
es/ATSPO/C
Certidao/Cn
ndConjuntaIInter/Inform
maNICertida
o.asp?Tipo
o=1
c) Certifica
ado de Reg
gularidade do
d FTGS/CRF, que po
ode ser extrraída no síttio eletrônic
co da Caixa
a
Econômica
a
Fe
ederal,
endereç
ço
e
eletrônico
a
seguir::
no
https://www
w.sifge.caixxa.gov.br/Cidadao/Crf/F
FgeCfSCrite
eriosPesquisa.asp
d) Prova de
d regularid
dade para com
c
a Faze
enda Estad
dual, emitida através d
do site, parra empresa
a
que tem su
ua sede e domicílio
d
no Estado da Bahia, http
p://www.sefa
az.ba.gov.b
br
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*Se a emp
presa tiver sede
s
em outtro estado emitir
e
a certtidão no órg
gão respectivo.
e) Certidão
o de Débitos para com a Fazenda
a Municipal do domicílio
o ou sede d
do licitante;
f) Certidão
o de Débitoss Trabalhistas, cuja em
missão pode ser realizzada no site
e do Tribun
nal Superiorr
do Trabalh
ho ( http://ww
ww.tst.jus.b
br/certidao ).
)
10.2.3. Declaração de
d Proteção
o ao Traballho do Men
nor, em ate
endimento a
ao inciso XX
XXIII do art.
7º da Con
nstituição Federal,
F
parra os fins do disposto
o na Lei Federal
F
n. 8
8.666/93, de
d que não
o
emprega menor
m
de 18
8 anos em trabalho no
oturno, perig
goso ou inssalubre e nã
ão emprega
a menor de
e
se for o caso,
16 anos, ressalvado,
r
c
o emprego de menor
m
a pa
artir de 14 a
anos, na co
ondição de
e
aprendiz, conforme
c
m
modelo
consstante do An
nexo IV des
ste Edital.
10.3. A QUALIFICAÇ
ÇÃO TÉCN
NICA: será comprovad
da mediante
e a aprese
entação dos
s seguintess
Documento
os:
ome do Ressponsável Técnico
T
aco
ompanhado do registro
o do mesmo
o no respecttivo
10.3.1 - No
conselho;
10.3.2 - Do
ocumentos de RG e CP
PF do Resp
ponsável Té
écnico;
CLARAÇÃO
O COMPL
LEMENTAR
R será com
mprovada mediante a apresen
ntação doss
10.4. DEC
seguintes Documento
os:
10.4.1. Declaração de
e Idoneidade, conforme
e modelo co
onstante do
o Anexo V d
deste Edital;
10.4.2.Decclaração de
e que teve pleno
p
conhecimento do Edital, de
e suas espe
ecificações técnicas e
de que se inteiraram de todo o serviço
s
a se
er executad
do, conforme modelo cconstante do Anexo VI
deste Edita
al;
PESSOA FÍSICA
F
10.5. A Regularida
R
ade Fiscal será com
mprovada mediante a apresentação dos seguintess
Documento
os:
a) Prova de inscrição no Cadastrro de Pesso
oa Física (C
CPF)
b)Certidão
o Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida A
Ativa da Un
nião, sendo
o
este último
o datado dos
d
últimos 180 dias, desde que
e outro pra
azo não essteja estipu
ulado neste
e
referida
certidã
documento
o.
A
ão
se
encontra
a
dispo
onível
no
site
e
http://servicos.receita.fazenda.go
ov.br/Serviccos/certidao
o/CNDConju
untaInter/InfformaNICerrtidao.asp?
tipo=2
d) Prova de
d regularid
dade para com a Fazzenda Estadual, emitid
da através do site, pa
ara pessoa
a
física que tem
t
domicílio no Estad
do da Bahia
a, http://www
w.sefaz.ba.g
gov.br
e) Certidão
o de Débitos para com a Fazenda
a Municipal do domicílio
o ou sede d
do licitante;
f) Certidão
o de Débitoss Trabalhistas, cuja em
missão pode ser realizzada no site
e do Tribun
nal Superiorr
do Trabalh
ho ( http://ww
ww.tst.jus.b
br/certidao ).
)
10.5.1. Declaração de
d Proteção
o ao Traballho do Men
nor, em ate
endimento a
ao inciso XX
XXIII do art.
7º da Con
nstituição Federal,
F
parra os fins do disposto
o na Lei Federal
F
n. 8
8.666/93, de
d que não
o
emprega menor
m
de 18
8 anos em trabalho no
oturno, perig
goso ou inssalubre e nã
ão emprega
a menor de
e
se for o caso,
16 anos, ressalvado,
r
c
o emprego de menor
m
a pa
artir de 14 a
anos, na co
ondição de
e
aprendiz, conforme
c
m
modelo
consstante do An
nexo IV des
ste Edital.
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10.5.2. A QUALIFICA
Q
AÇÃO TÉC
CNICA: será
á comprova
ada mediante a aprese
entação dos
s seguintess
Documento
os:
10.5.1 – Diploma proffissional aco
ompanhado
o do registro
o do mesmo
o profission
nal no respe
ectivo
conselho;
10.3.2 - Do
ocumentos de RG e CP
PF;
CLARAÇÃO
O COMPL
LEMENTAR
R será com
mprovada mediante a apresen
ntação doss
10.4. DEC
seguintes Documento
os:
10.4.1. Declaração de
e Idoneidade, conforme
e modelo co
onstante do
o Anexo V d
deste Edital;
10.4.2.Decclaração de
e que teve pleno
p
conhecimento do Edital, de
e suas espe
ecificações técnicas e
de que se inteiraram de todo o serviço
s
a se
er executad
do, conforme modelo cconstante do Anexo VI
deste Edita
al;
11. DA PR
ROPOSTA
11.1. Junta
amente com
m a docume
entação o credenciand
c
do deverá apresentar
a
p
proposta de
e prestação
o
de serviço
o, na forma do Anexo II deste Ed
dital, bem como
c
o preçço proposto
o para a remuneração
o
dos serviço
os ofertados, sempre observados
o
s os valores previstos no
n presente
e Edital.
12. PROCESSAMENTO DO CREDENCIAM
MENTO
12.1. Os pedidos
p
de credenciam
mento serão
o analisado
os pela Com
missão Perm
manente de
e Licitação,,
nomeada a través do
o Decreto nº
n 003/2019
9 de 03 de janeiro de 2019, e pe
ela Comissão Técnica
a
Permanente para o Credenciam
C
mento Públicco da Secrretaria de Saúde,
S
nom
meada pela Portaria nºº
002/2019 de
d 02 de ab
bril de 2019
9, em confo
ormidade co
om os parâm
metros e re
equisitos esttabelecidoss
neste edita
al.
12.2. A Co
omissão pod
derá, a qualquer tempo
o, verificar a veracidad
de das informações pre
estadas porr
atestados, certidões e declarações; a aute
enticidade dos docum
mentos apre
esentados; bem como
o
o
doccumentos que
q
julgarr necessárrios para a avaliaçã
ão dos documentos
d
s
solicitar outros
apresentad
dos.
12.3. A Co
omissão se reserva o direito
d
de in
ndeferir o pe
edido de credenciamento da pess
soa jurídica
a
e/ou física
a que deixxar de apresentar do
ocumentaçã
ão ou inforrmação exiigida neste
e edital ou
u
apresentá--la incomple
eta ou em desacordo
d
c
com
as disp
posições deste edital.
12.4. O de
eferimento do
d pedido de
e credencia
amento fica condiciona
ado ao atendimento às exigênciass
previstas neste
n
edital e nos seuss anexos.
12.5. Serã
ão credenciados todoss os interesssados que preenchere
em os requ
uisitos prev
vistos neste
e
edital.
al do processso de cred
denciamentto, contendo
o a relação
o de todos os
o serviçoss
12.6. O resultado fina
o na Impren
nsa Oficial.
que obtiveram o deferrimento do pedido, serrá publicado
d
de indeferimen
nto do cred
denciamento
o, proferida
a pela Com
missão, cabe
erá recurso
o
12.7. Da decisão
dirigido à Prefeitura,
P
n prazo de
no
e 05 (cinco) dias úteis a contar da publicaçã
ão na Impre
ensa Oficiall
da relação das pessoas juríd
dicas/ou fíísica que obtiveram o deferim
mento do pedido de
e
credenciam
mento (art. 109, inciso I da Lei nº 8.666/93).
12.8. Transcorrido o prazo
p
referiido no item anterior se
em que tenh
ham sido ap
os recursos,,
presentado
ou depois de julgado
os estes, se
erá publicad
da na Imprrensa Oficia
al a confirm
mação da relação
r
dass
pessoas ju
urídicas e/o
ou física cre
edenciadas, acrescida dos nomess das que ttiveram o seu
s recurso
o
deferido, e a homolog
gação do cre
edenciamento.
12.9. Compete à auto
oridade supe
erior homologar o cred
denciamento
o.
5

PREFE
EITURA MU
UNICIPAL DE
D IBIPITANGA
Av. Clériston And
drade, 815 – Centro
CEP 46.540-000
4
– Ibipitanga
a – Bahia
CNPJ Nº. 13.781.364/0001-0
06
Telefa
ax: (77)3674
4-2202

12.10. O credenciame
c
ento não im
mplica no dirreito à contrratação, a qual
q
dar-se--á ao exclus
sivo critério
o
da Prefeitu
ura de Ibipittanga de accordo com as necessidades do município,
m
a
as metas planejadas e
programad
das pela Se
ecretaria Mu
unicipal de Saúde
S
e a disponibilida
d
ade finance
eira e orçam
mentária.
12.11.O município
m
de
e Ibipitanga por intermé
édio da Sec
cretaria Mun
nicipal de S
Saúde, não se obriga a
utilizar tod
dos os servviços oferta
ados pelo credenciado
c
o, reservan
ndo-se o direito de contratar oss
procedime
entos necesssários e na
a quantidad
de adequad
da à deman
nda estimada de acorrdo com oss
parâmetross definidos pela Secrretaria Municipal de Saúde
S
e com a dispon
nibilidade fiinanceira e
orçamentá
ária.
13. PROC
CESSAMENTOS AD
DOTADOS PELA COMISSÃO
C
DE AVA
ALIAÇÃO PARA O
CREDENC
CIMENTO.
13.1. O credenciam
mento será processado de acordo com a observância dos seguintess
procedime
entos:
13.2. A partir do dia
a e hora estabelecid
e
âmbulo desste Edital, a CPL, re
eceberá oss
os no preâ
envelopes, mediante protocolo, contendo
c
a documenta
ação aprese
entada pelos interessados;
C
, farão aná
álise dessa documenta
ação em conformidad
c
de com as exigênciass
13.3. As Comissões,
constantess neste edital e, send
do constata
ada a insu
uficiência da
as informaçções ou au
usência ou
u
irregularida
ade da doccumentação
o, será comunicado forrmalmente ao
a interessado a sua inabilitação
o
ao credencciamento e os requisito
os editalício
os que deixa
aram de ser adequada
amente aten
ndidos.
13.4. A Pre
efeitura de Ibipitanga divulgará
d
o resultado do
d credenciamento, mediante pub
blicação na
a
Imprensa Oficial;
O
13.5. Obse
ervar-se-ão as disposiçções da Lei 8.666/93 e suas altera
ações
14. DOS PRAZOS,
P
E EXECUÇÃ
ÃO DOS SE
ERVIÇOS OBJETO
O
DA
A LICITAÇÃO.
14.1. O pra
azo de vigê
ência do co
ontrato será a partir da
a data da asssinatura atté 31 de de
ezembro de
e
2019, pode
endo ser re
enovado, a critério da contratante
c
e concordâ
ância da co
ontratada, se
s mantidass
as condiçõ
ões originá
árias da co
ontratação, por iguais
s e sucesssivos períod
dos, se ate
endidos oss
interesses das partes, na forma prevista
p
no inciso II do
o art. 57 da Lei 8.666/93;
RATAÇÃO
15. CONTR
15.1. Hom
mologado o credenciam
mento pela autoridade
e competen
nte, a Secrretaria de Saúde
S
do
Município de Ibipitang
ga, poderá firmar contrato especíífico com oss credencia
ados, na forma deste
nexos, visan
ndo a execu
ução do objjeto deste ato
a convoca
atório.
Edital e An
15.2.O(s)ccredenciado
o(s) terá(ão)) o prazo de
e 5 (cinco)d
dias, contad
dos a partir da convoca
ação,para
assinar o contrato. Este prazo
o poderá se
er prorrogado uma ve
ez, por igua
al período, quando
solicitado pelo cred
denciado durante o seu tran
nscurso e desde q
que ocorra
a motivo
justificado,,aceito pela
a Secretaria Municipal de
d Saúde.
15.3. No ato da con
ntratação, o credenciiado deverá apresenttar docume
ento de procuração
devidamen
nte reconhe
ecido em ca
artório,que habilite o seu
s representante a asssinar o con
ntrato em
nome da empresa.
e
15.4. A co
ontratada ob
briga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuaiss, os acréscimos ou
supressões que se fizerem
f
noss serviços, até 25% (vinte
(
e cin
nco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato e as supressões ressultantes de
e acordo ce
elebrados e
entre as partes, com
vistas a ate
ender a sup
perveniência do interessse público.
15.5.As de
emais dispo
osições estã
ão previstass na minuta
a do contrato deste Ed
dital, do qua
al é parte
integrante,, independe
entemente de
d transcriçção.
16. CONDIÇÕES DE PAGAMEN
NTO
6
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16.1.Os pa
agamentos devidos à Contratada
C
a serão efettuados atravvés de orde
em bancária
a ou crédito
o
em conta corrente,
c
no
o prazo de até
a 10 (dezz) dias, do mês
m subseq
quente a realização do
os serviços,
devidamen
nte atestada
a à execuçção contratu
ual, desde que não ha
aja pendência a ser re
egularizada
a
pela contra
atada.
16.2. Em havendo
h
alg
guma pendência impe
editiva do pa
agamento, será consid
derada a da
ata na quall
ocorreu a regularizaçã
r
ão da pendência por parte
p
da con
ntratada.
16.3. O pa
agamento não
n
isenta a CONTRA
ATADA da responsab
bilidade de correção dos
d erros e
imperfeições porventu
ura apresen
ntados apóss a liberação
o.
alor do contrato estabelecido nessta cláusula
a será classificado da seguinte forma:
f
60%
%
16.4. O va
(sessenta por cento
o) correspo
ondentes à prestaçã
ão de servviços, enqu
uadrado, portanto,
p
o
percentual no índice de
d pessoal, ao passo que os 40%
% (quarenta
a por cento)) restantes referem-se
e
a material de consumo.
17. SANÇÕ
ÕES E PEN
NALIDADES
S
17.1. Para
a a aplicaçã
ão das pena
alidades pre
evistas será
á levada em
m conta a natureza e a gravidade
e
da falta, os prejuízos dela advin
ndos para a Administra
ação Públicca e a reinccidência na
a prática do
o
ato conform
me discriminado a seguir:
17.1.1. AD
DVERTÊNC
CIA ESCRIT
TA, com o intuito de registrar o comportam
mento inadequado do
o
contratado
o, sendo ca
abível apenas em fa
alhas leves que não acarretem prejuízos graves ao
o
município.
onstituem ilícitos adm
ministrativoss as cond
dutas previstas na L
Lei Federall 8.666/93,,
17.1.2. Co
sujeitando--se os infra
atores às co
ominações legais,
l
gara
antida a pré
évia e ampla
a defesa em
m processo
o
administrativo.
o contratua
al, inclusive
e por atras
so injustificcado na exxecução do
o contrato,
17.1.3. A inexecução
sujeitará o contratad
do à multa de mora, que será graduada de
d acordo com a gra
avidade da
a
os seguinte
infração, obedecidos
o
es limites máximos:
I-

10% (dez por cento) sobre
s
o valor do contrato, em ca
aso de desscumprimen
nto total da
a
obrigação, inclusive no
o
o de recusa
a do adjudicatário em
m firmar o ccontrato, ou
u ainda na
a
hipótese de negar-se a efetuar o reforço
r
da caução,
c
den
ntro de 10 (dez) dias contados da
a
data de sua convocação;

II -

0,3% (três décimos
0
d
po
or cento) ao
o dia, até o trigésimo dia de atra
aso, sobre o valor da
a
p
parte
do servviço não rea
alizado;

III -

0,7% (sete décimos
0
d
por cento) sob
bre o valor da parte do
o serviço nã
ão realizado
o, por cada
a
dia subsequente ao trig
gésimo.

e item não
o impede que a Ad
dministração
o rescinda
a
17.1.3.1. A multa a que se refere este
unilateralm
mente o contrato e apliq
que as dem
mais sançõe
es previstas na lei.
17.1.3.2. As
A multas previstas
p
ne
este item nã
ão têm cará
áter compensatório e o seu paga
amento não
o
eximirá a contratada
a da resp
ponsabilidad
de por perrdas e danos decorrrentes das
s infraçõess
cometidas.
erão punido
os com a pena
p
de susspensão te
emporária do
d direito de
e cadastrarr e licitar e
17.1.4. Se
impedimen
nto de con
ntratar com a Adminisstração os que incorrrerem nos ilícitos pre
evistos nass
disposiçõe
es legais cita
adas.
17.1.5. Serão
S
pun
nidos com
m a pena
a de de
eclaração de inidon
neidade para licitarr
e contratarr com a Ad
dministração
o, enquanto
o perdurare
em os motivvos determinantes da punição ou
u
7
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até que se
eja promovid
da a reabilittação peran
nte a autoridade comp
petente para
a aplicar a punição,
p
oss
que incorra
am em outrros ilícitos previstos
p
em
m lei.
18. RESCIISÃO
18.1. A ine
execução, total
t
ou parcial, do Co
ontrato ens
seja a sua rescisão,
r
co
om as cons
sequênciass
contratuaiss e as prevista na Lei nº.
n 8.666/93
3.
18.2. O Co
ontratante poderá
p
resccindir admin
nistrativame
ente o Conttrato nas hipóteses pre
evistas noss
arts. 78 e 79
7 da Lei 8..666/93.
Parágrafo
o Único - Nas
N
hipótesses de resccisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Leii
8.666/93, não
n cabe ao
o Contratad
do direito a qualquer in
ndenização.
19. REVOG
GAÇÃO – ANULAÇÃO
A
O
19.1. O Mu
unicípio se reserva ao
o direito de revogar estte Credenciamento, po
or razões de interesse
e
público de
ecorrente de
e fato superveniente, devidament
d
te comprovvado, pertinente e sufic
ciente para
a
justificar a decisão. Deverá,
D
por outro lado, anulá-la se
e constatad
da insanáve
el ilegalidade, baseado
o
em parece
er escrito e devidament
d
te fundamentado.
19.2. Não caberá qua
alquer indenização aos proponen
ntes em casso de revog
gação ou anulação da
a
presente liicitação, resssalvadas as
a hipótese
es legais, ca
abendo o ônus
ô
da pro
ova exclusiv
vamente ao
o
licitante co
ontratado.
20. DISPO
OSIÇÕES GERAIS
G
21.1. O presente cre
edenciamen
nto não im
mporta nece
essariamente em contratação, podendo
p
o
Município revogá-la, no todo ou em parte
e, por razões de interresse público, derivad
do de fato
supervenie
ente compro
ovado ou anulá-lo por ilegalidade
e, de ofício ou
o por provvocação me
ediante ato
escrito e fundamenttado publiccado no Diário Oficia
al do Muniicípio, para
a conhecim
mento dos
enciamento
o.
participanttes do crede
21.2. A fa
alsidade de qualquer documento
o apresenta
ado ou a in
nverdade d
das informa
ações nele
contidas im
mplicará a imediata de
esclassifica
ação do pro
oponente que o tiver a
apresentad
do, e se já
tiver sido credenciad
do, a imediata rescisão do con
ntrato, sem prejuízo d
das demais
s sanções
cabíveis.
mitidos erro
os de nature
eza formal, desde que
e não comp
prometam o interesse
21.3.Poderão ser adm
público.
omissão Té
écnica Perm
manente para o Creden
nciamento Público da Secretaria
21.4. É faccultada a Co
de Saúde, em qualqu
uer fase do
o credenciamento, esc
clarecer ou a complem
mentar a ins
strução do
processo.
n presentte processo
o implica o conhecim
mento e submissão a todas as
21.5.A participação no
condições previstas neste
n
edital e nos seuss Anexos.
S
M
Municipal
de Saúde, em
e não co
onseguindo suprir sua
as necessid
dades em
21.6. A Secretaria
decorrênciia desse crredenciamento, poderá
á, a qualquer tempo e na forma da lei, realizar novos
credenciam
mentos, atra
avés da divvulgação de
e um novo re
egulamento
o.
21.7.O dessatendimen
nto de exigê
ências form
mais não es
ssenciais nã
ão importarrá no afasta
amento do
proponente
e, desde qu
ue seja posssível a afe
erição da su
ua qualifica
ação e a exxata compre
eensão da
sua propossta.
21.8. As decisões referentes a este processo
p
de
d credencciamento p
público pod
derão ser
comunicad
das aos proponentes por qual quer
q
meio que comprove o reccebimento ou,
o ainda,
no Diário Oficial
mediante publicação
p
O
do Mu
unicípio.
8
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21.9. A duração do Contrato
C
fica
ará adstrita à vigência do
d respectivo crédito o
orçamentário, salvo se
e
prorrogáve
el por igual período, na
a forma do art. 57 da lei 8.666, de
d 21 de ju
unho de 199
93, com ass
alterações posterioress, que alca
ançará dotação do exe
ercício subssequente, d
dada continuidade doss
serviços;
21.10. Fica
a designado o foro da
a Cidade de
e Macaúbas
s, Estado da
d Bahia–B
Brasil,para ju
ulgamento
de quaisqu
uer questõe
es judiciais resultante deste Edita
al, renuncia
ando as parrtes a qualq
quer outro
que seja.
por mais privilegiado
p
21.11. São
o partes indissociáveis deste Edita
al os seguin
ntes anexoss:
I.

d Contrato;;
Minuta do

II.

Modelo de
d Proposta
a de Preçoss;

III.

Termo Descritivo;
D

IV.

Modelo de
d Declaraçção da Protteção ao Tra
abalho do Menor;
M

V.

Modelo de
d Declaraçção de Idon
neidade

VI.

Modelo de
d Atendimento as Exiigências do Edital

e abril de 2019.
Ibipitanga – Ba, 08 de

LAIS VENÂNCIA
V
A OLIVEIRA
A PAIXÃO VIEIRA
V
Pressidente da CPL
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S
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ANEXO I

PROCESS
SO ADMINISTRATIVO
O Nº 042/2019
CREDENC
CIAMENTO
O PÚBLICO 001-2019-C
CR
CONTRAT
TO Nº ____
__/2019

O MUNICIIPIO DE IBIPITANGA Estado da Bahia, Enttidade de Direito
D
Públiico Interno, inscrita no
o
CNPJ nº. 13.781.364/
1
/0001-06, com
c
sede na
a Avenida Cleriston
C
An
ndrade, 815
5 – centro – Ibipitanga-Bahia, atra
avés do FUN
NDO MUNICIPAL DE SAUDE, ins
scrito no CN
NPJ N º sob
b o nº. XXX
XXXXXXXX,
neste ato representad
r
da pela Gesstora do Fu
undo a Srªx
xxxxxxxxxxxxxxxxx, brassileira, maio
or e capaz,,
inscrita no
o CPF sob o nº. xxxxxxxx, residente e domiciliado na cidade
c
de X
XXXXXXXX
XX - BA, de
e
agora em diante den
nominado CONTRATA
C
ANTE, e do outro lado
o (descreve
er se pesso
oa física ou
u
jurídica) XXXXXXXX
X
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX, inscrita no CPNJ xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx,
situada a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Cidade de xxxxxxxxxxxxxx, Esttado Bahia,, neste ato
o
representa
ado
pelo
o
Srxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx,
resid
dente
e
domiciliado
na
a
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
inscrito
no
o
CPF
e
RG
G
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CON
NTRATADO
O, firmam n
nesta ato, o presente
e
contrato, na
n forma e condições
c
q se segu
que
uem:
CLÁUSUL
LA PRIMEIR
RA - OBJET
TO
1.1 - O pre
esente instru
umento tem
m por objeto
o prestação de serviçoss médicos – medicina generalista
a
em Unidad
des Básica
as de Saúd
de do município de Ib
bipitanga e serviços d
de plantão Hospitalarr
durante 24
4 horas no Hospital
H
Mu
unicipal de Ibipitanga.
CLÁUSUL
LA SEGUND
DA - REGIM
ME DE EXE
ECUÇÃO
2.1 - O re
egime de execução
e
dos serviçoss será esta
abelecido pela
p
secreta
aria compe
etente, com
m
pagamento
o mensal, em
e obediênccia ao Edita
al de Credenciamento 001-2019-C
0
CR e seus Anexos.
A
CLÁUSUL
LA TERCEIRA - PRAZ
ZOS
3.1 – O prrazo para execução
e
d serviçoss será do ato
dos
a da assiinatura desste contrato
o até 31 de
e
dezembro de 2019.
ontrato ficará adstrita à vigência do
d respectivvo crédito o
orçamentáriio, salvo se
e
3.2 –A durração do Co
prorrogáve
el por igual período, na
a forma do art. 57 da lei 8.666, de
d 21 de ju
unho de 199
93, com ass
alterações posterioress, que alca
ançará dotação do exe
ercício subssequente, d
dada continuidade doss
serviços;
CLÁUSUL
LA QUARTA
A – PREÇO
O, CONDIÇÕ
ÕES DE PA
AGAMENTO
O:
4.1 - Pela
a execução do Contra
ato a CONTRATANTE
E pagará à CONTRA
ATADA o va
alor de R$
$
000.000,00
0 (xxxxxxxxxxxxxxxxx), amortizáve
el mensalme
ente de Notta Fiscal.
Parágrafo
o Único – Estão incllusos nos valores da
as proposta
as as desp
pesas com
m impostos,,
sobretaxass, seguros, encargos sociais
s
e trabalhistas
4.2 - O pagamento equivale
e à execu
ução dos serviços especificad
e
os no pro
ocesso de
e
a
com
m Anexo II do Edital.
Credenciamento, de acordo
erá efetuado pela Adm
ministração Municipal, em até 10 (dez) dias a contar da
a
4.3 - O pagamento se
prestação do serviço no período..
o fica condicionado à comprovaç
ção de que
e a CONTRATADA encontra-se
e
e
4.4. – O pagamento
e com a Fa
azenda Púb
blica (União
o, FGTS, CNDT,
C
Estado e Municcípio), quan
ndo pessoa
a
adimplente
jurídica e União,
U
CND
DT, Estado e Município
o, quando pe
essoa física
a.
11
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4.5. Haven
ndo erro na
a nota fiscal (quando pessoa
p
juríd
dica), será devolvida à CONTRAT
TADA para
a
as devidass correções.
4.5.1. Qualquer irre
egularidade que impe
eça a liqu
uidação da despesa será com
municada à
CONTRAT
TADA, ficando o pagam
mento pendente até qu
ue se provid
denciem as medidas sa
aneadoras.
4.5.2. Nesssa hipótese
e, o prazo para o pag
gamento iniiciar-se-á após
a
a regu
ularização da
d situação
o
e/ou a reapresenta
r
ação do d
documento fiscal, não acarrettando qua
alquer ônu
us para a
CONTRAT
TANTE.
4.6. O valor do contrrato estabe
elecido nesta cláusula
a será classsificado da seguinte forma:
f
60%
%
(sessenta por cento) correspond
dente à presstação de serviços,
s
en
nquadrado, portanto, o percentuall
no índice de
d pessoal, ao passo que
q os 40%
% (quarenta por cento) restante refferem-se a material de
e
consumo.
LA QUINTA
A - ORIGEM
M DOS REC
CURSOS
CLÁUSUL
5.1 - As de
espesas de
ecorrentes da
d execução dos serviços com ba
ase no Edital de Crede
enciamento
o
Nº. 001-2019-CR co
orrerão à conta de recursos constantes de dotaçções consig
gnadas no
o
Orçamento
o Municipal para o exe
ercício corre
ente, a sabe
er:
02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL
M
DE SAÚDE
E
2065 – Ge
estão do Pisso de Atenção Básica – PAB
2070 – Ge
estão das Açções Municcipais de Sa
aúde – 15% Recursos Próprios
P
2289 – Ge
estão de Outros Progra
amas do Fundo a Fund
do
2299 - Pro
ograma das ações de Média
M
e Alta
a Complexid
dade - MAC
C
3.3.9.0.39..00.00 – Ou
utros Serviços de Terce
eiros – Pess
soa Jurídica
a
3.3.9.0.36..00.00 - Outtros Serviço
os de Terce
eiros – Pess
soa Física
Fonte de Recurso:
R
02
2/14
CLÁUSUL
LA SEXTA - DIREITOS
S E OBRIGA
AÇÕES DA
AS PARTES
S CONTRA
ATANTES
DA CONTRATADA:
mbito da exxecução da presente co
ontrato, o Contratado
C
o
obriga-se
a::
6.1. No âm
6.1.1 - Pre
estar serviço
o adequado
o, na forma prevista, bem
b
como, nas
n normass técnicas aplicáveis
a
e
no contrato
o, obrigando
o-se a cumprir a legisla
ação federa
al, estadual e municipa
al vigente;
6.1.2 - Na
a execução
o dos serviiços, arcará
á o contrattado com todos os sseus custos
s diretos e
indiretos para
p
a boa
a prestação
o do objeto
o, inclusive encargos e tributos Federal, es
staduais, e
municipaiss, conforme o caso;
6.1.3 - Fa
acilitar a fiscalização
f
na execu
ução do se
erviço em que a CO
ONTRATAN
NTE, julgarr
necessário
o;
6.1.4 - Zelar pela inte
egridade do
os usuários quando da
a prestação dos serviços, bem co
omo prestá-los adequa
adamente;
6.2 - DA CONTRATA
C
ANTE:
6.2.1 – Pagar
P
con
nforme esttabelecido na Cláus
sula Quartta, as ob
brigações financeiras
f
s
decorrente
es do prese
ente Contra
ato, na inte
egralidade dos
d seus te
ermos;

6.2.2 – Fisscalizar o fiiel cumprim
mento do co
ontrato.
6.2.3 - Offerecer ao Contratado
o todas as informaçõe
es e condiçções indisp
pensáveis ao
a pleno e
desembara
açado cump
primento do
os termos da permissão.
12
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6.2.4 - No
otificar a CONTRATA
ADA, por esscrito, sobre imperfeiições, falha
as ou irreg
gularidadess
constatada
as na exe
ecução do
o serviço para
p
que sejam adotadas as medidas corretivass
necessária
as;
CLÁUSUL
LA SÉTIMA
A – EXECUÇ
ÇÃO DO CONTRATO
C
O
7.1 - Este Contrato de
everá ser executado
e
f
fielmente
pe
elas partes, ficando cie
ente a CON
NTRATADA
A
das estipulações conttidas nos Arrts. 68 a 71 da Lei Fed
deral n°. 8.6
666/93.
LA OITAVA
A – SANÇÕE
ES E PENA
ALIDADES
CLÁUSUL
8.1 - Para a aplicação
o das pena
alidades pre
evistas será
á levada em
m conta a natureza e a gravidade
e
da falta, os prejuízos dela advin
ndos para a Administra
ação Públicca e a reinccidência na
a prática do
o
ato.
execução co
ontratual, in
nclusive porr atraso inju
ustificado na
a execução
o do contratto, sujeitará
á
8.2 - A ine
a contrata
ada à multa
a de mora, que será
á graduada de acordo
o com a gravidade da infração,,
obedecidos os seguin
ntes limites máximos:
alor do conttrato, em ca
aso de desscumprimen
nto total da obrigação,
10% (dez por cento) sobre o va
n de recusa do adjudicatário em firmar o co
ontrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
inclusive no
efetuar o re
eforço da caução, den
ntro de 10 (d
dez) dias co
ontados da data de sua
a convocação;
0,3% (trêss décimos por
p cento) ao
a dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
d parte do
o
e o valor da
serviço não
o realizado;
0,7% (sete
e décimos por cento) sobre o valor
v
da parte do servviço não re
ealizado, po
or cada dia
a
subsequen
nte ao trigéssimo.
8.3. A multta a que se refere este
e item não impede que
e a Administtração rescinda unilate
eralmente o
contrato e aplique as demais san
nções previsstas na lei.
m
previstas neste item não têm caráte
er compenssatório e o seu pagamento não
o
8.4. As multas
eximirá a contratada
a da resp
ponsabilidad
de por perrdas e danos decorrrentes das
s infraçõess
cometidas.
o punidos com
c
a pen
na de susp
pensão tem
mporária do
o direito de
e cadastrar e licitar e
8.5. Serão
impedimen
nto de con
ntratar com a Adminisstração os que incorrrerem nos ilícitos pre
evistos nass
disposiçõe
es legais cita
adas.
8.6. Serã
ão punido
os com a pena de dec
claração de
d
inidone
eidade pa
ara licitarr
e contratarr com a Ad
dministração
o, enquanto
o perdurare
em os motivvos determinantes da punição ou
u
até que se
eja promovid
da a reabilittação peran
nte a autoridade comp
petente para
a aplicar a punição,
p
oss
que incorra
am em outrros ilícitos previstos
p
em
m lei.
CLÁUSUL
LA NONA - DA INEXEC
CUÇÃO E DA RESCIS
SÃO:
9.1. A inexxecução, to
otal ou parccial, do Co
ontrato ense
eja a sua rescisão,
r
co
om as cons
sequênciass
contratuaiss e as prevista na Lei nº.
n 8.666/93
3.
9.2. O Co
ontratante poderá resscindir adm
ministrativam
mente o Co
ontrato nass hipóteses
s previstass
nosarts. 77
7a80da Lei 8.666/93.
Parágrafo
o Único - Nas
N
hipótesses de resccisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Leii
8.666/93, não
n cabe ao
o Contratad
do direito a qualquer in
ndenização.
CLAUSUL
LA DECIMA
A - REAJUS
STAMENTO
O E REVISÃ
ÃO
10.1 - Os Preços offertados po
oderão sofrrer reajuste
es nos term
mos definidos no art. 65 da Leii
8.666/93, objetivando
o
o a manuten
nção do equ
uilibro econô
ômico-finan
nceiro inicial do contratto.
CLÁUSUL
LA DECIMA
A PRIMIRA – DA VINC
CULAÇÃO
11.1 – O presente
p
con
ntrato está vinculado
v
a Processo
ao
o de Creden
nciamento n
n. 001-2019
9-CR.
13
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CLÁUSUL
LA DÉCIMA
A SEGUNDA
A – DA PUBLICAÇÃO
O
12.1 – A CONTRATA
C
ANTE fica obrigada
o
a publicar o presente co
ontrato noss meios de publicação
o
previstos na
n Lei 8.666
6/93, para que
q surta oss efeitos leg
gais.
CLÁUSUL
LA DÉCIMA
A TERCEIRA
A - CONDIÇ
ÇÕES GER
RAIS:
13.1 - A CONTRATA
C
ANTE reservva-se o dire
eito de sus
spender tem
mporariamente a execução deste
e
Contrato, quando
q
neccessário, po
or conveniê
ência da Ad
dministração
o, respeitad
dos os limittes legais e
os direitos assegurados à CONT
TRATADA;
o é regido pela Lei nº.
n 8.666/93 e suas alterações,
a
que regulamenta ass
13.2 – Esste contrato
licitações e contrataçõ
ões promovvidas pela administraçã
a
ão pública.
CLAUSUL
LA DÉCIMA
A QUARTA - FORO
14.1 - As partes
p
signa
atárias deste Contrato
o elegem o Foro da Co
omarca de Macaúbas, Estado da
a
Bahia, com
m renúncia expressa
e
a qualquer outro, por ma
ais privilegiado que se
eja.
E por estarem justas e contratad
das, assinam
m o presentte Contrato, em 03 (trê
ês) vias de igual teor e
único efeito
o, na prese
ença das tesstemunhas abaixo.
XXXXXXX
XXXXX-Ba, 00
0 de xxxxxx 0000.

PREFE
EITURA MUNICIPAL
L DE IBIPIT
TANGA
xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
CO
ONTRATAN
NTE

L DE SAUD
FUNDO MUNICIPA
M
DE DE IBIP
PITANGA
xxxxxxxxxxxxx
xxx
CO
ONTRATANTE

___
__________
__________
__________
_________
XXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXX
CONTRAT
TADA
TESTEMU
UNHAS:
1 – Nome: ............................................................. 2 – Nome:.........
N
...................................................
CPF: .................................................................

.................................................
CPF:...........
C
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ANEXO II
MO
ODELO DE PROPOST
TA DE PRESTAÇÃO DE
D SERVIÇ
ÇOS
A PRESID
DENTE DA COMISSÃO
C
O PERMAN
NENTE DE LICITAÇÕE
L
ES
PREFEITU
URA MUNIC
CIPAL DE IBIPITANGA
A
Modalidade de Lic
citação
Credenc
ciamento Pú
úblico

Número
001-2019--CR

OBJETO: Chamamen
nto Público para credenciamento de pessoass jurídica ou
u física para
a prestação
o
de serviço
os médicos – medicina generalissta em Unidades Bássicas de Sa
aúde do município de
e
Ibipitanga e serviços de
d plantão Hospitalar durante
d
24 horas no Hospital Mun
nicipal de Ib
bipitanga.
Item

Descrição do Serviço
S

Quant.

Valor
unitário
(por
profissiona
al)

Serviço
o de clínica médica
m
– mediicina generalista em
Unidad
des Básicas de
Saúde do Município:
UBS Edson
E
Quinte
eiro;
UBS Caixa
C
D Água
a;
UBS Santa
S
Luzia;
UBS Castanhão;
C
UBS Alvinópolis;
A
UBS Saco
S
do Fogo
o.

Oss profissionaiss credenciado
os para a pre
estação
de
este serviço obrigam-se
o
a: - realizar ate
enção a
sa
aúde aos indivvíduos sob su
ua responsab
bilidade;
realizar
con
nsultas
clíínicas,
pe
equenos
procedimentos cirúrgicos, ativvidades em grupo na
UB
BS e, quand
do indicado ou necessário, no
do
omicílio e/ou nos
n demais espaços
e
comu
unitários
(escolas, assocciações etc.); realizar ativ
vidades
nção à de
emanda
programadas e de aten
esspontânea; encaminhar,
e
quando nece
essário,
ussuários a outro
os pontos de atenção,
a
resp
peitando
flu
uxos locais, mantendo su
ua responsab
bilidade
pe
elo acompanh
hamento do plano
p
terapêu
utico do
ussuário; indicar, de forma compartilhad
da com
ou
utros pontos de atenção, a necessida
ade de
intternação hosp
pitalar ou dom
miciliar, manttendo a
responsabilizaçção pelo accompanhamen
nto do
ussuário; contribuir, realizarr e participa
ar das
atiividades de educação
e
perm
manente de to
odos os
me
embros
da
equipe;
e
participa
ar
do
ge
erenciamento dos insumos necessários para o
ad
dequado funcio
onamento da UBS.
Ca
arga horária
a: 40 hora
as semanais
s para
realização de atividades em Equipe de Sa
aúde da
Fa
amília na rede
e de atenção básica
b
do mun
nicípio.

06
Pro
ofissionais
/ Mês (01
prrofissional
e cada
em
U
Unidade)

R$ 18.000,0
00

Perma
anência em Plantão
Hospitalar duran
nte 24
horas
no
H
Hospital
Municipal de Ibipita
anga.

Attendimentos de urgência
a e emergên
ncia ao
se
er humano em
e todos se
eus ciclos de
e vida,
inclusive no processo de
d nascime
ento e
pa
arto; presccrição e atendimento
o de
inttercorrênciass clínicas e cirúrgica
as em
pa
acientes inte
ernados; assistência a pa
aciente
crrítico/semicríttico em sala
a de estabiliização;
re
egulação de pacientes pa
ara níveis de
e maior
co
omplexidade de assistênccia.
Re
eferência: Plantão
P
assumido no período
p
da
as 07h00min
n do dia às 07h00min do dia
se
eguinte.

05
ofissionais
Pro
/ Mês

R$ 1.700,00
0

Valorr total
men
nsal

15
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Dados a constar
c
na prroposta
Nome ou Razão
R
Social
CNPJ
Endereço
Telefone/faxx
Cidade
Nome do re
epresentante legal
Endereço re
esidencial do representante
e Legal
Identidade do
d Representa
ante Legal
CPF do Rep
presentante Legal
L
Telefones (Fixo e celular) do representtante Legal

Declaramo
os expressa
amente que:
a) Concord
damos integ
gralmente e sem qualq
quer restriçã
ão, com as condições da licitação
o expressass
no aviso do
o edital e anexos.
b) Na exe
ecução doss serviços observarem
o
mos, rigoros
samente, as especificações, bem
m como ass
recomenda
ações e insstruções da fiscalização, assumindo, desde já,
j integral responsabiilidade pela
a
perfeita exxecução do objeto, em conformida
ade com as especificaçções e padrrões desse órgão.

Xxxxxx, 00
0 de xxxxxxx
xx de 2019..

(assinatura
a)
RA
AZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representa
ante Legal
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ANEXO III
TERM
MO DESCR
RITIVO

Modalidade de Licitação
L
Creden
nciamento Público
P

Número
o
001-201
19-CR

OBJETO: Chamamen
nto Público para credenciamento de pessoass jurídica ou
u física para
a prestação
o
de serviço
os médicos – medicina generalissta em Unidades Bássicas de Sa
aúde do município de
e
Ibipitanga e serviços de
d plantão Hospitalar durante
d
24 horas no Hospital Mun
nicipal de Ib
bipitanga.
1. CO
ONDIÇÕES MÍNIMAS PARA
P
CRE
EDENCIAMENTO

a. Caracterizaçã
ão da contrratada:
Poderão habilitar-se,
h
, para cre
edenciamen
nto, pessoa
as jurídicass ou física
as que ma
anifestarem
m
interesse na prestação dos serviços, com
m os valore
es especificcados nestte instrumento, e que
e
m plenamentte os requissitos de ha
abilitação de
efinidos no objeto, obe
edecendo à legislação
o
cumprirem
em vigor.
São comp
petências e/ou
e
funçõe
es da contrratada:
- Prestar atendimento
a
o aos usuárrios nos dia
as e horário
os acordado
os com a Se
ecretaria Municipal
M
de
e
Saúde;
os paciente
es durante o atendime
ento, proteg
gendo-os de
e situaçõess
- Garantir a integridade física do
om igualdad
de, integralidade e equ
uidade;
de risco, co
- Garantir a confidenccialidade do
os dados e informações
s do pacien
nte;
- Garantir o cumprimento dass metas de
e qualidade
e em gera
al, estabele
ecida pela Secretária
a
d Saúde;
Municipal de
- Utilizar os
o recursoss tecnológiicos e equ
uipamentos necessário
os, de man
neira adequ
uada, para
a
melhoria na qualidade
e do atendim
mento;
s
atualizado o prontuário
p
d
dos
pacienttes e o arq
quivo médicco, com co
ontrole feito
o
- Manter sempre
pelas Unid
dades e Seccretaria Mun
nicipal de Saúde;
S
- Obedece
er aos pro
otocolos clín
nicos recom
mendados pelo Minisstério da S
Saúde para
a a correta
a
prestação dos serviçço,s como também oss protocolo
os de regulação adota
ados pelo Serviço de
e
Regulação
o da Secreta
aria Municip
pal de Saúd
de de Ibipita
anga;
- Ter ciênccia que todos os serviços forneciidos através
s deste cre
edenciamen
nto sofrerão
o controle e
avaliação por parte da
d Secretarria Municipa
al de Saúde
e e do Con
nselho Municipal de Sa
aúde deste
e
o poderão so
ofrer audito
orias externa
as, seja ela
as durante o curso do contrato
c
ou
u
município, bem como
17
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até mesmo após a consecução
c
o do mesm
mo, estando
o a CONTR
RATADA ob
brigada a fornecer
f
oss
documento
os e inform
mações solicitadas à aferição da efetividade e qualiidade, nos limites da
a
legislação vigente.
RATADA de
everá cump
prir rigorosa
amente a es
scala de pla
antões estab
belecida pe
ela Unidade
e
- A CONTR
Hospitalar.. O não comparecim
mento de profissiona
al em esccala prevista estará sujeito àss
penalidade
es prevista
as no cód
digo de éttica médic
ca vigente, assim co
omo às penalidades
p
s
administrativas;
da a CONT
TRATADA obrigada
o
a assumir
a
o ônus
ô
decorrrente da inexecução, desvios de
e
- Fica aind
finalidade ou presta
ação de se
erviço realizada de forma
f
com
mprovadame
ente insatis
sfatória ou
u
inadequada.

-

Será necessário qu
ue a CONT
TRATADA emita
e
uma declaração
o de que o profissiona
al de saúde
e

ncular ao município, nã
ão possua cadastro
c
em
m nenhuma outra Unid
dade de Saú
úde, dentro
o
que irá vin
do Sistema
a Único de Saúde – SU
US.

stificativa
2. Jus

O Minisstério da Saúde, com fundamento no inciso XIV do artt.16 da Lei nº 8080/90, normatiza
a
por Portariia a particip
pação comp
plementar da
d iniciativa privada na
a execução de serviços de saúde
e
e o creden
nciamento de
d prestadores de servviços de saú
úde no SUS
S.
Portantto com o objetivo
o
de oferecer açções de saú
úde integra
almente aoss usuários do
d Sistema
a
Único de Saúde
S
(SUS
S), é necesssário que todas
t
as Unidades de
e Saúde do município disponham
m
de um qua
adro de profissionais de
d saúde co
ompleto, as
ssim faz-se necessário
o o credenciamento de
e
pessoas ju
urídicas ou
u físicas, para
p
prestaçção de serrviços méd
dicos - med
dicina gene
eralista em
m
Unidades Básicas de
e Saúde do município de Ibipitang
ga e serviço
os de planttão Hospita
alar durante
e
n Hospital Municipal de
d Ibipitanga
a.
24 horas no

3. Obj
bjetivo Gera
al
Promovver e prote
eger a saú
úde, a pre
evenção de
e agravos, o diagnósstico, o trattamento, a
reabilitação
o, a reduçã
ão de danos e a manu
utenção da saúde com
m o objetivo
o de desenvolver uma
a
atenção integral que impacte
i
na situação de
e saúde e autonomia
a
d pessoas e nos detterminantess
das
nantes de saúde
s
das coletividade
c
es.
e condicion

4. Obj
bjetivos Esp
pecíficos

18
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- Disponibilizar o aten
ndimento médico
m
nas unidades de
d saúde do
o município
o, com a fin
nalidade de
e
garantir o acesso universal e igu
ualitário às ações e ao
os serviços de saúde p
para a sua promoção,,
proteção e recuperaçã
ão, conform
me estabele
ece a Lei Fe
ederal nº 8.0
080/1990;
- Cumprir com as exigências do
o Ministério
o da Saúde quanto ao
o repasse d
de recursos
s federais e
estaduais ao
a município;
- Garantir o total funciionamento das
d Unidad
des de Saúd
de, de acord
do com sua
as necessidades.

Magda
a Pina de Macedo
M
Secretária
a Municipal de Saúde
Decrreto nº 160//2017

9
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ANEXO IV
V
MODELO DE
D DECLA
ARAÇÃO DE
E PROTEÇÃO AO TR
RABALHO D
DO MENOR
R

Mod
dalidade de
e Licitação
o
Cre
edenciamento Público

Número
2019-CR
001-2

A
(nom
me
da
empressa)
.............................................................................
CNPJ,,
nº..............................., com sede
e à ..................................................., declara,, sob as pe
enas da lei,,
que em suas
s
instala
ações, não há realiza
ação de tra
abalho notu
urno, perigoso ou ins
salubre porr
menores de
d 18 anoss ou a realização de qualquer
q
trrabalho porr menores d
de 16 anos
s, salvo na
a
condição de
d aprendiz, a partir de
e 14 anos.

X
Xxxxxxxx,
0 de xxxxxx
00
xxx de 2017
7.

(assinatura
a)
RA
AZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do
o representa
ante legal

0BS: Usar papel timbrado da em
mpresa, inclu
uído endere
eço e CNPJJ
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ANEXO V

LO DE DEC
CLARAÇÃO
O DE IDONE
EIDADE
MODEL

Mo
odalidade de Licitaçã
ão
Crredenciame
ento Público
o

mero
Núm
001-2019-CR

Declaro
o, sob ass penas da
d lei, para fins de
esta licitaçção que a empresa
a
_________
__________
_________
__________
________, não foi de
eclarada inidônea para
a licitar ou
u
contratar com
c
a adm
ministração pública, nos
n
termos do inciso IV, art. 87
7, da Lei Federal
F
n.ºº
8.666/93 e suas altera
ações.

_____
__________
__________
_______, __
_____ de __
_______de 2019.

__________
_
__________
__________
__________
__________
_
Dire
etor, Sócio gerente ou representa
ante.

mpresa, inclu
uído endere
eço e CNPJJ
0BS: Usar papel timbrado da em

1
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ANEXO VII

MO
ODELO DE
E DECLARA
AÇÃO DE ATENDIME
A
ENTO ÀS EX
XIGÊNCIAS
S DO EDITA
AL

Mo
odalidade de Licitaçã
ão
Crredenciame
ento Público
o

Número
00
01-2019-CR
R

Em razão do disposto
o no Edital supramenc
s
ionado, dec
claramos so
ob as penass da lei, nottadamente,
do quanto dispõe a Lei
L Federal nº 8.666/93
3, termos co
onhecimentto de todass as informa
ações, bem
m
como, dass condiçõess e regras para
p
o cump
primento da
as obrigaçõ
ões que com
mpõem o objeto deste
e
credenciam
mento.

X
Xxxxxxxx,
0 de xxxxxx
00
xxx de 0000
0.

(assinatura
a)
RA
AZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do
o representa
ante legal
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