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AVISO DE EDITAL 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2019-SMS 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA O CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 

CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO A REDE PÚBLICA 

DE SAÚDE E MUNICIPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA SUS. 

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE REDENÇÃO, instituída pela portaria nº 297/2018 de 03 de 

dezembro de 2018, torna público, a quem interessar possa que a Secretaria Municipal 

de Saúde está credenciando clínicas médicas especializadas em atendimento 

oftalmológico para a execução dos serviços ambulatoriais e cirúrgicos de referida 

especialidade médica neste município:  

Código Descrição do Produto/Serviço 

101.040.064 ACOMPANHAM E AVAL GLAUCOMA POR FUND E TONO 

  Codigo Faec 03.03.05.001-2 

101.040.023 BIOMETRIA ULTRA-SONICA MONOCULAR 

  Codigo Mac 02.11.06.001-1 

101.040.024 BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO 

  Codigo Mac 02.1106.002-0 

101.040.025 CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA 

  Codigo Mac 02.11.06.003-8 

101.040.047 CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRURGICA 

  Codigo Mac 04.05.05.001-1 

101.040.048 CAPSULOTOMIA A YAG LASER 

  Codigo Mac 04.05.05.002-0 

101.040.026 CERATOMETRIA 

  Codigo Mac 02.11.06.005-4 

101.040.037 CONSULTA MEDICA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

  Codigo Mac 03.01.01.007-2 

101.040.063 CONSULTA PARA DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA 

  Codigo Faec 03.01.01.010-2 

101.040.049 CORREÇÃO CIRURGICA DE HERNIA DE IRIS 

  Codigo Mac 04.05.05.007-0 

101.040.027 CURVA DIARIA DE PRESSÃO OCULAR (03 MED) 

  Codigo Mac 02.11.06.006-02 

101.040.038 EPILAÇÃO DE CILIOS 

  Codigo Mac 04.05.01.006-6 

101.040.044 EVISCERAÇÃO DE GLOBO OCULAR 

  Codigo Mac 04.05.04.007-8 

101.040.039 EXCERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQ LES PALP E SU 
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  Codigo Mac 04.05.01.007-9 

101.040.061 FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPL. LIO DOBRÁVEL 

  Codigo Mac 04.05.05.037-2 

101.040.051 FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPL. LIO RIGIDA 

  Codigo Mac 04.05.05.011-9 

101.040.052 FOTOTRABECULOPLASTIA A LASER 

  Codigo Mac 04.05.05.012-7 

101.040.028 FUNDOSCOPIA 

  Codigo Mac 02.11.06-010-0 

101.040.029 GONIOSCOPIA 

  Codigo Mac 02.11.06.011-9 

101.040.053 IRIDECTOMIA CIRURGICA 

  Codigo Mac 04.05.05.017-8 

101.040.054 IRIDOTOMIA A LASER 

  Codigo Mac 04.05.05.019-4 

101.040.030 MAPEAMENTO DE RETINA 

  Codigo Mac 02.11.06.012-7 

101.040.031 MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE 

  Codigo Mac 02.11.06.013-5 

101.040.022 PAQUIMETRIA ULTRASSONICA 

  Codigo Mac 02.05.02.002-0 

101.040.032 POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL 

  Codigo Mac 02.11.06.015-1 

101.040.055 RECONSTITUIÇÃO DE FORNIX CONJUNTIVAL 

  Codigo Mac 04.05.05.022-4 

101.040.056 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CORNEA 

  Codigo Mac 04.05.05.025-9 

101.040.040 SIMBLEFAROPLASTIA 

  Codigo Mac 04.05.01.014-1 

101.040.057 SUTURA DE CONJUNTIVA 

  Codigo Mac 04.05.05.029-1 

101.040.058 SUTURA DE CORNEA 

  Codigo Mac 04.05.05.030-5 

101.040.043 SUTURA DE ESCLERA 

  Codigo Mac 04.05.03.009-6 

101.040.034 TESTE DE VISÃO DE CORES 

  Codigo Mac 02.11.06.022-4 

101.040.035 TONOMETRIA DE APLANAÇÃO 

  Codigo Mac 02.11.06.025-9 

101.040.060 TRATAMENTO CIRURGICO DE PETERIGEO 

  Codigo Mac 04.05.05.036-4 

101.040.042 VITRECTOMIA ANTERIOR 

  Codigo Mac 04.05.03.013-4 

 

Os interessados em executar os serviços ambulatoriais e cirúrgicos 

oftalmológicos de forma complementar ao atendimento da demanda do Sistema 

Municipal de Saúde, devem se dirigir à sede a sede da Prefeitura Municipal para 

efetivar o credenciamento de sua empresa. 

Os valores por procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos que servirão de 

remuneração às clínicas médicas/empresas contratadas para a execução dos mesmos 
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serão aqueles estipulados na tabela do SUS disponibilizados no site do Ministério da 

Saúde. 

Para a execução dos atendimentos ambulatoriais e cirúrgicos 

oftalmológicos pelas clínicas médicas/empresas contratadas deverão ser observadas as 

seguintes condições: 

1- Indicar, no ato de credenciamento, os procedimentos 

oftalmológicos que possui capacidade de realizar, tanto 

ambulatoriais como cirúrgicos; 

2- DISPOR a estrutura física e maquinários necessários para 

promover o atendimento que se prontificar a realizar a 

partir do credenciamento, incluindo em casos cirúrgicos; 

3- Responsabilidade quanto aos custos para atendimento do 

procedimento para o qual se credenciou, incluindo com 

pessoal; 

4- Os pagamentos dos procedimentos oftalmológicos realizados 

serão feitos de acordo com a produção da clínica 

médica/empresa contratada obedecendo à tabela do SUS 

como teto máximo por procedimento realizado, em que 

só serão considerados para efeito de repasse de 

pagamento pela Secretaria o quantitativo de produção 

efetivamente informado para o sistema SUS; 

Além disso, para a confecção dos contratos de prestação de serviços e 

para a habilitação dos interessados é necessário que as clínicas médicas/empresas 

estejam dentro dos padrões e parâmetros exigidos pelo SUS, assim como em perfeita 

regularidade fiscal e tributária conforme consoante disposição da Lei n°8.666/93. 

PRAZO DE CREDENCIAMENTO:  

Após a data da publicação deste Aviso de Edital no Quadro Oficial de Avisos da 

Prefeitura Municipal, Diário Oficial e Jornais de grande circulação, até às 09h00min do 

dia 10 de junho de 2019. 
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LOCAL DE CREDENCIAMENTO: Prefeitura Municipal de Redenção PA, localizada à 

Rua Walterloo Prudente nº 253 2º andar sala 202 setor jardim Umuarama neste 

Município. 

 

 

 

 

 

Redenção (PA), 08 de maio de 2019. 

CLEIDE MENDES MOREIRA ARRUDA 
Secretaria Municipal De Saúde 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A 

REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO/PA 2019. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Redenção, Estado 

do Pará, com serviços administrativos à Av. Alceu Veronese, 337, setor Alto 

Paraná, no uso de suas prerrogativas legais, torna público para conhecimento 

de todos, que realizará Processo de Chamada Pública para credenciamento de 

empresa para Contratação de empresa especializada em procedimentos 

ambulatoriais e cirúrgicos oftalmológicos para atender as demandas diversas 

do FMS. Em atendimento a rede municipal de saúde de Redenção/PA 2019, 

nos termos e condições deste Edital e seus anexos, visando credenciar 

Empresa Prestadora de Serviços de Saúde, de forma complementar aos 

usuários da rede municipal de saúde e de acordo com as diretrizes do SUS, em 

conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 8.080/90 e demais 

legislações pertinentes. O período para recebimento das propostas será no 

período de 24 de maio a 10 de junho de 2019. Os interessados poderão 

adquirir o Edital completo tanto no sítio oficial da Prefeitura Municipal de 

Redenção (www.redencao.pa.gov.br), no E-mail licitacao@redencao.pa.gov.br 

quanto junto à comissão permanente de licitação CPL do Município de 

Redenção-PA, localizada na Av. Walterloo Prudente nº 253 2º andar sala 202, 

setor Jardim Umuarama, a qual estará habilitada a prestar os esclarecimentos 

necessários; 

 
 
 
 
 
 

CLEIDE MENDES MOREIRA ARRUDA  
Secretaria Municipal De Saúde 

 

 

http://www.redencao.pa.gov.br/
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1. DO OBJETO: 

1.1 O presente edital tem por objeto a contratação de empresa especializada 

em serviços e procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos oftalmológicos para 

atender as demandas diversas do FMS, em atendimento a rede publica de 

saúde e, municípios pactuados obedecendo à tabela SUS. 

 
2. DAS CONDIÇÕES: 

 
2.1 Poderão participar do certame as pessoas jurídicas de direito privado, 
legalmente constituídas, com capacidade técnica, idoneidade econômico-
financeira, regularidade jurídico-fiscal, que não tenham sofrido penalidade de 
suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do Poder Público e que 
aceitar as exigências estabelecidas pelas normas do SUS e pelo direito 
administrativo, e que satisfaçam as condições fixadas neste Edital e seus 
anexos.  
 
2.2 Os serviços devem obedecer aos requisitos do Sistema Único de Saúde – 
SUS, com vistas a garantir as condições adequadas ao atendimento da 
população; 
  
2.3 Os interessados deverão aceitar os valores pré-determinados pelo 
Município, conforme especificado na minuta do contrato constante no anexo I, 
neste Edital.  
 
2.4 Para usufruir dos benefícios da Lei Complementar 123/06, de 
microempresa ou empresa de pequeno porte se for o caso, apresentar 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA da Junta Comercial, junto com o Credenciamento 
(FORA DOS ENVELOPES);  
 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 
  

3.1 Os interessados em participar da presente Chamada Pública para 
Credenciamento, deverão entregar diretamente à Comissão de Licitação na 
sede administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção, localizada na Av. 
Walterloo Prudente n 253 2º andar sala 202 setor jardim Umuarama, envelopes 
01 e 02, identificados e endereçados, contendo ofício formal da entidade 
dirigido à Secretária Municipal de Saúde, listando e contendo todos os 
documentos especificados nos itens 4.3 e 4.4, bem como os termos 
comprobatórios das condições indicadas nos anexos II,III,IV,V e VI deste edital.  
 
3.2 O período para entrega dos envelopes contendo a documentação indicada 
nos itens 4.3 e 4.4 deste edital será no período de 24 de maio a 10 de junho de 
2019, no horário de 08:00 hs às 14:00 hs.  
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4. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO: 

 
A avaliação será realizada em duas etapas:  
a) Pré-qualificação;  
b) Avaliação técnica.  
 
4.1 Considerar-se-ão aptas à avaliação técnica as empresas que atenderem às 
condições de pré-qualificação. 
  
4.2 A Comissão Examinadora receberá a fim de comprovar a capacidade 
jurídica, técnica, idoneidade econômico-financeira, regularidade fiscal e 
trabalhista através de cópias autenticadas (ou autenticação no certame pela 
CPL com a comprovação dos documentos originais) dos documentos, 
atualizados e vigentes, entregues conforme discriminados nos itens: 4.3.1 ao 
4.3.2. 
 
4.3 PRÉ-QUALIFICAÇÃO:  

4.3.1 – A Empresa será avaliada, na fase de pré-qualificação no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas, contados do último dia de entrega dos envelopes, 
pela Comissão de Licitação, que poderá ser assessorada por Equipe Técnica 
designada pela Secretaria Municipal de Saúde, tendo como base para 
avaliação a regularidade da documentação relacionada neste item, contido em 
Envelope nº 01:  

4.3.1.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ);  

4.3.1.2. Contrato ou Estatuto Social, em vigor devidamente registrado e 
alterações posteriores, se houver;  

4.3.1.3. Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 
responsável legal pela Instituição ou Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH);  

4.3.1.4. Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos tributos 
federais e à dívida ativa da União, expedido pelo Ministério da Fazenda, e 
abrange inclusive as contribuições sociais;  

4.3.1.5. Certidão Negativa de FGTS;  

4.3.1.6. Certidão Negativa de Tributos Estadual e Municipal ou declaração 
de sua isenção;  

4.3.1.7. Certificado ou protocolo de requerimento de Registro da Instituição 
no Conselho Regional de Medicina; 
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 4.3.1.8. Apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela 
Justiça do Trabalho (disponível no site www.tst.jus.br). 

4.3.1.9. As certidões positivas com efeito de negativas produzirão os 
mesmos efeitos das certidões negativas, nos termos do Código Tributário 
Nacional. 

4.3.1.10. Todas as certidões de regularidade fiscais acima exigidas devem se 
referir ao domicílio tributário da licitante; 

4.3.2 As entidades que não atenderem aos requisitos exigidos, no item serão 
consideradas inabilitadas.  
 
4.4.  DA AVALIAÇÃO TÉCNICA:  

4.4.1. A avaliação técnica será feita com base na apresentação dos seguintes 
documentos, contidos em ENVELOPE Nº 02:  

4.4.1.1 – Declarações constantes dos Anexos de II a VI;  

4.4.1.2 - Relação de todos os profissionais médicos envolvidos na 
prestação da assistência e respectivos currículos, com número de 
inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM e a devida 
comprovação da especialidade anexada; 

4.4.1.3 - As empresas participantes deste chamamento comprovarão a aptidão 
para executar o objeto deste certame por meio da apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) A licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
declarando que o(a) interessado(a) prestou, a contento, serviço 
pertinente e compatível em características com o objeto do 
credenciamento; (caso o(s) atestado(s) for emitido por pessoa 
jurídica de direito privado obrigatoriamente deverá ter 
reconhecimento de Firma em Cartório de Notas). 
 

b) Não serão aceitos atestados emitidos pela própria licitante. 
 

c) Apresentar Alvará Sanitário expedido pelo órgão sanitário 
competente vigente; 

 

d) Apresentar Alvará de funcionamento específico para sua área de 
atuação vigente, com seus anexos, caso houver; 

 

4.5. DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA:  
 

4.5.1. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Redenção, 
assessorada por Equipe Técnica designada pela Secretaria Municipal de 
Saúde, analisará a documentação especificada no item 4.4.1, no prazo máximo 
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de 24 horas e publicará a relação das entidades consideradas credenciadas 
para eventual celebração do contrato, no Diário Oficial eletrônico. 

4.5.2. As entidades que não atenderem aos requisitos exigidos, no item serão 
consideradas inabilitadas para efeito de credenciamento.  

4.5.3. Fica proibido o credenciamento de empresa que tenham no seu quadro 
societário sócios comuns, com empresa já credenciada.  
 

4.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA: 
 

4.6.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 
no domicílio da pessoa física; 

4.6.2. Balanço patrimonial com Termo de Abertura e Encerramento e 
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

4.6.3. Junto com o balanço patrimonial exigido no item acima, apresentar 

Certidão de regularidade do Contador. 

4.6.4. Em se tratando de M.E. e E.P.P. Balanço Patrimonial e/ou 
demonstrações Contábeis, apenas será exigido no ato da assinatura do 
contrato nos termos do decreto 8.538/2015; 
 
4.6.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de Habilitação e de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.  

4.6.6. Havendo alguma restrição na comprovação das documentações 
apresentadas por estas empresas citadas no item anterior, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame.  

4.6.7. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 
acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei no 8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520, de 
17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
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5. DO PRAZO RECURSAL 
 

5.1. A Entidade que for considerada inabilitada ou não credenciada terá o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados da data de publicação 
da decisão, nos termos do disposto no art.109, I alínea a da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
  
5.2. Os recursos serão julgados pela Comissão de Licitação e o resultado será 
publicado no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Redenção no diário oficial 
eletrônico: www.redencao.pa.gov.br 
 
 

6. DA HOMOLOGAÇÃO: 
7.  

 
A homologação do credenciamento poderá ocorrer no prazo máximo de três (3) 
dias, contados da data da publicação do credenciamento das empresas 
habilitadas.  
 

8. DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. 
 

7.1. A Secretaria Municipal de Saúde poderá celebrar contrato de prestação de 
serviço, nos termos da minuta do Contrato (ANEXO I), com as empresas 
consideradas credenciadas, após comprovação das aptidões necessárias 
discriminadas neste Edital, as quais farão parte de um “Banco de Prestadores” 
ao qual o gestor recorrerá segundo as necessidades da rede SUS, e em 
conformidade com o pactuado com os demais municípios da 12ª Regional de 
Saúde do Estado do Pará.  

7.2. A Administração não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, 
mas aqueles que se fizerem necessários para atender à demanda do Município 
de Redenção e a de outros a ele pactuados, em conformidade com a PPI – 
Programação Pactuada e Integrada.  

7.3. A empresa que for considerada inabilitada não ficará impedida de 
reapresentar a documentação necessária à habilitação em data oportuna, 
determinada pela Administração, enquanto estiver vigente o edital da referida 
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO.  

 
9. DO PREÇO E RECURSOS FINANCEIROS: 

 
8.1 As despesas decorrentes do eventual contrato celebrado serão cobertas 
por repasses do Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, e do 
Tesouro Municipal, observados os valores fixados pelo Município, conforme a 
Tabela abaixo: 
 
 

http://www.redencao.pa.gov.br/
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 Programação física 

 

 

Item Descrição do Produto/Serviço Unid Quant 
Valor 
Unit 

Valor Total 

1 ACOMPANHAM E AVAL GLAUCOMA POR FUND E TONO serviço 5.000, 17,74 88.700,00 

  Codigo Faec 03.03.05.001-2         

2 BIOMETRIA ULTRA-SONICA MONOCULAR serviço 1.000, 24,24 24.240,00 

  Codigo Mac 02.11.06.001-1         

3 BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO serviço 3.000, 12,34 37.020,00 

  Codigo Mac 02.1106.002-0         

4 CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA serviço 1.200, 40,00 48.000,00 

  Codigo Mac 02.11.06.003-8         

5 CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRURGICA serviço 10, 180,45 1.804,50 

  Codigo Mac 04.05.05.001-1         

6 CAPSULOTOMIA A YAG LASER serviço 500, 78,75 39.375,00 

  Codigo Mac 04.05.05.002-0         

7 CERATOMETRIA serviço 3.000, 3,37 10.110,00 

  Codigo Mac 02.11.06.005-4         

8 CONSULTA MEDICA ATENÇÃO ESPECIALIZADA serviço 6.000, 10,00 60.000,00 

  Codigo Mac 03.01.01.007-2         

9 CONSULTA PARA DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA serviço 1.500, 57,74 86.610,00 

  Codigo Faec 03.01.01.010-2         

10 CORREÇÃO CIRURGICA DE HERNIA DE IRIS serviço 10, 259,20 2.592,00 

  Codigo Mac 04.05.05.007-0         

11 CURVA DIARIA DE PRESSÃO OCULAR (03 MED) serviço 1.000, 10,11 10.110,00 

  Codigo Mac 02.11.06.006-02         

12 EPILAÇÃO DE CILIOS serviço 10, 22,93 229,30 

  Codigo Mac 04.05.01.006-6         

13 EVISCERAÇÃO DE GLOBO OCULAR serviço 10, 587,51 5.875,10 

  Codigo Mac 04.05.04.007-8         

14 EXCERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQ LES PALP E SU serviço 60, 78,75 4.725,00 

  Codigo Mac 04.05.01.007-9         

15 FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPL. LIO DOBRÁVEL serviço 1.000, 771,60 771.600,00 

  Codigo Mac 04.05.05.037-2         

16 FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPL. LIO RIGIDA serviço 50, 651,60 32.580,00 

  Codigo Mac 04.05.05.011-9         

17 FOTOTRABECULOPLASTIA A LASER serviço 10, 45,00 450,00 

  Codigo Mac 04.05.05.012-7         

18 FUNDOSCOPIA serviço 1.500, 3,37 5.055,00 

  Codigo Mac 02.11.06-010-0         

19 GONIOSCOPIA serviço 1.500, 6,74 10.110,00 

  Codigo Mac 02.11.06.011-9         

20 IRIDECTOMIA CIRURGICA serviço 300, 297,46 89.238,00 

  Codigo Mac 04.05.05.017-8         

21 IRIDOTOMIA A LASER serviço 60, 45,00 2.700,00 

  Codigo Mac 04.05.05.019-4         

22 MAPEAMENTO DE RETINA serviço 2.000, 24,24 48.480,00 

  Codigo Mac 02.11.06.012-7         

23 MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE serviço 300, 3,37 1.011,00 

  Codigo Mac 02.11.06.013-5         

24 PAQUIMETRIA ULTRASSONICA serviço 500, 14,81 7.405,00 

  Codigo Mac 02.05.02.002-0         

25 POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL serviço 150, 3,37 505,50 

  Codigo Mac 02.11.06.015-1         
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26 RECONSTITUIÇÃO DE FORNIX CONJUNTIVAL serviço 150, 436,44 65.466,00 

  Codigo Mac 04.05.05.022-4         

27 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CORNEA serviço 10, 25,00 250,00 

  Codigo Mac 04.05.05.025-9         

28 SIMBLEFAROPLASTIA serviço 10, 203,74 2.037,40 

  Codigo Mac 04.05.01.014-1         

29 SUTURA DE CONJUNTIVA serviço 100, 82,28 8.228,00 

  Codigo Mac 04.05.05.029-1         

30 SUTURA DE CORNEA serviço 10, 164,08 1.640,80 

  Codigo Mac 04.05.05.030-5         

31 SUTURA DE ESCLERA serviço 50, 161,19 8.059,50 

  Codigo Mac 04.05.03.009-6         

32 TESTE DE VISÃO DE CORES serviço 50, 3,37 168,50 

  Codigo Mac 02.11.06.022-4         

33 TONOMETRIA DE APLANAÇÃO serviço 3.000, 3,37 10.110,00 

  Codigo Mac 02.11.06.025-9         

34 TRATAMENTO CIRURGICO DE PETERIGEO serviço 500, 209,55 104.775,00 

  Codigo Mac 04.05.05.036-4         

35 VITRECTOMIA ANTERIOR serviço 5, 381,08 1.905,40 

  Codigo Mac 04.05.03.013-4         

    Valor Total: 1.591.166,00 

 

9 DA DOTAÇÕES ORÇAMENTARIA: 
9.1 DA DOTAÇÃO – Para pagamento das despesas decorrentes do presente 
contrato, o CONTRATANTE comprometerá recursos alocados em dotação no 
seu orçamento vigente, cuja Nota de Empenho será emitida em conformidade 
com a despesa a ser liquidada em cada mês, obedecendo a seguinte dotação 
orçamentária: 

20 – Seguridade Social; 
13 – Fundo Municipal de Saúde; 
10.302.0210.2059 – Assistência Hospitalar de Média e Alta Complexidade;  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
10.1 O Credenciamento poderá ser feito no prazo determinado neste edital. Os 
contratos dela decorrentes terão vigência de até 31 de dezembro de 2019, 
prorrogáveis, caso haja interesse da Administração, enquanto o prestador 
cadastrado mantiver os mesmos requisitos exigidos para a classificação, 
previstos neste Edital.  
10.2 Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relacionados a 
esta CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO poderão ser obtidos 
mediante solicitação por escrito junto à Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal.  
10.3 Convocada para assinatura do contrato, as Empresas Credenciadas não 
poderão se furtar de prestar os serviços, conforme os valores estabelecidos 
neste edital, ficando esclarecido que a desistência posterior acarretará as 
sanções previstas no Capítulo IV da Lei federal 8.666/93.  
10.4 Fica reservado à Secretaria Municipal de Saúde a faculdade de revogar o 
credenciamento, de acordo com a oportunidade e conveniência da 
Administração, sem assistir às entidades interessadas qualquer direito à 
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indenização, assegurado o exercício do direito da ampla defesa e do 
contraditório.  
10.5 Será descredenciada, a critério da Secretaria Municipal da Saúde, a 
qualquer tempo, durante o curso do contrato, a Empresa que não mantiver as 
mesmas condições exigidas para a habilitação, bem como rejeitar qualquer 
paciente/usuário do SUS, sem apresentar as razões objetivas que justifiquem a 
conduta adotada, ou ainda, que incida nas causas de rescisão contratual.  
10.6 São peças integrantes do presente Edital os Anexos de I a VI.  

 

 

 

Redenção, 08 de maio de 2019. 

 

 

Cleide Mendes Moreira Arruda 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

14 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA 

Objeto da Licitação: SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA 

CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIAS 

E CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO-PA E MUNICÍPIOS 

PACTUADOS EM ATENDIMENTO A REDE PUBLICA DE SAÚDE OBEDECENDO A TABELA DO SUS 

COMO TETO MÁXIMO POR PROCEDIMENTO REALIZADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 

A presente inexigibilidade de licitação tem como objeto o Chamamento Público 

para credenciamento de pessoa (s) jurídica (s) de direito privado para a execução de 

serviços especializados em OFTALMOLOGIA (serviços contínuos), que poderão ter a 

sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 

preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a (60) sessenta 

meses, conforme Art. 57 § 2º inciso II. 

 

Considerando o que dispões a Constituição Federal de 1988, em especial o 

seu artigo 196, a saúde e direito de todos e dever do estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário ás ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação;  

 

Considerando a lei 8.080, de setembro de 1990 que dispõe sobre as condições 

para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes;  

 

Considerando a portaria/MS 2.567 de 2016, que dispõe sobre participação 

complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde e o 

credenciamento de prestadores de serviços de saúde no SUS; 

 

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde de Redenção não dispõe 

de equipamentos em seu estabelecimento de saúde próprios adequado para atender a 

demanda na área de exames e cirurgias de OFTALMOLOGIA; 
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Considerando que a ausência da contratação de tais serviços pode trazer 

prejuízos irreversíveis aos usuários atendidos e objetivando complementar a rede de 

prestadores de serviços na área de saúde, melhoria na qualidade do atendimento e 

reduzir os custos de Tratamento Fora do Domicilio, APRESENTAMOS este 

credenciamento a todos que tenham interesse e satisfaçam os requisitos 

estabelecidos no Edital de Chamamento Público, fixando os preços a serem pagos 

pelos procedimentos de acordo com a TABELA SAI/SUS, não havendo caráter 

classificatório, inviabilizando a competição. 

É nossa justificativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 

                Cleide Mendes Moreira Arruda 
Secretaria Municipal de Saúde 
Decreto Municipal 005/2017 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE OFTALMOLOGIA 

 

INTRODUÇÃO:  

 

A presente inexigibilidade de licitação tem como objeto o Chamamento 

Público para credenciamento de pessoa (s) jurídica (s) de direito privado para a 

execução de serviços especializados em OFTALMOLOGIA (serviços contínuos), 

que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 

vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, 

limitada a sessenta meses, conforme especificações constantes deste Anexo. 

 
Os serviços de saúde de Procedimentos Clínicos, através das 

CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, (Oftalmologia), Exames e 

Cirurgias, para atendimento e acompanhamento nas especialidades, deverão 

contemplar às demandas de diagnóstico dos serviços de saúde – SUS, do 

Município de REDENÇÃO – PA, através da Secretaria Municipal de Saúde de 

Redenção – PA (SMS) e as Pactuações Programadas Integradas (PPI) 

referenciadas pelos 14 (quatorze) municípios ligados a SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 12ª REGIONAL, de acordo com as prioridades 

estabelecidas nos protocolos médicos, respeitando-se suas indicações e contra 

indicações. 

 
1. OBJETO 
 
1.1 Tem por finalidade Contratação de pessoa jurídica para a realização de 
Serviços de Assistência a Saúde em Atenção Especializada em 
OFTALMOLOGIA, incluindo consultas, exames, cirurgias oftalmológicas; cirurgia 
de cataratas, tratamento clínico do aparelho da visão, terapia em oftalmologia, 
diagnose em oftalmologia, cirurgias de segmentos anteriores e posteriores, 
cirurgia de pálpebra, estrabismo, plástica ocular, retina, vítreo, exames de 
tonometria, biomicroscopia de fundo de olho, biometria ultrassônica monocular, 
microscopia especular da córnea, tomografia computadorizada da córnea 
(binocular), paquimetria corneana ultrassônica e mapeamento de retina) 
Capsulotomia a Yag Laser, Realização de Exames Específicos e Cirúrgicos, para 
atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde de Redenção - PA 
(SMS) e dos quatorze municípios pactuados da Região do Araguaia, através do 
Departamento de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria (DOCA). No 

atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no quadro de Quantificação e 
Especificações Técnicas. 
 

1.2 A presente contratação compreende todos os exames e procedimentos 
(relacionados) constantes da tabela SIA/SUS; 
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2. QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFAÇÕES TÉCNICAS: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL/SERVIÇO UNIDADE QDE 
VLR UNI 
R$ 

TOTAL  R$ 

01 
ACOMPANHAM E AVAL GLAUCOMA POR FUND E 
TONO 

SERVIÇO 5.000 R$ 17,74 R$ 88.700,00 

02 BIOMETRIA ULTRA-SONICA MONOCULAR SERVIÇO 1.000 R$ 24,24 R$ 24.240,00 

03 BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO SERVIÇO 3.000 R$ 12,34 R$ 37.020,00 

04 CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA SERVIÇO 1.200 R$ 40,00 R$ 48.000,00 

05 CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRURGICA SERVIÇO 10 R$ 180,45 R$ 1.804,50 

06 CAPSULOTOMIA A YAG LASER SERVIÇO 500 R$ 78,75 R$ 39.375,00 

07 CERATOMETRIA SERVIÇO 3.000 R$ 3,37 R$ 10.110,00 

08 CONSULTA MEDICA ATENÇÃO ESPECIALIZADA SERVIÇO 6.000 R$ 10,00 R$ 60.000,00 

09 CONSULTA PARA DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA SERVIÇO 1.500 R$ 57,74 R$ 86.610,00 

10 CORREÇÃO CIRURGICA DE HERNIA DE IRIS SERVIÇO 10 R$ 259,20 R$ 2.592,00 

11 CURVA DIARIA DE PRESSÃO OCULAR (03 MED) SERVIÇO 1.000 R$ 10,11 R$ 10.110,00 

12 EPILAÇÃO DE CILIOS SERVIÇO 10 R$ 22,93 R$ 229,30 

13 EVISCERAÇÃO DE GLOBO OCULAR SERVIÇO 10 R$ 587,51 R$ 5.875,10 

14 
EXCERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQ LES PALP E 
SU 

SERVIÇO 60 R$ 78,75 R$ 4.725,00 

15 FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPL. LIO DOBRÁVEL SERVIÇO 1.000 R$ 771,60 R$ 771.600,00 

16 FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPL. LIO RIGIDA SERVIÇO 50 R$ 651,60 R$ 32.580,00 

17 FOTOTRABECULOPLASTIA A LASER SERVIÇO 10 R$ 45,00 R$ 450,00 

18 FUNDOSCOPIA SERVIÇO 1.500 R$ 3,37 R$ 5.055,00 

19 GONIOSCOPIA SERVIÇO 1.500 R$ 6,74 R$ 10.110,00 

20 IRIDECTOMIA CIRURGICA SERVIÇO 300 R$ 297,46 R$ 89.238,00 

21 IRIDOTOMIA A LASER SERVIÇO 60 R$ 45,00 R$ 2.700,00 

22 MAPEAMENTO DE RETINA SERVIÇO 2.000 R$ 24,24 R$ 48.480,00 

23 MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE SERVIÇO 300 R$ 3,37 R$ 1.011,00 

24 PAQUIMETRIA ULTRASSONICA SERVIÇO 500 R$ 14,81 R$ 7.405,00 

25 POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL SERVIÇO 150 R$ 3,37 R$ 505,50 

26 RECONSTITUIÇÃO DE FORNIX CONJUNTIVAL SERVIÇO 150 R$ 436,44 R$ 65.466,00 

27 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CORNEA SERVIÇO 10 R$ 25,00 R$ 250,00 

28 SIMBLEFAROPLASTIA SERVIÇO 10 R$ 203,74 R$ 2.037,40 

29 SUTURA DE CONJUNTIVA SERVIÇO 100 R$ 82,28 R$ 8.228,00 

30 SUTURA DE CORNEA SERVIÇO 10 R$ 164,08 R$ 1.640,80 

31 SUTURA DE ESCLERA SERVIÇO 50 R$ 161,19 R$ 8.059,50 

32 TESTE DE VISÃO DE CORES SERVIÇO 50 R$ 3,37 R$ 168,50 

33 TONOMETRIA DE APLANAÇÃO SERVIÇO 3.000 R$ 3,37 R$ 10.110,00 

34 TRATAMENTO CIRURGICO DE PETERIGEO SERVIÇO 500 R$ 209,55 R$ 104.775,00 

35 VITRECTOMIA ANTERIOR SERVIÇO 05 R$ 381,08 R$ 1.905,40 

 
 

3. METODOLOGIA 
 
3.1 A presente contratação será realizada por meio de processo administrativo, 

observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei 
8.666/93, e demais legislações pertinentes. 

 
 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
 
4.1 Será concedido à Contratada o prazo máximo, de até 05 (cinco) dias, para 

início da execução dos serviços, a partir da assinatura do contrato, 
podendo ser antecipado ou postergado se assim for entendido e definido 
pelo gestor da SMS, tendo como principal objetivo o atendimento de suas 
necessidades. 

 
5. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS 
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5.1 O serviço compreende a execução das seguintes tarefas básicas: 
 

I. Consulta especializada agendada pela Central de Regulação de Vagas a ser 

realizado. 

 
6. RECURSOS VINCULADOS 
 
6.1 Os recursos financeiros e orçamentários para pretensa contratação, 
serão oriundos das fontes do SUS, em conformidade com Pacto de Gestão do 
SUS e do Tesouro Municipal da fonte 0.1.29/002.001, 0.1.29/002.003, de acordo 
com Pacto de Gestão do SUS e Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – 
FAEC, dentre outros, especialmente para os recursos próprios que sejam 
pactuados entre os municípios que terão oferta de serviço a seus munícipes. 

 
7. DO VALOR ESTIMADO AVALIAÇÃO DO CUSTO 
 
7.1 Para a realização de serviços de assistência a saúde de exames e 

procedimentos ambulatoriais oftalmológicos e cirúrgicos, o preço é o praticado na 

tabela SIA/SUS;  

 

7.2 O valor previsto estimado mensal é de R$ 110.00,00 (cento e dez mil 

reais), obtido através da tabela SUS e média de preço e, valor total previsto 

estimado Global (anual) é na ordem de R$1.591.166,00 (Um milhão quinhentos  

e noventa e um mil cento e sessenta e seis reais);  

 

7.3 Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos 

da proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre 

o objeto licitado, de modo que nenhuma outra remuneração será devida pela 

adequada e perfeita prestação do objeto deste termo de referência. 

 

7.4 Não haverá reajuste de preços, salvo na hipótese de transcurso de mais 

de 12 (doze) meses desde a apresentação da proposta, quando o reajuste será 

processado na forma da legislação federal em vigor, ressalvada a hipótese de 

reajustamento da Tabela Nacional de Procedimentos do Ministério da Saúde, 

quando então serão praticados os novos preços nela vigentes. 

 

7.5 Para fins de reajuste anual, adotar-se-á o reajuste da tabela de 

referencia SIA/SUS e o reajuste acompanhara a tabela vigente e/ou reajustes dos 

valores de complementação. 

 

7.6 Será vedado qualquer reajuste pelo prazo inferior a 01 (um) ano, salvo 

reajuste na tabela de referencia SIA/SUS. 
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7.7 As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de 

acordo com a legislação vigente e exigirão detida análise econômica para 

avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

7.8 A repactuação deste contrato será permitida, desde que observado o 

interregno mínimo de um ano, a contar da data de assinatura do contrato, ou da 

última repactuação, sendo que o primeiro período de reajustamento será feita 

adequação ao mês civil, se for o caso. 

 

7.9 A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento 

ou diminuição dos custos, de acordo com a planilha de custos e formação de 

preços, justificados e comprovados. 

 

7.10 Serão desclassificadas as propostas com preço excessivo, 

consideradas como tais as que excederem ao valor do orçamento estimado e que 

descumprirem as exigências deste termo de referência. 

 
8. DA MODALIDADE 
 

8.1 A presente contratação dar-se-á mediante processo licitatório, sendo 
sugerida a modalidade Chamamento Público para credenciamento.   

 
9. DA DOTAÇÃO E DO PRAZO CONTRATUAL 
 
9.1 A Dotação Orçamentária para fazer face às despesas da pretensa 
contratação é: 20-Seguridade Social; 13 – Fundo Municipal de Saúde; 
10.302.0210.2059- Assistência Hospitalar de Média e Alta Complexidade; 
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica. 
 
9.2 O prazo de vigência do contrato será de até 31 de dezembro de 2019, 

prorrogável na forma do Art. 57, § 2º e inciso II, da Lei n° 8.666/93. 

 
10. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

10.1 A Contratada executará os exames e procedimentos, desde que 
acompanhadas de requisição médica devidamente assinada e carimbada pelo 
profissional credenciado pelas unidades de saúde. 
 

10.2 A Contratada disponibilizará mensalmente à SMS/Redenção – PA as 
requisições que geraram os exames e procedimentos a serem faturados para 
consulta. Após o pagamento da fatura, todas as requisições serão devolvidas ao 
Contratante. 
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10.3 As especificações de exames e procedimentos, as quantidades 
estimadas mensais podem sofrer alterações com a inclusão ou exclusão de 
exames e procedimentos em quantidades de acordo com a necessidade da 
SMS/Redenção – PA e, de acordo com a legislação vigente. Qualquer alteração 
deverá ser formalizada mediante termo aditivo. 
 

10.4 A Contratada deverá disponibilizar às suas expensas todos os 
materiais, mobiliários e equipamentos necessários para o atendimento do objeto, 
na unidade onde se realizara os exames. 
 

10.5 A CONTRATADA será responsável pela realização de adequações 
mobiliarias necessárias nos locais disponibilizados para a execução dos serviços. 

 

10.6 A Contratada deverá arcar com todos os encargos fixados pelas Leis 
Trabalhistas e Previdenciárias, com respeito a seus empregados e técnicos 
envolvidos na prestação de serviços e seguir as normas regulamentadoras 
trabalhistas, bem como arcar com todos os tributos legais inerentes à prestação 
dos serviços. Não serão aceitas Cooperativas de Trabalhadores. 
 

10.7 Os novos programas ou novos serviços desenvolvidos pela 
SMS/Redenção no decorrer da contratação e que demandarem atividades de 
prestação de serviços de oftalmologia poderão ser incorporados ao contrato, em 
comum acordo entre Contratante e Contratada, sendo que seus custos serão 
classificados como extraordinários e/ou adicionais e repassados integralmente 
para a Contratante e formalizados em Termo Aditivo. 

 
11. DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO – 
ESTRUTUTA FÍSICA 
 

11.1 Para o funcionamento da prestação de serviços especializados em 
oftalmologia, deverá a empresa possuir clinica equipada e com espaço para 
atendimento aos pacientes, com alvará de funcionamento na cidade de 
Redenção, ter a disponibilidade de Centro Cirúrgico com equipe técnica 
compatível com o objeto e, ser observadas as seguintes condições mínimas, de 
total responsabilidade da Contratada: 
 
11.2 O local a ser disponibilizado pela credenciada para realização dos 
exames deverá obedecer às normas e exigências dos órgãos fiscalizadores. 
  
11.3 Local adequado, contendo mobiliário e equipamento condizentes com a 
operação, em quantidades suficientes para uma gestão eficiente, nos termos da 
legislação pertinente (RDC 302 – VISA) e as normas de boas práticas da 
atividade. 
 

11.4 Sistema de prevenção e combate ao fogo e inundações – em 
conformidade com as especificações exigidas pelo Corpo de Bombeiros da região 
de localização nas dependências da Contratada. 
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11.5 Conservação predial periódica, com a realização dos reparos 
necessários ao bom andamento dos serviços. Dispor espaço com qualidade 
igualitária aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto do privado, ou 
seja, não diferenciar ambiência de atendimento. 
 

11.6 Manutenção da limpeza e higiene dos ambientes de armazenamento e 
nas dependências da Contratada para a boa conservação dos materiais. 

 

11.7 Fumigação, dedetização, desratização e descupinização executada em 
conformidade com as normas definidas pelo órgão competente para o controle de 
vetores e pragas 

 
11.8 A Contratada será responsável por todos os custos de instalações, 
manutenção de bens e equipamentos que venham a colocar no local, assim como 
pela segurança das instalações, produtos, equipes que trabalharão no local 
durante toda a vigência do contrato. 
 

11.9 As áreas físicas da Unidade, deverão possuir Alvará de Funcionamento 
e se enquadrar nos critérios e normas estabelecidos pela legislação em vigor, ou 
outros ditames legais que as venham substituir ou complementar: RDC nº 50, de 
21 de Fevereiro de 2002 que dispõe sobre o regulamento técnico para 
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 
estabelecimentos assistenciais de saúde, da ANVISA e RDC nº 306, de 06 de 
Dezembro de 2004, que dispõe sobre o regulamento técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços da saúde. A prestadora não poderá 
oferecer espaços improvisados para os pacientes assistidos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
12.1 Todos os processos devem estar em conformidade com os requisitos 
das certificações de Programas de Controle de Qualidade a fim de possibilitar a 
obtenção das certificações. 
 
12.2 A Contratada é responsável pela mão-de-obra aplicada na fase analítica 
e fornecimento de equipamentos para execução do objeto contratual; 

 

12.3 A Contratada, para fiel atendimento do objeto do presente termo de 
referência, manterá em perfeito estado de funcionamento, manutenção e 
desempenho, os equipamentos utilizados na execução dos serviços, obedecendo 
todas as normas aplicáveis. 
 

12.4 A Contratada se obriga a manter seus profissionais inscritos nos 
respectivos órgãos reguladores, preservando sua habilitação para prestação dos 
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serviços objeto do presente contrato e comprovar anualmente o vínculo de seus 
empregados junto a estes órgãos. 
 

12.5 A Contratada e seus prepostos deverá apresentar capacidade técnica e 
capacidade instalada, totalmente habilitados a prestar os serviços ora contratados 
dentro dos rigorosos padrões de qualidade e obedecendo as indicações técnicas 
do fabricante dos produtos utilizados, possuindo, inclusive, registro nos órgãos 
competentes. 

 

12.6 A Contratada prestará os serviços de forma adequada e segura, 
respeitando toda a legislação vigente incidente sobre o objeto do contrato, em 
especial. 

 

12.7 Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de 
segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos em vigor no local de 
trabalho. 

 

12.8 Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes 
da legislação fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da legislação social, 
previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do serviço. 

 

12.9 Reparar ou refazer, sem qualquer ônus para a Contratante, os serviços 
que, a critério desta, não tenham sido bem executados ou que verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução. 
 

12.10 Cumprir as Normas Regulamentadoras de Saúde do Trabalho do 
Ministério do Trabalho (NR). 
 

12.11 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no termo de referência. 
 

12.12 Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos 
que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas neste termo de referência, em especial encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
 

12.13 Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que 
vierem a causar à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
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12.14 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere a Contratante a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 
 

12.15 Permitir à Contratante a fiscalização, junto à Contratada, para a vistoria 
dos serviços e o livre acesso às dependências, bem como prestar, quando 
solicitada, as informações visando o bom andamento do(s) serviço(s). 
 

12.16 Todas as consultas às atividades da Contratada estarão 
disponibilizadas ao Complexo Regulador da SMS/Redenção – PA. 
 

12.17 A Contratada se submeterá às normas vigentes da SMS/Redenção – 
PA e do Ministério da Saúde, bem como outras que vierem a ser editadas, quanto 
ao fluxo de atendimento, sua comprovação e realização de exames e 
procedimentos subsequentes, o local de revisão das cotas ambulatoriais e outros 
procedimentos necessários, visando garantir o bom atendimento aos usuários das 
unidades de saúde. 
 

12.18 A CONTRATADA se obriga a informar aos responsáveis pelas unidades 
de Saúde os nomes e telefones dos supervisores das clínicas. 

 

12.19 A CONTRATADA deverá gerenciar em sua unidade os resíduos 
provenientes dos exames em lixeiras apropriadas com tampa, pedal e 
identificação (sinalização) de acordo com GRUPOS RESÍDUOS (RESOLUÇÃO 
RDC ANVISA N.º 306/04 / Resolução CONAMA N.º 358/05): 

GRUPO A – RESÍDUOS BIOLÓGICOS (POTENCIALMENTE INFECTANTE) 

GRUPOS B – RESÍDUOS QUÍMICOS 

GRUPO C - RESÍDUOS RADIATIVOS 

GRUPO D – RESÍDUOS COMUNS 

GRUPO E – MATERIAIS PERFUROCORTANTES 

12.20 A CONTRATADA deverá garantir a não paralisação dos serviços 

contratados por motivos de falta de insumos/equipamentos transporte ou recursos 

humanos. 

12.21 A CONTRATADA deverá ter recursos sobressalentes para que o 

serviço não sofra descontinuidade. Salvo na ocorrência de caso fortuito ou por 

motivo de força maior, greve, etc, que impeça a CONTRATADA de executar os 

serviços. 
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12.22 A CONTRATADA deverá relatar à CONTRATANTE toda e qualquer 

irregularidade observada em suas instalações, tão logo sejam detectadas. 

12.23 É responsabilidade da CONTRATADA realizar a calibração de 

equipamentos. 

12.24 A CONTRATADA deverá realizar auditorias internas. 

12.25 Possuir alvará da Vigilância Sanitária, valido e vigente. 

12.26 Possuir inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde 

(CNES), compatível com a complexidade dos serviços licitados. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
13.1 Caberá à Contratante, às suas expensas, dentre outras obrigações 
legais e/ou constantes do presente Termo de Referência: 
 

13.2 Garantir que todos os pedidos médicos deverão estar devidamente 
identificados contendo o nome completo e legível do paciente, número de 
prontuário, idade, data de nascimento, RG, Cartão Nacional do SUS, endereço, 
CEP e local para a entrega do resultado. Este deverá estar assinado e carimbado 
pelo médico ou enfermeiro solicitante. 
 

13.3 A Contratante deve garantir o registro do momento da consulta, exame, 
cirurgia ou procedimento, protocolar com data/hora a entrega e o recebimento do 
resultado. 

 

13.4 Observar e fazer cumprir todas as regras relativas ao sigilo médico no 
que diz respeito aos resultados dos exames entregues pela Contratada, 
especialmente, mas não se limitando, às regras constitucionais e previstas no 
Código de Ética Médica, respondendo integralmente por quaisquer prejuízos 
ocasionados à Contratada e aos pacientes, pela inobservância dessa obrigação, 
inclusive após o encerramento da vigência do presente instrumento. 
 

13.5 Designar fiscal de contrato, com objetivo de supervisionar as obrigações 
contratuais das atividades prestadas pela contratada. São tarefas do Supervisor: 

 

I. Garantir que todos os pedidos médicos deverão estar devidamente 
identificados contendo o nome legível do paciente, número de prontuário, 
número da carteira de identidade (se menor, a identidade do responsável), 
idade, endereço, cartão nacional do SUS, CEP, RG e local para a entrega 
do resultado. Este deverá estar assinado e carimbado pelo médico 
solicitante. 

 



  

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

25 

II. Informar à CONTRATADA, nomes e telefones dos supervisores das 
clínicas. 

 

III. Elaborar lista de verificação para a avaliação do serviço prestado, tanto na 
fase de implantação quanto na de implementação, contemplando fluxos de 
informação, fluxos de entrega, realização e liberação de resultado, 
qualidade no processamento dos exames e procedimentos, quantidade de 
exames e procedimentos realizados, tempo de entrega de resultados e 
quantidade de emissão de 2º via de laudos/resultados. 

 

IV. Informar mensalmente à CONTRATADA, por escrito, os eventuais 
problemas que surgirem na Pactuação entre os municípios. 

 
14. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES COMUNS ÀS PARTES 
 
 

14.1 Constituem obrigações comuns às partes: 
 
14.1.1 Confidencialidades: guardar, por si, sócios e seus prepostos, por prazo 
indeterminado, sigilo absoluto sobre informações disponibilizadas sobre a 
condição de confidencialidade, informações essas que podem ser técnicas, 
comerciais e financeiras, adquiridas em razão da implementação do presente 
Contrato, sob pena de sujeitarem-se às penalidades civis e criminais cabíveis, 
incluindo rescisão de contrato. 
 
14.1.2 Manter o respeito ético e transparente no relacionamento entre elas e 
exigir de seus empregados, prepostos e contratados os melhores padrões de 
relacionamento, comportamento e postura, tornando o ambiente humanizado. 

 

14.1.3 Em decorrência da presente contratação, sob qualquer hipótese ou em 
qualquer situação, não se presumirá a eventual existência, ou se estabelecerá a 
presunção de qualquer vínculo societário e/ ou empregatício, ou obrigações de 
caráter trabalhista e previdenciário entre as partes, por si, seus contratados, 
prepostos e/ou empregados, e não serão fiadoras das obrigações e encargos 
trabalhistas e sociais uma da outra, cabendo a cada sociedade a exclusividade e 
responsabilidade por tais obrigações, inclusive nas esferas civil e penal; 
 

14.1.4 As partes não poderão ceder ou transferir total ou parcialmente este 
Contrato para terceiros, sem a prévia e expressa autorização escrita da outra 
parte. Não será considerada cessão ou transferência à ocorrência de atos de 
reorganização societária envolvendo empresas ligadas e/ou do mesmo grupo 
econômico da Contratada, e que impliquem na sucessão universal de direitos e 
obrigações da Contratada, inclusive dos Serviços Especializados em Oftalmologia. 
 

14.1.5 As partes deverão fazer com que sua equipe mantenha com os 
funcionários, pacientes e demais profissionais atuantes para cumprimento do 
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objeto deste contrato, um bom relacionamento, de modo a não causar quaisquer 
espécies de distúrbios que possam interferir na execução de suas atividades. 

 
15.  MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 
15.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração 
Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, 
adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de 
risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 

 
16. DO PAGAMENTO 
 
 

16.1 O CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao (a) CREDENCIADO, até o 
5º (quinto) dia útil após a liberação de recursos financeiros pelo Ministério 
da Saúde, o processamento no SIA/SUS e apresentação da Nota Fiscal 
correspondente aos serviços em OFTALMOLOGIA efetivamente prestados, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo credenciado. 

 

16.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, 
deverão ser efetuados no prazo de até cinco (5) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

16.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no 
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
 

16.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

 

16.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

16.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 
emitida a ordem bancária para pagamento. 
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16.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
 

16.8 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

 
17. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 

17.1 Nos termos do artigo 67 da lei federal 8.666/93, a fiscalização da 
contratação será exercida por um representante da Secretaria Municipal de 
Saúde CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 
curso da execução do contrato; 
 
17.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
 

17.3 O representante da Secretaria Municipal de Saúde, anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos 
(preposto), determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 
 

17.4 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência 
por parte da CONTRATADA, o fiscal deverá de imediato, comunicar por escrito ao 
órgão de administração da CONTRATANTE, que tomará as providências para que 
se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital e no Termo de Referência, sob 
pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão; 
 

17.5 Ficará designado o Servidor Marcos Vinícios Ferreira Dos Santos, 

sob o número de matricula 012728 como FISCAL TITULAR, e a Servidora, 
Gabriela Rocha da Silva sob o número de matricula 003496 como FISCAL 
SUPLENTE, ambos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato, cabendo proceder ao registro das ocorrências, adotando as 
providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo como parâmetro os 
resultados previstos nos contratos, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou possíveis irregularidades observadas; 
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18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 

18.1.1 A Contratada somente poderá subcontratar outra empresa para 
atendimento parcial do objeto do contrato com a anuência prévia da 
SMS/Redenção – PA; 

 

18.1.2 Cabe à Contratada executar os serviços dentro dos prazos ajustados, 
cumprindo os horários estabelecidos para atendimento. 
 
18.1.3 A Contratada está ciente de que deve guardar por si, por seus 
empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos 
de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo 
venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos 
serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e 
criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta 
utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa. 

 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – PENALIDADES 

 
19.1 O descumprimento das obrigações decorrentes do contrato a ser 

firmado sujeitará o contratado às seguintes sanções administrativas, a 
serem aplicadas alternativa ou cumulativamente, previstas nos artigos 86 e 
87 da Lei 8.666/93, ou seja: 

 

a) Advertência escrita – art. 87, I; 
  

b) multa, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato; 
  

c) multa mora dia, de até 1/60 do valor mensal do contrato; 
  

d) Suspensão temporária do encaminhamento dos serviços objeto do 
referido contrato ou de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; e 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade 

 

 
19.2 Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, garantida a 
defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras 
sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie: 
 

19.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 
1999. 
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19.4 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

 

Redenção - PA, em 16 de Abril de 2019. 

 

 

__________________________________________ 

Cleide Mendes Moreira Arruda 

Secretária Municipal de Saúde 

Decreto nº 005/2017 

 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 

E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

30 

 

ANEXO I 
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 

 

CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E 
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS, EM 
ATENDIMENTO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICIPIOS PACTUADOS 
OBEDECENDO A TABELA SUS. 

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

CONTRATO Nº ......./2019 – CPL 

 

CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E 

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 

E CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS, 

EM ATENDIMENTO A REDE PÚBLICA 

DE SAÚDE E MUNICIPIOS 

PACTUADOS OBEDECENDO A 

TABELA SUS. 

 

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

 

CONTRATANTE:  O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, através de sua SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE/Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita regularmente no CNPJ (MF) nº. 11.190.128/0001-81, situada à Rua 
Guarantã n.º 600 - Setor Vila Paulista - Redenção - PA, representada por sua gestora, a Sr.ª 
CLEIDE MENDES MOREIRA, brasileira, casada, inscrita regulamente no CPF nº 
628.848.402-49, RG nº 3529474 SSP/PA, residente e domiciliada à Rua 05, nº 27, Setor 
Independência, neste Município, doravante denominada, CONTRATANTE. 
CONTRATADA: ...................................................................................., com sede na Avenida 
........................., nº ............, – Bairro .............................................., CEP .................................... Cidade de 
..................../UF, inscrita no CNPJ sob o nº ............................................, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representado por sua sócia (o) proprietária (o) a Srª (o) 
..............................., ......................, ........................, .........................., portadora (o) do RG n.º ................. 
SSP/...... e do CPF n.º ..............................., residente e domiciliada à Rua .........., nº ........., Setor 
............., CEP ....................... cidade de ........................UF. 

Sociedade civil regularmente constituída e que, de acordo com seu contrato social, tem por 
objeto a prestação de serviço médicos, especializada em procedimentos ambulatoriais e 
cirúrgicos oftalmológicos para atender as demandas diversas do FMS, em atendimento a 
rede publica de saúde sem qualquer forma de exclusividade junto à CONTRATANTE. 
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CLAUSULA PRIMEIRA – O presente contrato decorre do Processo Licitatório nº 056/2019 
na modalidade Chamada Pública/Credenciamento nº 003/2019, publicado na Imprensa 
Oficial na data de 14/05/2019 e rege em todos os seus aspectos pela Lei Federal nº 8.666/93. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

A CONTRATADA obriga- se a prestar à CONTRATANTE, CLÍNICAS ESPECIALIZADOS EM 
SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS, 
EM ATENDIMENTO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICIPIOS PACTUADOS 
OBEDECENDO A TABELA DO SUS. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Os serviços aqui contratados serão prestados por meio de 
profissionais médicos pertencentes ao quadro de pessoal da própria CONTRATADA, ou por 
ela subcontratados e expressamente designados, que desde já declara assumir inteira 
responsabilidade por eles, em todos os seus aspectos legais. 

CLÁUSULA QUARTA - A prestação de serviços abrangerá a todos os pacientes que vierem a 
ser encaminhado pela a Secretaria Municipal de Saúde, que estejam incluídas em programas 
específicos de assistência à saúde. E os municípios pactuados com o município de Redenção. 

CLÁUSULA QUINTA. A contratada obriga-se a fazer a cobertura das necessidades das 
unidades através da viabilização da área médica e da coordenação das atividades assistenciais 
para atendimento ininterrupto dos pacientes, inclusive acompanhamento pós-cirúrgico dos 
pacientes atendidos. 

CLÁUSULA SEXTA - A contratada obriga-se a realizar a Coordenação e Operacionalização das 
Equipes Médicas dos estabelecimentos e setores dos estabelecimentos identificados no 
Parágrafo Segundo do presente instrumento. 

CLÁUSULA SÉTIMA- A contratada obriga-se manter o número de profissionais necessários 
ao funcionamento dos serviços contratados, nos estabelecimentos identificados na cláusula 
segunda sob pena de infringência deste instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA, utilizando-se de sua total e irrestrita 
responsabilidade e liberdade, poderá substituir, a qualquer momento, os médicos 
previamente escalados para cumprir os serviços. Porém, tal substituição deverá ser 
previamente informada pela CONTRATADA, com 05 (cinco) dias úteis de antecedência, 
devendo o substituto, obrigatoriamente, estar identificado junto à CONTRATANTE, por meio 
da apresentação dos documentos abaixo apresentados, simplesmente para conhecimento e 
para que possa zelar pelo correto e adequado atendimento da população, sendo que tal 
atividade é inerente à gestão que esta desenvolve.   

CLÁUSULA NONA - Obriga-se a CONTRATADA a designar médicos para prestar serviços à 
CONTRATANTE que tenham, necessária e obrigatoriamente, residência e título de especialista 
na especialidade ora contratada, devendo o profissional estar registrado e em dia junto ao 
CRM e ao órgão regulador de sua especialidade, devendo apresentar o certificado de re-
certificação anualmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Para fins de instruir a presente contratação e conhecimento dos 
profissionais que prestam serviços nos locais referidos na cláusula segunda e ainda para 
confecção de crachá a fim de que tais prestadores de serviço transitem nas dependências dos 
aludidos estabelecimentos, a CONTRATADA obriga-se a apresentar à CONTRATANTE relação 
contendo a qualificação completa (nome, estado civil, número de RG, CPF, CRM, registro no 
órgão regulador da especialidade, endereços residencial e do consultório, número dos 
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telefones comercial, celular, residencial) dos médicos que ela designar para prestar serviços e 
cópias autenticadas dos seguintes documentos. 

a) Diploma de graduação em medicina; 

b) Certificado de conclusão de residência; 

c) Certificado de Registro juntos ao órgão regulador da especialidade; 

d) Carteira do CRM; 

e) Certidão de quitação de anuidade do CRM. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Prestar os serviços aqui pactuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Responsabilizar-se, em todos os aspectos, pelos médicos 
que ela designar para prestar serviços nas dependências da clinica. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - Emitir mensalmente as respectivas notas fiscais de 
prestação de serviço até o dia 03 de cada mês, referente aos serviços prestados no mês 
anterior. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Enviar à CONTRATANTE comprovação de recolhimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias (CNDS) à CONTRATANTE, sob pena de retenção do 
pagamento até que tal providência seja efetivada.  

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - Em caso de alteração no Cronograma de Atendimento de 
prestação de serviços a CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE no prazo mínimo 
de 15 dias. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - Manter o cadastro da empresa e dos médicos regularizados 
juntos ao CRM. 

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - Integrar-se e comprometer-se com a política e gestão 
integrada de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente e responsabilidade social da 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA – A Contratada executará os exames e procedimentos, desde 
que acompanhadas de requisição médica devidamente assinada e carimbada pelo 
profissional credenciado pelas unidades de saúde. 
 

CLÁUSULA DECIMA NONA – A Contratada deverá disponibilizar às suas expensas todos os 
materiais, mobiliários e equipamentos necessários para o atendimento do objeto, na 
unidade onde se realizara os exames. 
 
CLÁUSULA  VIGÉSIMA – A Contratada será responsável pela realização de adequações 
mobiliarias necessárias nos locais disponibilizados para a execução dos serviços 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Todos os processos devem estar em conformidade 
com os requisitos das certificações de Programas de Controle de Qualidade a fim de 
possibilitar a obtenção das certificações. 

 



  

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

33 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - A Contratada é responsável pela mão-de-obra aplicada 
na fase analítica e fornecimento de equipamentos para execução do objeto contratual; 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA  - A Contratada, para fiel atendimento do objeto do 
presente termo de referência, manterá em perfeito estado de funcionamento, manutenção 
e desempenho, os equipamentos utilizados na execução dos serviços, obedecendo todas as 
normas aplicáveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - A Contratada se obriga a manter seus profissionais 
inscritos nos respectivos órgãos reguladores, preservando sua habilitação para prestação 
dos serviços objeto do presente contrato e comprovar anualmente o vínculo de seus 
empregados junto a estes órgãos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - A Contratada e seus prepostos deverá apresentar 
capacidade técnica e capacidade instalados, totalmente habilitados a prestar os serviços 
ora contratados dentro dos rigorosos padrões de qualidade e obedecendo as indicações 
técnicas do fabricante dos produtos utilizados, possuindo, inclusive, registro nos órgãos 
competentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA  - A Contratada prestará os serviços de forma adequada e 
segura, respeitando toda a legislação vigente incidente sobre o objeto do contrato, em 
especial. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA - Cumprir as Normas Regulamentadoras de Saúde do 
Trabalho do Ministério do Trabalho (NR). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA  - Manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas no termo de referência. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA  - Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou 
prejuízos que vierem a causar à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA  - Permitir à Contratante a fiscalização, junto à Contratada, para a 
vistoria dos serviços e o livre acesso às dependências, bem como prestar, quando 
solicitada, as informações visando o bom andamento do(s) serviço(s). 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA  - Todas as consultas às atividades da Contratada 
estarão disponibilizadas ao Complexo Regulador da SMS/Redenção – PA. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A Contratada se submeterá às normas vigentes da 
SMS/Redenção – PA e do Ministério da Saúde, bem como outras que vierem a ser editadas, 
quanto ao fluxo de atendimento, sua comprovação e realização de exames e 
procedimentos subsequentes, o local de revisão das cotas ambulatoriais e outros 
procedimentos necessários, visando garantir o bom atendimento aos usuários das 
unidades de saúde. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - A CONTRATADA deverá garantir a não paralisação 
dos serviços contratados por motivos de falta de insumos/equipamentos ou recursos 
humanos. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - A CONTRATADA deverá ter recursos sobressalentes 

para que o serviço não sofra descontinuidade. Salvo na ocorrência de caso fortuito ou por 

motivo de força maior, greve, etc, que impeça a CONTRATADA de executar os serviços. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA  - A CONTRATADA deverá relatar à CONTRATANTE toda 

e qualquer irregularidade observada em suas instalações, tão logo sejam detectadas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - Possuir inscrição no Cadastro Nacional de 

Estabelecimento da Saúde (CNES), compatível com a complexidade dos serviços licitados. 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SETIMA - Pagar o preço combinado, nos termos do presente 
instrumento.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - Acompanhar a prestação de serviços da CONTRATADA, 
visando o regular atendimento da população assistida. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA -  Informar por escrito à CONTRATADA eventual ocorrência 
com os prepostos desta, para que ela tome as providências que cada caso requerer. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - Designar fiscal de contrato, com objetivo de supervisionar 
as obrigações contratuais das atividades prestadas pela contratada. São tarefas do 
Supervisor: 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - Ficará designado o Servidor Marcos Vinícios 
Ferreira Dos Santos, sob o número de matricula 012728 como FISCAL TITULAR, e a 
Servidora, Gabriela Rocha da Silva sob o número de matricula 003496 como FISCAL 
SUPLENTE, ambos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 
contrato, cabendo proceder ao registro das ocorrências, adotando as providências 
necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo como parâmetro os resultados previstos nos 
contratos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou possíveis 
irregularidades observadas; 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - Garantir que todos os pedidos médicos deverão 
estar devidamente identificados contendo o nome legível do paciente, número de 
prontuário, número da carteira de identidade (se menor, a identidade do responsável), 
idade, endereço, cartão nacional do SUS, CEP, RG e local para a entrega do resultado. Este 
deverá estar assinado e carimbado pelo médico solicitante. 
 

DO PREÇO 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 
mensalmente os valores estipulados na Tabela SUS, conforme quantitativos efetivamente 
realizados: 
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QUANTIDADE DE SERVIÇOS CONTRATADAS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL/SERVIÇO UNIDADE QDE 
VLR UNI 
R$ 

TOTAL  R$ 

01 
ACOMPANHAM E AVAL GLAUCOMA POR FUND E 
TONO 

SERVIÇO 5.000 R$ 17,74 R$ 88.700,00 

02 BIOMETRIA ULTRA-SONICA MONOCULAR SERVIÇO 1.000 R$ 24,24 R$ 24.240,00 

03 BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO SERVIÇO 3.000 R$ 12,34 R$ 37.020,00 

04 CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA SERVIÇO 1.200 R$ 40,00 R$ 48.000,00 

05 CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRURGICA SERVIÇO 10 R$ 180,45 R$ 1.804,50 

06 CAPSULOTOMIA A YAG LASER SERVIÇO 500 R$ 78,75 R$ 39.375,00 

07 CERATOMETRIA SERVIÇO 3.000 R$ 3,37 R$ 10.110,00 

08 CONSULTA MEDICA ATENÇÃO ESPECIALIZADA SERVIÇO 6.000 R$ 10,00 R$ 60.000,00 

09 CONSULTA PARA DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA SERVIÇO 1.500 R$ 57,74 R$ 86.610,00 

10 CORREÇÃO CIRURGICA DE HERNIA DE IRIS SERVIÇO 10 R$ 259,20 R$ 2.592,00 

11 CURVA DIARIA DE PRESSÃO OCULAR (03 MED) SERVIÇO 1.000 R$ 10,11 R$ 10.110,00 

12 EPILAÇÃO DE CILIOS SERVIÇO 10 R$ 22,93 R$ 229,30 

13 EVISCERAÇÃO DE GLOBO OCULAR SERVIÇO 10 R$ 587,51 R$ 5.875,10 

14 
EXCERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQ LES PALP E 
SU 

SERVIÇO 60 R$ 78,75 R$ 4.725,00 

15 FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPL. LIO DOBRÁVEL SERVIÇO 1.000 R$ 771,60 R$ 771.600,00 

16 FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPL. LIO RIGIDA SERVIÇO 50 R$ 651,60 R$ 32.580,00 

17 FOTOTRABECULOPLASTIA A LASER SERVIÇO 10 R$ 45,00 R$ 450,00 

18 FUNDOSCOPIA SERVIÇO 1.500 R$ 3,37 R$ 5.055,00 

19 GONIOSCOPIA SERVIÇO 1.500 R$ 6,74 R$ 10.110,00 

20 IRIDECTOMIA CIRURGICA SERVIÇO 300 R$ 297,46 R$ 89.238,00 

21 IRIDOTOMIA A LASER SERVIÇO 60 R$ 45,00 R$ 2.700,00 

22 MAPEAMENTO DE RETINA SERVIÇO 2.000 R$ 24,24 R$ 48.480,00 

23 MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE SERVIÇO 300 R$ 3,37 R$ 1.011,00 

24 PAQUIMETRIA ULTRASSONICA SERVIÇO 500 R$ 14,81 R$ 7.405,00 

25 POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL SERVIÇO 150 R$ 3,37 R$ 505,50 

26 RECONSTITUIÇÃO DE FORNIX CONJUNTIVAL SERVIÇO 150 R$ 436,44 R$ 65.466,00 

27 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CORNEA SERVIÇO 10 R$ 25,00 R$ 250,00 

28 SIMBLEFAROPLASTIA SERVIÇO 10 R$ 203,74 R$ 2.037,40 

29 SUTURA DE CONJUNTIVA SERVIÇO 100 R$ 82,28 R$ 8.228,00 

30 SUTURA DE CORNEA SERVIÇO 10 R$ 164,08 R$ 1.640,80 

31 SUTURA DE ESCLERA SERVIÇO 50 R$ 161,19 R$ 8.059,50 

32 TESTE DE VISÃO DE CORES SERVIÇO 50 R$ 3,37 R$ 168,50 

33 TONOMETRIA DE APLANAÇÃO SERVIÇO 3.000 R$ 3,37 R$ 10.110,00 

34 TRATAMENTO CIRURGICO DE PETERIGEO SERVIÇO 500 R$ 209,55 R$ 104.775,00 

35 VITRECTOMIA ANTERIOR SERVIÇO 05 R$ 381,08 R$ 1.905,40 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente contrato terá seu valor variável, sendo tal montante 
regulado pelo correspondente ao somatório da quantidade de serviços efetivamente 
prestados pelo contratado, a ser apurado mensalmente. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA – DAS CONDIÇOES MÍNIMAS DO LOCAL DE 
FUNCIONAMENTO – ESTRUTURA FÍSICA.   

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - Para o funcionamento da prestação de serviços 
especializados em oftalmologia, deverá a empresa dispor de clinica equipada e com 
espaço para atendimento aos pacientes, com alvará de funcionamento na cidade de 
Redenção, ter a disponibilidade de Centro Cirúrgico com equipe técnica compatível 
com o objeto e, ser observadas as seguintes condições mínimas, de total 
responsabilidade da Contratada: 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA  -O local a ser disponibilizado pela credenciada para 
realização dos exames deverá obedecer às normas e exigências dos órgãos fiscalizadores. 

  



  

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

36 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SETIMA - Local adequado, contendo mobiliários e 
equipamentos condizentes com a operação, em quantidades suficientes para uma gestão 
eficiente, nos termos da legislação pertinente (RDC 302 – VISA) e as normas de boas 
práticas da atividade. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - Conservação predial periódica, com a realização 
dos reparos necessários ao bom andamento dos serviços. Dispor espaço com qualidade 
igualitária aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto do privado, ou seja, não 
diferenciar ambiência de atendimento. 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA- A Contratada será responsável por todos os custos de 
instalações, manutenção de bens e equipamentos que venham a colocar no local, assim 
como pela segurança das instalações, produtos, equipes que trabalharão no local durante 
toda a vigência do contrato. 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - As áreas físicas da Unidade deverão possuir Alvará de 
Funcionamento e se enquadrar nos critérios e normas estabelecidos pela legislação em 
vigor, ou outros ditames legais que as venham substituir ou complementar: RDC nº 50, de 
21 de Fevereiro de 2002 que dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, 
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais 
de saúde, da ANVISA e RDC nº 306, de 06 de Dezembro de 2004, que dispõe sobre o 
regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços da saúde. A prestadora 
não poderá oferecer espaços improvisados para os pacientes assistidos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - O repasse será efetuado mediante a emissão e 
apresentação de respectiva e competente nota fiscal de prestação de serviços pela 
CONTRATADA.  

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - A CONTRATADA autorizada a CONTRATANTE a 
proceder, por ocasião do pagamento do preço avençado, os descontos legais pertinentes e a 
considerar, para fins de apuração de percentagem, os valores efetivamente recebidos pela 
Tesouraria e a proceder a retenção dos valores em razão da aplicação da legislação. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - A CONTRATADA assume a obrigação de, 
mensalmente, apresentar à CONTRATANTE cópias autenticadas do recolhimento dos 
encargos trabalhistas, previdenciários e FGTS dos empregados e/ou prepostos designados 
para a prestação de serviços ora pactuadas dentro das dependências da CONTRATANTE, sob 
pena de retenção do valor que lhe for devido até que tal obrigação seja cumprida. 

DO REAJUSTE 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - O preço dos serviços da CONTRATADA somente 
será reajustado em expresso caso de alteração da tabela do SUS quanto a qualquer dos 
procedimentos contratados, mediante termo aditivou ou outro previsto em lei. 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA – O prazo de vigência do presente contrato será até 
31 de dezembro de 2019, podendo ser anualmente renovado através de termo aditivo, 
conforme faculdade do Artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, ou ainda rescindindo 
unilateralmente a qualquer tempo, em virtude de causa superveniente, de força maior, ordem 
legal ou por conveniencia administrativa. 
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DAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTRATADA 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - A responsabilidade técnica e profissional pela 
prestação de serviços, bem como a civil e criminal junto aos órgãos e poderes competentes, 
serão exclusivas da CONTRATADA e de seus sócios que, em contrapartida, gozarão de ampla 
liberdade profissional, ressalvando-se apenas a abordagem de aspectos médicos e éticos que se 
envolvem com a prestação de serviços. 

 CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SETIMA- Correrão por conta e responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA todos os encargos fiscais, tributários, trabalhistas, impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais e obrigações previdenciárias emanadas dos 
três níveis de administração pública que forem devidas e que incidirem sobre o exercício da 
atividade a ser desenvolvida decorrente da prestação de serviços aqui pactuada, bem como 
outros que eventualmente incidirem e, ainda, as obrigações e encargos decorrentes do vínculo 
entre ela e seus empregados ou prepostos que forem exclusivamente por ela designados para a 
execução dos serviços aqui contratados. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA – DA DOTAÇÃO – Para pagamento das despesas 
decorrentes do presente contrato, o CONTRATANTE comprometerá recursos alocados em 
dotação no seu orçamento vigente, cuja Nota de Empenho será emitida em conformidade 
com a despesa a ser liquidada em cada mês, obedecendo a seguinte dotação orçamentária: 

20 – Seguridade Social; 

13 – Fundo Municipal de Saúde; 

10.302.0210.2059 – Assistência Hospitalar de Média e Alta Complexidade;  

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá, em 
hipótese alguma, entre a CONTRATANTE e qualquer pessoa, inclusive médicos, designada 
pela CONTRATADA para prestar os serviços pactuados neste contrato. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - A CONTRATADA declara expressamente que tem pleno 
conhecimento do Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, comprometendo-se neste 
ato a responder perante a CONTRATANTE por todas as verbas, valores, encargos ou ônus 
decorrentes de eventual reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho em 
Reclamação Trabalhista ou qualquer outro procedimento que vier a ser promovido por 
empregado, ex-empregado ou preposto dela (contratada), inclusive e especialmente médicos, 
contra a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA reconhecerá como seu o valor total 
eventualmente apurado em execução de sentença proveniente da Justiça do Trabalho, em 
processo impetrado por qualquer empregado, ex-empregado ou preposto, inclusive médicos, 
ou eventual valor que for ajustado amigavelmente entre as partes tanto nos autos do 
processo quanto extrajudicialmente, sempre com a participação da CONTRATADA, que desde 
já se compromete a acatar composições amigáveis feitas entre a CONTRATANTE e o 
respectivo autor de eventuais ações judiciais.  

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA- Eventuais despesas, custas processuais e honorários 
advocatícios despendidos pela CONTRATANTE serão ressarcidos imediatamente pela 
CONTRATADA, que desde já os reconhece como seus, servindo os comprovantes, guias ou 
notas como recibos de pagamento e documentos hábeis a instruir a cobrança.   
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CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - Caso seja a CONTRATANTE acionada judicial ou 
administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato inserido no rol de 
responsabilidade da CONTRATADA (que é total e amplo), esta assumirá para si a 
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de 
quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de 
terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide (art. 70 – 
CPC), com o que concorda e aceita a CONTRATADA desde já e expressamente. 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, 
é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pelo pleno e 
total funcionamento da especialidade acima identificada, aí incluídos todos os serviços 
médicos que forem necessários para que o serviço atinja o seu pleno funcionamento. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por 
todo e qualquer ato praticado por seus empregados ou prepostos que dele decorra a 
obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais, nos termos do 
artigo 932, III, do Código Civil, não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada, a 
nenhum título, por eles, vez que a responsabilidade total e completa pela prestação de 
serviços na especialidade acima identificada está sendo assumida expressa e integralmente 
pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por quaisquer 
reclamações e eventuais erros médicos (termo utilizado aqui genéricamente) dos integrantes 
da sua equipe, eximindo a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade. 

MULTA COMPENSATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA  SEXTA - A parte que violar qualquer cláusula deste contrato 
incorrerá em multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor geral mensal pago a título de 
preço pelos serviços contratados e efetivamente devidos, no mesmo mês de ocorrência do 
fato que constituiu a infringência contratual, sem prejuízo da rescisão imediata do presente 
instrumento e da adoção das medidas judiciais cabíveis, sendo que a multa compensatória 
aqui estipulada baseia-se no princípio da liberdade de contratar. 

MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES 
 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SETIMA - As partes declaram que suas vontades estão 
manifestamente retratadas neste contrato e que não há qualquer reserva mental que 
possa ser aplicada neste caso. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - A CONTRATANTE declara que não tem conhecimento de 
qualquer situação que implique na invocação do artigo 110 e seguintes do Código Civil.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA - A Contratada somente poderá subcontratar outra 
empresa para atendimento parcial do objeto do contrato com a anuência prévia da 
SMS/Redenção – PA; 
.  
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CLÁUSULA SEPTUAGÉGIMA - Os sócios da CONTRATADA respondem solidária e 
subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica. 

DO FORO 

CLÁUSULA SEPTUAGÉGIMA PRIMEIRA - As partes elegem o foro da comarca de 
Redenção/PA para solução de eventuais pendências.                            

  

 

 

   Redenção,....... de ..............................de 2019. 

 
 
 

Cleide Mendes Moreira Arruda 
Secretaria Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

........................................ 
CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunhas:       

   

A) ______________________________     B) ______________________________ 
RG:       RG: 
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ANEXO II 
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 003 /2019 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO FORMAL DE 
MANUTENÇÃO DO PROFISSIONAL CONTRATADO 

 

   

Declaramos, para todos os fins, que manteremos em nosso quadro 
permanente, a partir da data de início efetivo da prestação dos serviços, o (s) 
profissional (is) contratado (s) e que, em caso de dispensa, o (s) substituiremos 
por profissional do mesmo nível e com qualificação compatível, sempre com a 
anuência prévia da Secretaria Municipal de Saúde de Redenção/PA, conforme 
§ 10 do Art. 30 da Lei 8.666/93.  
 
  
 
 
 
 
  
(Data, carimbo e assinatura do representante legal da proponente).  
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ANEXO III 
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 003 /2019 

 
 
 
COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS E 
MATERIAIS  
 
  

 A Credenciada declara que os recursos humanos de trabalhadores 
em saúde, nas especialidades constantes na planilha inserida no contrato, 
localizado no ANEXO I do edital de Chamada Pública para Credenciamento de 
Empresas Prestadoras de Serviços de Saúde aos Usuários do SUS nº 003/2019; 
necessários à prestação dos serviços objeto do credenciamento, estarão 
disponíveis no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da assinatura do 
Contrato, para início efetivo da prestação dos serviços.  
 
 
 
 
 
  
 
(Data, carimbo e assinatura do representante legal do proponente.)  
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ANEXO IV 
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 

 
  

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
  
 

Declaramos que esta proponente não incorre em qualquer dos 
impedimentos previstos neste item, quais sejam:  
1. Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  
2. Não se encontra sob processo de falência ou concordata;  
3. Não está impedida de transacionar com a administração pública ou com 
qualquer das suas entidades de administração indireta;  
4. Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços 
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 
(cinco) anos;  
5. Não possui débitos com os órgãos da Administração direta ou indireta do 
Município;  
6. Que os seus sócios não estão ocupando cargo, emprego ou função de 
chefia, assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde, 
nos termos do § 4º do art. 26 da Lei 8.080/90;  
7. Que não estão em curso procedimentos de execução que poderão acarretar 
futura constrição judicial e responsabilidade patrimonial relevante, assim 
considerada aquela que ocasionar condenação ao pagamento de importância 
superior a um décimo do capital social, e também que não foi contratada 
operação financeira que implique em endividamento nas mesmas proporções.  
Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da lei.  
 

Data, carimbo e assinatura do representante legal da empresa.  
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 ANEXO V 
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 

 

 

DECLARAÇÃO - FGTS 

 

(Razão social da empresa) , com sede na 
____________________________ por seus representantes legais que esta 
subscrevem, declara, para fins de participação na Chamada Pública para 
Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Saúde Nº 003 
/2019, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Redenção que, desde 
a sua constituição, não teve qualquer empregado no seu quadro, sem o devido 
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, até esta 
data.  

Declara, por fim, estar ciente e de acordo que, constatada a 
falsidade da presente declaração, a qualquer tempo, a concorrente estará 
sujeita à desqualificação sumária da licitação ou à revogação do termo de 
permissão que dela tiver se originado, sem direito a qualquer indenização, e 
sem prejuízo da responsabilidade criminal dos signatários e das demais 
previstas em lei.  
 

  

 

Data, carimbo e assinaturas do representante legal da empresa  

 

 

 

 

 

 



  

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

44 

 

ANEXO VI  
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 

 
 
 

 

DECLARAÇÃO PARA FINS DE REMUNERAÇÃO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS AO SUS 

 

  

(Razão social da empresa) , com sede na 
____________________________ por seus representantes legais que esta 
subscrevem, DECLARA, para fins de participação na Chamada Pública para 
Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Saúde Nº 003/2019, 
promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Redenção:  

 
 a) conhecem e aceitam as condições de remuneração dos serviços, na 
conformidade da Tabela de Procedimentos, constante no item oito do edital e 
na minuta do contrato inserido no ANEXO I do edital nº 003/2019 de Chamada 
Pública para Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Saúde.  
 
b) tem disponibilidade para prestar atendimento consoante às regras do 
Conselho Nacional de Saúde, obedecendo às disposições éticas e técnicas dos 
respectivos Conselhos Regionais e seguindo as normas fixadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
 
 
  

Data, carimbo e assinaturas do representante legal da empresa  


