
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM  
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 0001/2017 

 
A prefeitura municipal de São José do Bonfim, através da Secretaria Municipal de Saúde de 
São José do Bonfim - SMSJB, com sede na Rua José Ferreira, Nº. 05 - Centro - São José do 
Bonfim/PB, torna público que fará realizar seleção e possível contratação de profissionais 
especializado na área médica para prestação de serviços consultas, exames, pequenas cirurgias 
entre outros serviços para o Município de São José do Bonfim/PB, conforme o edital. 
 
1. DO OBJETO 
1.1 Seleção e possível contratação de profissionais especializado na área médica para prestação 
de serviços consultas, exames, pequenas cirurgias entre outros serviços para o Município de 
São José do Bonfim/PB, conforme o edital. 
 
2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
2.1. Constituição Federal, arts. 37, XXIII e 199; Lei 8.080/90, arts. 24 e seguintes; Lei 
8.666/93 e alterações. 
 
3. FONTE DE RECURSO 
3.1 As despesas decorrentes correrão por conta dos recursos constantes no orçamento de 2017 
na atividade: 02.04 - Secretaria da Saúde – Elemento de Despesa – 3390.39 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica/3390.36 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física. 
  
4 - DA PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 
4.1 - QUANDO REPRESENTADO PELO SÓCIO-GERENTE, DIRETOR OU 
PROPRIETÁRIO: 
a) Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
a.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
respectiva consolidação; 
b) Cópia autenticada da cédula de identidade do representante da licitante; 
c) A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos 
pela Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar: Certidão emitida pela Junta 
Comercial ou Cartório competente certificando a situação da empresa de enquadramento ou 
reenquadramento de ME e EPP. 
 
4.2 - QUANDO REPRESENTADO POR PROCURADOR OU REPRESENTANTE 
CREDENCIADO: 
a) Procuração pública ou particular ou carta de credenciamento, reconhecido firma em cartório; 
b) Cópia autenticada da cédula de identidade do representante da licitante; 
c) Cópia autenticada da cédula de identidade do sócio ou proprietário que confere poderes de 
outorgante; 
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d) Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
d.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva 
e) A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos 
pela Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar: 
I - Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente certificando a situação da 
empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP. 
4.3 - Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes do citado acima para efeito de 
comprovação do enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
4.4 - A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa de 
Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido neste Edital, implicará na 
anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido pela Lei 
Complementar 123/06. 
4.5 - A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 
desclassificação da proposta ou inabilitação da Proponente. Neste caso, o representante ficará 
apenas impedido de se manifestar e responder pela Proponente durante os trabalhos. 
4.5 - Os serviços a serem contratados referem-se a uma base territorial populacional, e estão 
sendo ofertados conforme indicações técnicas de planejamento da saúde, aferida pela 
Secretaria Municipal de Saúde; 
4.6 - Os interessados habilitados após análise da documentação apresentada serão 
credenciados, mediante constatação do preenchimento dos requisitos exigidos no presente 
Edital e seus anexos e serão contratados conforme necessidade da Prefeitura Municipal de São 
José do Bonfim/PB e de acordo com a disponibilidade orçamentaria e financeira. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO  
5.1 Os interessados deverão apresentar a documentação de habilitação e qualificação técnica 
exigida em envelopes separados fechados dirigidos à Comissão de Contratualização dos 
Prestadores de Serviços de Saúde de São José do Bonfim, até as 16:00 horas do dia 06 de 
Junho de 2017, na sala de comissão de licitação da prefeitura municipal, de São José do 
Bonfim, situada na Rua José Ferreira, Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, da seguinte 
forma: 
 
5.2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
Os documentos correspondentes à habilitação deverão ser entregues em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo pregoeiro ou membro da Equipe 
de Apoio, em envelope hermeticamente fechado de forma a não permitir a visualização de seu 
conteúdo, com a seguinte descrição externa: 
 

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 
 RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 
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5.2.1 HABILITAÇÃO JURIDICA; 
5.2.1.1 Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; Ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 
no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 
administradores ou; Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício ou; Decreto de autorização, em se tratando de empresa e 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, 
obedecendo ao art. 28 da Lei n° 8.666/93.  
 
5.2.2.REGULARIDADE FISCAL; 
5.2.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ. 
5.2.2.2.Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 
5.2.2.3.Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro 
equivalente na forma da Lei. 
5.2.2.4.Comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões 
fornecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, 
respectivamente. 
5.2.2.5.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. 
5.2.2.6.Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FIC/FAC) e/ou Municipal 
(ALVARÁ), relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objetivo licitado; 
 
5.2.3.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivo 
no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas as cláusulas e 
condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II. 
5.2.4. Certidão negativa que comprove sua regularidade perante o Município de São José do 
Bonfim/PB. 
4.2.5. Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica no CRM – Conselho Regional de Medicina. 
   
5.3. PARA PESSOAS FÍSICAS:  
5.3.1. Certidão Negativa de Débito do Município (ISS), sede do Proponente. (Certidões que 
não constarem o prazo de validade, somente serão consideradas, se expedidas dentro de 60 dias 
de antecedência da abertura das Propostas); 
5.3.2. Cédula de identidade e CIC do proponente; 
5.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal 
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e Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 
5.3.4. Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais expedida pela Secretaria 
Estadual da Fazenda, através da unidade administrativa da sede da licitante; 
5.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Em cumprimento à Lei nº 
12.440/2011. 
4.3.6. Caso o Proponente seja representado por procurador, deverá juntar procuração 
autenticada por Tabelião, com poderes para decidir a respeito dos atos atinente à presente 
Licitação; 
5.3.7. Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da 
Constituição Federal - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivo 
no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas as cláusulas e 
condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II. 
5.3.8. Certidão negativa que comprove sua regularidade perante o Município de São José do 
Bonfim/PB. 
5.2.5. Registro ou inscrição da Pessoa Física no CRM – Conselho Regional de Medicina. 
 
6 - DOS PREÇOS 
6.1. A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo 
as seguintes indicações no anverso: 
 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 
 RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

 
6.3 - O preço a ser pago será o determinado no Anexo I deste edital, e em conformidade com o 
Anexo II; 
6.4 - Os serviços serão realizados de acordo com as disposições do Edital e seus anexos. 
6.5 - Os serviços deverão ser prestados para atender a demanda do Município de São José do 
Bonfim/PB, sendo que, os materiais, equipamentos e quadro de pessoal necessários a sua 
execução serão de inteira responsabilidade da Credenciada. 
6.6 - Participar deste processo de credenciamento implica na aceitação integral e irretratável 
dos termos do Edital e seus anexos, bem como a observância dos regulamentos 
administrativos; 
 
7 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, E ABERTURA E JULGAM ENTO 
DA HABILITAÇÃO. 
7.1 - O envelope contendo toda a documentação exigida para habilitação deverá ser entregue 
para a Comissão Permanente de Licitação devidamente lacrado e rubricado no fecho, sendo 
vedada a remessa postal e/ou via e-mail de quaisquer documentações; 
7.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em cópias 
simples, desde que apresentadas na sessão às originais para conferência e autenticação pelo 
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presidente, sendo que estas não deverão estar no interior do envelope, ressalvada as hipóteses 
da apresentação de documentos expedidos pela internet. 
7.3 - O Presidente da Comissão reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 
7.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
7.5 - Não será autenticada por servidor desta Comissão Permanente de Licitação, cópia de 
cópia autenticada em cartório, cópia de cópia autenticada por servidor público e afins. 
7.5.01 - Somente será autenticada pela Comissão Permanente de Licitação, cópia fiel de 
documento original, se apresentado o documento original. 
7.6 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos, a licitante será considerada inabilitada. 
7.7 - Os documentos expedidos pela internet poderão ser apresentados em forma original ou 
cópia reprográfica sem autenticação e estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade no ato 
da licitação via on-line. 
7.8 - As certidões e/ou documentos que pela própria natureza exigem prazos e que não consta 
data de validade, considerar-se-á 90 dias contados da data da sua expedição. 
7.9 - Poderá a Comissão Permanente de Licitação declarar qualquer fato formal, desde que não 
implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo 
também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, 
estabelecer um prazo máximo para a solução. 
7.10 - Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Presidente da 
Comissão considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão; 
7.11 - Em conformidade com o art. 25 da Lei nº 8.080/90, as entidades filantrópicas e as sem 
fins lucrativos terão preferência para participar desta seleção e para futuras contratações, 
atendidas as exigências deste Edital. 
 
DA INABILITAÇÃO 
7.12 - Serão considerados inabilitados os interessados que: 
a) Por qualquer motivo, estejam declarados inidôneos do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Pública, Direta, ou Indireta, Federal, Estadual, ou Municipal, desde que o ato 
tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o 
expediu. 
b) Estejam inadimplentes com as obrigações assumidas junto aos órgãos fiscalizadores da 
atividade sejam financeiras ou de registro profissional, bem como os que possuam qualquer 
nota desabonadora emitida pelo mesmo. 
c) Deixarem de apresentar qualquer documentação exigida neste Edital. 
 
8 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
8.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 
Edital que forem aplicáveis ao credenciamento para o objeto proposto, até 2 (dois) dias úteis 
contados da data da publicação do mesmo, mediante petição por escrito, protocoladas no setor 
de protocolo com destino à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São 
José do Bonfim/PB, que decidirá sobre as mesmas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
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8.2 - Caberá à Comissão Permanente de Licitação analisar e decidir sobre a petição de 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, salvo quando há necessidade de diligencias 
para esclarecimento. 
8.3 - Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitadas 
determinem alterações no Edital, será publicado as alterações, sendo de responsabilidade da 
interessada no credenciamento o acompanhamento na imprensa oficial do Município de São 
José do Bonfim/PB. 
 
9 - DOS RECURSOS 
9.1 - O interessado que for inabilitado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir do 
conhecimento do fato para recorrerem, devidamente fundamentados, quanto à sua inabilitação 
conforme estabelecido no art. 109, I alínea “a” da Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações 
posteriores. 
9.2 - o recurso deverá estar instruído com documentos que comprovem que seu subscritor tem 
poderes para se manifestar pelo Recorrente. 
9.3 - Cabe ao Recorrente indicar o ato contra o qual se opõe, apresentar os fundamentos de sua 
irresignação com indicação das razões de fato e de direito, e instruir o recurso com os 
elementos de prova necessários ao subsídio da tese recursal. 
9.4 - Eventuais interessados no resultado do recurso serão intimados para apresentar 
contrarrazões no prazo de cinco dias úteis, contados do recebimento da comunicação ou 
lavratura da ata. 
9.5 - Apresentado o recurso e decorrido o prazo para oposição de contrarrazões, a Comissão 
Permanente de Licitação, motivadamente, decidirá a respeito do mérito administrativo. 
9.6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
9.7 - Decidido(s) o(s) recurso apresentado(s), e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade poderá habilitar a interessada; 
9.8 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela poderão tomar conhecimento os 
demais interessados; 
9.9 - O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a 
documentação apresentada no ato da inscrição, podendo ser considerado documento juntado 
que venha suprir a irregularidade que deu ensejo a inabilitação; e 
9.10 - O recurso não terá efeito suspensivo. 
 
10. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS 
10.1 É vedado: 

a) O trabalho de credenciado em dependências ou setores próprios do Município; 
b) O credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente do Município. 

10.2 O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos 
serviços credenciados, podendo proceder ao descredenciamento em casos de má prestação, 
verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla 
defesa; 

10.3 O credenciamento configurará uma relação contratual da prestação de serviços; 
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10.4 Não poderá exercer atividade por credenciamento, o profissional que for servidor 
público em exercício de cargo em comissão ou função gratificada, ou seja, que estiver em 
exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses 
cargos; 

10.5 O credenciamento que venha a se enquadrar nas situações previstas no item anterior 
terá suspensa a respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento; 

10.6 O credenciado deverá ter posto de atendimento, em local de fácil acesso, com 
instalações adequadas para o volume de atendimento, equipamentos e instalações 
compatíveis com a demanda e de acordo comas exigências legais da Vigilância Sanitária; 

10.7 O credenciado deverá realizar os serviços exclusivamente em seu estabelecimento, com 
pessoal e material próprios, sendo de sua responsabilidade exclusiva e integral os encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes do serviço, cujos 
ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município; 

10.8 O credenciado não poderá, sob qualquer hipótese, cobrar diferenças de valores aos 
beneficiários pelo atendimento, bem como, que este assine fatura ou guia de atendimento 
em branco; 

10.9 Para a realização do atendimento, o credenciado deverá receber do paciente a 
autorização de atendimento emitida pela Secretaria de Saúde do Município de São José do 
Bonfim, na qual constará o serviço e/ou procedimento a ser realizado. 

10.10 Tratar os pacientes encaminhados com cortesia, evitando ter com ele qualquer tipo de 
transtorno e garantindo-lhes atendimentos de qualidade, primando pelos princípios da 
gratuidade, conforto, dignidade e respeito para si e seus familiares; 

10.11 Manter durante a vigência do contrato as mesmas condições de habilitação apresentadas 
para credenciamento; 

10.12 Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do objeto deste termo serão de exclusiva responsabilidade da Contratada; 

10.13 Comunicar a Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, a ocorrência de fato 
superveniente que possa acarretar o descredenciamento; 

10.14 Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite máximo de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 

10.15 Responder por erro de qualquer natureza relativo aos métodos utilizados e resultados 
dos serviços prestados, seja na esfera administrativa, cível ou criminal, em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou da má qualidade e 
aplicação dos materiais empregados; 

10.16 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
social, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas 
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e ainda por todos os danos e prejuízos que, a 
qualquer título, causar à terceiros, em virtude da execução dos serviços a seu cargo, 
respondendo por si e por seus sucessores; 

10.17 A assinatura do contrato não implicará ao contratante, vínculo ou obrigação trabalhista, 
direta ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a contratada a manter a 
Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB a salvo de qualquer litígio, assumindo 
todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao pessoal alocado 
para o cumprimento do presente objeto; 
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11 – OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE 
11.1 - Comunicar, de imediato, qualquer alteração na forma de prestação dos serviços; 
11.2 - Fiscalizar e aprovar os serviços realizados; 
11.3 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após a liquidação da 
despesa pela Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB; 
11.4 - Prestar aos credenciados, todas as informações necessárias para o bom desempenho dos 
serviços; 
11.5 - Disponibilizar meios adequados para gestão administrativa e financeira dos contratos 
celebrados.  
 
12. DA REALIZAÇÃO DE MUTIRÕES  
12.1. - Caso haja necessidade da realização de mutirões de procedimentos para a rede 
municipal de saúde de São José do Bonfim, a secretaria de Saúde solicitará a participação dos 
prestadores habilitados para que disponibilizem sua equipe e estrutura física e de acordo com 
sua capacidade instalada e de oferta; 
12.2. - A organização dos referidos mutirões, ficará a cargo da Secretaria, a definição do teto 
financeiro a ser disponibilizado e quantidade de procedimentos a ser ofertados em cada; 
 
13. DOS VALORES A SEREM PAGOS PARA OS PROCEDIMENTOS 
13.1.  – A Secretaria realizará o acompanhamento da produção dos procedimentos realizados. 
Cabe ao prestador apresentar a produção mensalmente conforme orientação repassada.  
13.2. - Eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus responsáveis 
acarretará na imediata rescisão do contrato e sujeição à declaração de inidoneidade e 
responsabilização cível e criminal;  
 
14. DA DISTRIBUIÇÃO DO TETO FINANCEIRO PARA OS PROC EDIMENTOS 
RELACIONADOS. 
14.1 - O teto financeiro do município de São José do Bonfim para os procedimentos clínicos, 
procedimentos com finalidade diagnóstica e procedimentos cirúrgicos será definido pela 
Programação, que contempla a abrangência do Município. O teto financeiro será distribuído 
entre os prestadores contratados, respeitando o interesse da Secretaria Municipal de Saúde e a 
Capacidade instalada de cada prestador habilitado e de acordo com as disponibilidades e 
pactuações da Secretaria Municipal de Saúde. 
14.2 - A distribuição dos valores entre os prestadores contratados obedecerá aos seguintes 
critérios: 
14.2.1. – Os Recursos financeiros previsto no município de São José do Bonfim para todos os 
procedimentos relacionados; 
14.2.2. – A necessidade do Município de São José do Bonfim;  
14.2.3. – A capacidade instalada referida pelo(s) prestador (es) habilitado(s) neste Edital;  
14.2.3. –A proposta de oferta informada pelo(s) prestador (es) habilitado(s) neste Edital; 
 
15. NÃO PODERÃO CONTRATAR 
15.1.   - Aqueles que deixarem de cumprir qualquer item deste Edital; 
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15.2 - Prestadores declarados inidôneos por órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal; 

15.3 - Aquele que se encontrar em processo de falência ou recuperação judicial, 
concordatária, concurso de credores, dissolução e liquidação; 

15.4 - É vedada a participação de prestadores em consórcio; 
 
16. DAS VISTORIAS TÉCNICAS 
16.1 - A Comissão de Contratualização dos Prestadores de Serviços de Saúde de São José do 
Bonfim realizará visitas técnicas nas instalações de todos os interessados, independente de 
prévio agendamento, para verificação da capacidade instalada e das reais condições de 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; 
16.2 - As vistorias técnicas serão realizadas a qualquer momento, mesmo após a assinatura do 
contrato, a critério da Secretaria Municipal de Saúde e da Comissão de Contratualização dos 
Prestadores de Serviços de Saúde de São José do Bonfim; 
16.3. - Não poderá haver qualquer impedimento às vistorias técnicas que serão realizadas pela 
Comissão de Chamada Pública da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
17. DA SELEÇÃO 
17.1. - Serão selecionados os prestadores que atenderem às exigências do presente edital e 
obtiverem declaração de não objeção à assinatura do contrato expedida pela Comissão após a 
realização da vistoria técnica. 
 
17 - DA HOMOLOGAÇÃO 
17.1 - Após análise e julgamento dos documentos de habilitação das empresas/instituições ao 
credenciamento, pela Comissão Permanente de Licitação, o resultado será divulgado na 
imprensa oficial do Município de São José do Bonfim/PB e homologado pelo Prefeito 
Municipal. 
 
18. DO CONTRATO 
18.1 - Os prestadores selecionados serão chamados para assinatura do contrato, cuja minuta 
segue no Anexo V deste Edital, conforme necessidade e conveniência da Secretaria Municipal 
de Saúde, momento em que tomarão conhecimento do seu teto financeiro. 
18.2 - No momento da assinatura do contrato, caso não haja aceitação do prestador 
selecionado, deverá ser assinado Termo de Desistência. 
18.3 - Em caso de desistência de algum prestador selecionado, o seu teto financeiro será 
redistribuído entre os demais interessados aptos a contratar. 
18.4 - A assinatura do contrato e a distribuição do teto financeiro ficarão a critério exclusivo da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
19. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DO PAGAMENTO  
19.1 - O relatório de produção mensal deverá ser entregue na Secretaria de Saúde até o 3º 
(terceiro) dia útil do mês subsequente à prestação do serviço. 
19.2 - Após 20 (vinte) dias da entrega do relatório de produção, a Secretaria Municipal de 
Saúde disponibilizará o relatório de crítica contendo os valores aprovados para pagamento. 
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19.3 - A partir da divulgação do relatório de crítica da Secretaria Municipal de Saúde, o 
prestador deverá apresentar as Notas Fiscais na Secretaria para o respectivo “aceite” e 
encaminhamento ao Departamento Administrativo Financeiro para posterior pagamento. 
 
20 - DAS PENALIDADES 
20.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato de Prestação de Serviços a ser 
firmado entre as partes ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, a 
Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
Contratada em cada caso, as sanções previstas na Lei Federal N.º 8.666/93 e alterações, ou 
seja: 
20.1.1 - Advertência; 
20.1.2 - Multa, correspondente de 2% até 5% do valor empenhado; 
20.1.3 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração por período 
de 05 anos; 
20.1.4 - Rescisão unilateral de contrato; e 
20.1.5 - Suspensão temporária de contratar com a Prefeitura Municipal de São José do 
Bonfim/PB, por período de até 02 (dois) anos. 
20.02 - As sanções previstas nos subitens 20.1.1 e 20.1.3 poderão ser aplicadas juntamente com 
o item 20.1.2, conforme parágrafo 3º do art.86 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
20.03 - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos à Contratada. 
 
21 - DA RESCISÃO 
21.1 - Constituem motivos de rescisão do contrato: 
21.1.1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
21.1.2 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
21.1.3 - A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade de execução do objeto, no prazo e condições estipuladas; 
21.1.4 - A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da contratada com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação da CONTRATADA que afetem a boa execução do contrato, sem prévio 
conhecimento e expressa autorização do CONTRATANTE. 
21.1.5 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo 
representante do CONTRATANTE designado para o acompanhamento e fiscalização do 
Contrato; 
21.1.6 - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 
que prejudique a execução do Contrato; 
21.1.7 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do CONTRATANTE, e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 
21.1.8 - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Prefeitura Municipal de São José 
do Bonfim/PB, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
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assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
21.1.9 - Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 
21.2 - A rescisão do Contrato poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o 
CONTRATANTE; 
e 
c) Judicial, nos termos da legislação processual. 
21.3 - A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 
 
22 - DO PRAZO E DE EXECUÇÃO. 
22.1 - O prazo de vigência do contrato será de 07 (sete) meses, podendo ser prorrogado nos 
termos do disposto no art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93, e alterações posteriores, mediante 
Termo Aditivo, de acordo com o interesse das partes; 
22.2 - O(s) serviço(s) a ser(em) executado(s) pela Contratada estará sujeito à aceitação pelo 
Contratante, que estarão sujeitos a recusa caso não atendam às exigências deste Edital e das 
normas técnicas de regência. 
 
23 - DA REVOGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
23.1 - O presente edital poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrentes de 
fatos supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar sua 
revogação, sem que disso decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os 
interessados, seja de que natureza for. 
 
24. DISPOSIÇÕES FINAIS 
24.1 - Fica reservado a Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB a faculdade de 
cancelar, no todo ou em parte, aditar, adiar, revogar, de acordo com seus interesses, ou anular o 
presente Edital, sem direito, às empresas/entidades, a qualquer reclamação, indenização, 
reembolso ou compensação; 
24.2 - Participar deste Edital implica na aceitação integral e irretratável das condições exigidas 
pela Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB; 
24.3 - O presente Edital e seus Anexos, farão parte integrante do contrato e/ou outro 
documento equivalente, independentemente de transcrição; 
24.4 - As normas que disciplinam este Edital serão sempre interpretadas em favor do interesse 
público, sem comprometimento da segurança do futuro contrato; 
24.5 - Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações e demais legislações pertinentes, podendo inclusive serem resolvidos pela 
Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB;  
24.06 - As interessadas serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados para serem habilitados neste credenciamento; 
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24.6.1 – A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer 
documentos, ainda que verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do 
processo de credenciamento, anulando-se a inscrição, bem como todos os atos dela 
decorrentes, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
24.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento; 
24.8 - No caso de ausência da solicitação, pressupõe-se que os elementos constantes deste ato 
convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, 
qualquer reclamação; 
24.9 - O extrato do presente Edital será publicado no Diário Oficial. 
24.10 - A Comissão de São José do Bonfim terá o prazo de até 15 (quinze) dias após o 
recebimento dos envelopes de documentação para avaliar e divulgar o resultado; 
24.11 - O prazo para entrega dos documentos estabelecido no Item 3 deste Edital poderá ser 
prorrogado a critério da Secretaria Municipal de Saúde; 
24.12 - Fazem parte deste Edital os seguintes documentos:  

Anexo I – Modelo da Proposta 
Anexo II - Declaração; 
Anexo III – Minuta do contrato. 

24.13 Esclarecimentos e informações a respeito deste Edital serão prestados pela Comissão de 
São José do Bonfim, em dias úteis das 08 as 12 horas, na sede da Secretaria Municipal de 
Saúde, na Rua José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim – PB. 
 
25 - DO FORO 
25.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Edital e não resolvidas na esfera 
administrativa é competente o Foro da Comarca de Patos/PB, por mais privilegiado que outro 
seja. 
 
São José do Bonfim/PB, 12 de Maio de 2017. 

 
 

Joseildo Alves de Monteio 
Presidente 
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ANEXO I - PROPOSTA 

REF.: CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2017 
OBJETO: contratação de profissionais especializado na área médica para prestação de serviços 
consultas, exames, pequenas cirurgias entre outros serviços para o Município de São José do 
Bonfim/PB. 
  
PROPONENTE: 
Prezados Senhores, 
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo 
 

ALERGOLOGISTA  
Item Descrição UNID QUANT VALOR 

1 Consultas  UNID 30  
2 Espirometria UNID 10  
3 Teste Inalante UNID 10  
4 Teste Alimento UNID 10  
5 Teste Contato UNID 10  
6 Vacinas inalantes UNID 5  
7 Vacinas de Alimentos UNID 5  
8 Vacina de Mosquito UNID 5  
9 Aplicação UNID 15  

 
OFTALMOLOGISTA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR 
1 CIRURGIA CATARATA UNID 30  
2 CIRURGIA PTERÍGIO UNID 25  
3 CONSULTA UNID 30  

 
CARDIOLOGIA  

ITEM DESCRIÇAO UNID QUANT VALOR 
1 ECOCARDIOGRAMA  UNID 10  
2 ECG  UNID 30  
3 CONSULTA/ELETROCARDIOGRAMA UNID 80  
4 CONSULTA UNID 20  

 
CABEÇA E PESCOÇO 

ITEM DESCRIÇAO UNID QUANT VALOR 
1 CONSULTAS UNID 10  
2 CIRURGIA TIREOIDE UNID 05  

 
CLINICO GERAL 

ITEM DESCRIÇAO UNID QUANT VALOR 
1 CONSULTA UNID 40  
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2 CIRURGIA VESICULA UNID  20  
3 CIRURGIA HEMORROIDA UNID 10  
4 CIRURGIA HISTERECTOMIA UNID 20  
5 CIRURGIA HÉRNIA UNID 10  
6 CIRURGIA PERINIO UNID 10  
7 CIRURGIA CISTO PILONIDAL UNID 05  
8 CIRURGIA CISTO SEBÁCEO UNID 10  
9 CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DE UNHA UNID 06  
10 CIRURGIA DE OOFORECTOMIA UNID 10  
11 CIRURGIA DE LAQUEADURA TUBÁRIA UNID 10  

 
UROLOGISTA 

ITEM DESCRIÇAO UNID QUANT VALOR 
1 CONSULTA UNID 50  
2 PENISCOPIA UNID 06  
3 URETROCISTOCOPIA UNID 06  
4 ESTUDO URONAMICO UNID 05  
5 BIOPSIA UNID 10  
6 VASECTOMIA UNID 05  
7 VARICOCELECTOMIA UNID 04  
8 HIDROCELECTOMIA UNID 04  
9 PROSTATECTOMIA UNID 10  
10 CIRUGIA CALCULO URINARIA UNID 10  
11 ORQUIECTOMIA UNID 04  
12 PROSTATECTOMIA RADIAL UNID 10  
13 POSTECTOMIA UNID 06  

 
HOSPITAL – INTERNAÇÕES E CIRURGIA  

ITEM DECRIÇAO UNID QUANT VALOR 
1 AMIGDALECTOMIA UNID 10  
2 CESARIANA UNID 05  
3 CURETAGEM UNID 05  
4 HISTERECTOMIA UNID 20  
5 LAQUEADURA TUBARIA UNID 05  
6 NODULO DA MAMA UNID 10  
7 PSTECTOMOA (FIMOSE) UNID 05  
8 PERINIO UNID 05  
9 HERMORRODIA  UNID 05  
10 URETEROLITOTOMIA (COM INCISAO) UNID 05  

11 
VARIZES-TRATAMENTO CIRURGICO 
1 MEMBRO 

UNID 05  

12 COLECISTECTOMIA UNID 15  
13 PROSTATA UNID 10  
14 HÉRNIA UNID 10  
15 OOFORECTOMIA UNID 10  
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DERMATOLOGISTA  
ITEM DESCRIÇAO UNID QUANT VALOR 

1 PEQUENA CIRURGIA DE SINAL UNID 25  
2 CONSULTA UNID 50  
3 FRAXX UNID 05  
4 PILEM UNID 10  
5 CFA UNID 10  
6 CIRUGIA RETALHO UNID 10  
7 PROCEDIMENTO BIOPSIA UNID 10  
8 NITROGENIO UNID 10  

  
OTORRINOLARINGOLOGISTA 

ITEM DESCRIÇAO UNID QUANT VALOR 
1 CONSULTA UNID 20  
2 CIRURGIA GARGANTA UNID 10  
3 VIDEO LARINGOSCOPIO UNID 10  

 
MASTOLOGISTA 

ITEM DESCRIÇAO UNID QUANT VALOR 
1 CIRURGIA  UNID 10  
2 CONSULTA UNID 40  
3 QUADRANTECTOMIA UNID 05  
4 MASTECTOMIA UNID 05  

 
 

AGIOLOGISTA 
ITEM DESCRIÇAO UNID QUANT VALOR 

1 CONSULTA UNID 20  
2 DOPPLER DE UM MEMBRO UNID 10  
3 DOPPLER DE DOIS MEMBROS UNID 20  
4 DOPPLER DE CAROTIDAS UNID 10  
5 DOPPLER AORTO ILIACO UNID 10  

 
GINECOLOGISTA 

ITEM DESCRIÇAO UNID QUANT VALOR 
1 CONSULTA UNID 40  
2 COLPOSCOPIA UNID 30  
3 HISTEROSCOPIA (EQUIPE + HOSPITAL) UNID 10  
4 CITOLOGICO UNID 30  
5 COLOCAÇÃO DE DIU DE COBRE UNID 05  
6 COLOCAÇÃO DE DIU DE MIRENA UNID 05  
7 CAUTERIZAÇÃO UNID 05  
8 CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL UNID 10  
9 POLIPECTOMIA CERVICAL UNID 10  
10 BIOPSIA DE COLO DE UTERO UNID 10  
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$   
PRAZO -  

PAGAMENTO -  

VALIDADE DA PROPOSTA -   

  

_____________ /_____de__________________de________ 
   
__________________________________________________ 

Responsável 
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ANEXO II - CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2017   
MODELOS DE DECLARAÇÕES 
  
REF.: CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 
   
PROPONENTE 
CNPJ  
  
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, 
Inciso V, da Lei 8.666/93. 
  
O proponente acima qualificado, sob pena da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso 
XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em 
seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou 
perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de 
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.  
  
2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação 
na licitação. 
  
Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, 
declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à 
habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado 
falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, 
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela 
presente afirmação. 
   
3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente 
instrumento convocatório. 
  
O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do 
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas. 
   
Local e Data. 
   
NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente.  
  
OBSERVAÇÃO: 
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO 
LICITANTE, QUANDO FOR O CASO. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM  
Rua José Ferreira, nº 05, fone/fax (83) 3475-1001 

CNPJ nº 08.882.862/0001-05  
  

ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO Nº. -----/2017. 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
BONFIM E --------, PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE 
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

 
Pelo presente instrumento, o Município de São José do Bonfim - PB, pessoa jurídica de direito interno 
público, portadora do CNPJ nº. 08.882.862/0001-05, com sede na Rua José Ferreira, n°. 5, Centro, 
CEP: 58.725-000, São José do Bonfim/PB, neste ato representado por sua Prefeita Constitucional Sr. 
Rosalba Gomes da Nóbrega, Brasileira, residente e domiciliado neste município de São José do Bonfim 
- PB, neste ato denominado CONTRATANTE, e ---------------------------------, doravante denominado 
CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato, decorrente do Edital de Chamada Pública n° 
00002/2017, cujo Edital fica fazendo parte integrante deste, mediante cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem como objeto a contratação de profissionais especializado na área médica para 
prestação de serviços consultas, exames, pequenas cirurgias entre outros serviços para o Município de 
São José do Bonfim/PB. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
O presente contrato será regido na íntegra pela Constituição Federal, art. 199; Lei 8.080/90, arts. 24 e 
seguintes; Lei 8.666/93 e alterações e demais normas da legislação vigente aplicável. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  – DO VALOR 
O valor Global será de até R$ ----- (---------), apurado mediante a aplicação dos critérios técnicos 
descritos no Edital de Chamada Pública n° 00002/2017. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa decorrente deste contrato correrá por conta do Orçamento Fiscal de 2017 do Município de 
São José do Bonfim, conforme descrito na Cláusula Terceira deste Termo, com as seguintes 
características: 02.04 - Secretaria da Saúde – Elemento de Despesa – 3390.39 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica/3390.36 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física. 
  
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
A prestação dos serviços deverá ocorrer conforme as condições a seguir estabelecidas, além daquelas 
previstas no Edital: 

A. Realizar os procedimentos descritos no Termo de Referência, constante no Anexo 1 deste 
Edital; 

B. Apresentar a documentação exigida neste Edital; 
C. Atender aos pacientes agendados, da rede municipal de saúde de São José do Bonfim, através 

do Secretaria Municipal, em dias e horário previamente acordados com a mesma, com garantia 
de atendimento integral em todos os níveis de complexidade contratualizados e de acordo com 
os tetos físico e financeiro, programado para cada grupo de procedimentos; 
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D. Adequar os impressos utilizados pela Clínica, como: receituários, requisição de exames e 
formulários de encaminhamentos para procedimentos cirúrgicos, de acordo com as normas do 
Ministério da Saúde e de acordo com a nomenclatura definida na Tabela de Procedimentos do 
SUS, para que todos os procedimentos requeridos pelo especialista sejam devidamente 
agendados e o acesso garantido; 

E. Todos os Encaminhamentos Médicos, solicitações de exames especializados originados pelo 
prestador, bem como todas as solicitações de cirurgias deverão obedecer aos conceitos de 
acesso definidos no Protocolo de Acesso, anexo ao Termo de Referência deste Edital; 

F. Não poderá haver qualquer distinção entre o atendimento realizado aos pacientes deste 
município, dos demais pacientes atendidos pelo prestador; 

G. Os prestadores responderão exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a 
execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 
fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, ou comercial, cujo ônus e obrigações 
em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Secretaria Municipal de Saúde; 

H. Os prestadores manter-se-ão, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações anteriores e com as condições de habilitação exigidas neste instrumento; 

I. Não poderá haver qualquer obstáculo ou impedimento às vistorias técnicas que serão realizadas 
pela Comissão; 

J. Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, 
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade 
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados; 

K. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 

L. Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução de contrato, 
que o represente integralmente em todos os seus atos; 

M. Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos 
solicitados; 

N. Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

O. Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o 
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 

P. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, 
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
a - Efetuar o pagamento relativo a execução dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as 
respectivas cláusulas do presente contrato; 
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução dos serviços 
contratados; 
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços, 
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 
responsabilidades contratuais e legais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO 
Os pagamentos somente serão realizados mediante:  
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a) O credenciado deverá apresentar relatório, na Secretaria Municipal de Saúde, devidamente assinado 
pelo médico (pessoa física) ou representante (pessoa jurídica), discriminando os atendimentos, o qual 
conterá o nome do usuário, data e tipo do procedimento, até o dia 30 de cada mês; 
b) o pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensalmente, na Secretaria 
Municipal da Fazenda tendo em conta o número de consultas e ou exames por encaminhamento do 
Município multiplicado pelo valor correspondente da tabela de valores, até o 5° (quinto) dia útil do mês 
subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação de nota fiscal com aprovação 
expressa da Secretária Municipal da Saúde; 
c) somente serão pagos os serviços efetivamente realizados. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar as seguintes sanções, sem prejuízo daquelas previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93: 
a) pelo atraso injustificado no fornecimento dos serviços, ficará a CONTRATADA sujeita a multa de 
0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, do valor da obrigação, se o atraso for até 30(trinta) 
dias. Excedido este prazo, a multa será em dobro; 
b) pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, II e IV do art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/93 e multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor dos serviços não prestados; 
c) as multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra; 
d) multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para 
complementação ou realização da obrigação não cumprida; 
e) aplicadas as multas, a CONTRATANTE descontará do primeiro pagamento que fizer à 
CONTRATADA, após a sua imposição. 
 
CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREÇO 
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 
5º e 6º, da Lei 8.666/93. 
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as 
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante 
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUSPENSÃO POR INTERESSE DA CONTRATANTE 
A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, suspender a prestação dos serviços, ou de parte deles, 
desde que notifique por escrito à CONTRATADA, conforme preceitua a Lei n.º 8.666/93 em seu artigo 
78, inciso XIV. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 
Os prazos para início e conclusão do objeto ora contratado, que admite prorrogação nos casos previstos 
pela Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço: 
Início: Imediato 
Conclusão: -- (--------) meses 
O presente contrato vigorará pelo prazo necessário a exclusão das quantidades contratadas, estimando-
se para tanto o período de -- (------) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: -- de -
----- de 2017 e término em: 31 de dezembro de 2017. 
O prazo de vigência deste ajuste poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, nos termos do art. 57 
da Lei nº. 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 
O presente Termo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA A – DA ALTERAÇÃO CONTRATUA L 
Este contrato poderá ser alterado, exceto em seu objeto, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 
8.666/93, através de Termos Aditivos e por acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, 
aplicando-se o disposto no seu artigo 77. 
Parágrafo Único: Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca do município de Patos Estado de Paraíba, com expressa renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões resultantes do presente contrato não 
resolvidas na esfera administrativa. 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato na data abaixo indicada, 
em 03 (três) vias de igual teor e forma. 
 

 
São José do Bonfim – PB, -- de ------- de -----. 
 
  
TESTEMUNHAS 
  
  
____________________________________ 
  
  
  
  
   
  
____________________________________ 

PELO CONTRATANTE 
  
  
____________________________________ 
ROSALBA GOMES DA NÓBREGA  
Prefeita 
  
PELO CONTRATADO 
  
  
____________________________________ 
...... 

 


