
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUfit 

CNPJ: 12.511.093/0001-06 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2022 

1 - Preâmbulo 

1.1 - O Município de Santa Luzia do Paruá, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ n°. 
12.511.093/0001-06, com sede à Avenida Professor  Joao  Morais de Sousa, 355, Centro, Santa 
Luzia do Paruá/MA. CEP: 65272-000, neste ato representado por FLAVIO JOSÉ PADILHA DE 
ALMEIDA, RG 0693170920196 SESP/MA, CPF 772.274.254-87, Secretário Municipal de 
Planejamento, Administração e Finanças, torna público que fará realizar a partir de 16 de 
setembro de 2022 a 10 de outubro de 2022, Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas 
para prestação de serviços de especialidades médicas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
cirurgiões dentistas médico perito, engenheiro civil e químico, os quais atuarão em conformidade 
com o Anexo II — Projeto Básico, com base na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
alterações posteriores, bem como pelas condições estabelecidas no presente Instrumento de 
Credenciamento. 

2 - Justificativa 

2.1 - Necessidade da Administração Pública em ofertar atendimento de profissionais 
especializados na área de serviços médicos, engenharia e de química, ofertando uma prestação 
de serviços capazes de suprir as demandas do município em estrito atendimento ao interesse 
público. 

3 - Objeto 

3.1 - 0 presente tem por objetivo o Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para 
prestação de serviços de especialidades médicas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
cirurgiões dentistas médico perito, engenheiro civil e químico, os quais atuarão em conformidade 
com o Anexo II — Projeto Básico. 

3.2 - 0 valor a ser pago por hora/plantão/mês seguirá o valor apontado no Anexo II (Projeto 
Básico). 

4 - Condigiies de Participação 

4.1 - Poderão participar do presente Credenciamento os interessados que explorem o ramo de 
atividade indicado no item 3.1 deste edital e desde que atendidos os requisitos exigidos neste. 

4.2 - Não poderão participar do presente Credenciamento os interessados que estejam 
cumprindo a sanção prevista no inciso  III  e IV do  art.  87 da Lei Federal n. 8.666/93. 

4.3 - No presente Credenciamento é vedada ã participação de empresas em consorcio. 

5 - Forma de Apresentação do Envelope 

5.1 - Os documentos deverão ser apresentados, em envelope fechado e indevassável, contendo 
em sua parte externa, além do nome do proponente os seguintes dizeres: 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA 

CNPJ: 12.511.093/0001-06 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA 
CREDENCIAMENTO N°. 001/2022 
PROPONENTE: 	(nome da empresa/pessoa física) 
ENDEREÇO: 
CNPJ/CPF: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL (se houver): 

6 Credenciamento 

6.1 - As interessadas em prestar os serviços, deverão protocolar o envelope de Documentos no 
Setor de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, sede à Avenida Professor  Joao  Morais de 
Sousa, 355, Centro, Santa Luzia do Paruá/MA. CEP: 65272-000, a partir de 16 de setembro de 
2022 até 10 de outubro de 2022, nos horários das 8:00 ás 12:00h e das 14:00 ás 18:00h. 

7 - Documentos de Habilitação 

7.1 - 0 envelope Documentos de Habilitação deverá conter os documentos a seguir 
relacionados: 

7.1.1 - Para habilitação de pessoa Jurídica 

a) Requerimento conforme modelo anexo I. 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual e alterações;  ou 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 e alterações;  ou da Inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício e alterações;  ou Decreto de 
autorização em se tratando empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 

b.1) 0 Contrato Social ou outro ato constitutivo deverá vir acompanhado de todas as 
alterações ou ser CONSOLIDADO. 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de regularidade relativa 
Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Divida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio 
ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA 

CNPJ: 12.511.093/0001-06 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio 
ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A de Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1° de maio de 1943. 

h) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

I) Registro na entidade profissional competente — CRM, CREA/CAU/ e/ou CRQ, do(s) 
profissional(is) prestadores dos serviços em conformidade com o cargo. 

j) Comprovação de residência, dos profissionais ligados à empresa que prestarão 
plantão, através de fatura de água, energia elétrica, telefone ou atestada por autoridade Pública. 

k) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para 
apresentação dos envelopes. 

I) Declaração do proponente de cumprimento ao artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal conforme modelo do Anexo  III,  assinada pelo responsável da empresa. 

m) Declaração do proponente, sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA 
para licitar ou contratar com a Administração Pública conforme modelo do Anexo IV, assinada 
pelo responsável técnico da empresa. 

n) Declaração assinada pelo responsável técnico de que se responsabiliza pela 
prestação dos serviços em conformidade com a legislação pertinente, conforme modelo do 
Anexo V. 

7.1.2 - Para habilitação de pessoa física 

a) Requerimento conforme modelo anexo I. 

b) Copia do (CPF) - Cadastro de Pessoa Física 

c) Copia da Cédula de Identidade (RG) 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos Federais a Divida Ativa 
da 	União, expedida pelo Ministério da Fazenda 

e) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Declaração de Isenção 

f) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Declaração de Isenção 

g) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, em plena validade 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA 

CNPJ: 12.511.093/0001-06 

h) Comprovante de Registro no Conselho Regional da entidade competente - CRM, 
CREA/CAU/ e/ou CRQ, do(s) profissional(is), em conformidade com o cargo, em plena validade 

i) Cópia do comprovante de residência; 

j) Declaração do proponente, sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDONEA 
para licitar ou contratar com a Administração Pública conforme modelo do Anexo IV, assinada 
pelo proponente. 

m) Declaração assinada pelo proponente responsável técnico de que se responsabiliza 
pela prestação dos serviços em conformidade com a legislação pertinente, conforme modelo do 
Anexo V. 

7.2 - Os documentos que não tragam seus prazos de validade expresso, só serão aceitos desde 
que não ultrapasse o prazo de 60 (sessenta) dias da data de sua emissão. 

7.3 - Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente, ou por cópia, desde que acompanhadas dos 
originais para conferência pela comissão de licitação. 

8 - Recebimento dos documentos e do julgamento do Credenciamento 

8.1 - Os documentos correspondentes ao CREDENCIAMENTO de cada interessado serão 
examinados, na ordem de entrada, pela Comissão Permanente de Licitação, conforme as 
exigências deste Edital. 

8.2 - 0 exame da documentação entregue será efetuado pela  CPL  em até 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da sua entrega. 

8.3 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação a promoção de diligências ou reuniões 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do Credenciamento, ou solicitar 
esclarecimentos adicionais aos interessados que deverão ser satisfeitos no prazo estabelecido. 

8.4 - Não será considerado credenciado, para efeito deste Edital, a critério da Comissão 
Permanente de Licitação, aquele que deixar de apresentar a documentação solicitada ou 
apresentá-la com vícios, defeitos ou contrariando qualquer exigência contida neste instrumento. 

8.4.1 - Neste caso, o interessado será comunicado, para que corrija as falhas encontradas em 
sua documentação, reapresentando-a á Comissão Permanente de Licitação, para novo exame. 

8.5 - Serão considerados credenciados aqueles que atenderem a todas as exigências contidas 
neste Edital. 

8.6 - Do ato da análise de cada proposta de credenciamento será lavrada ata circunstanciada. 

8.7 - Após a lavratura, a ata será encaminhada à autoridade competente para homologação. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA 

CNPJ: 12.511.093/0001-06 

8.8 - Uma vez ratificado o CREDENCIAMENTO, a autoridade competente expedirá o ato de 
autorização respectivo para publicação, no Diário Oficial do Município de Santa Luzia do 
Paruá/MA. 

9 - Escala 

9.1 - A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA, através de seus órgãos técnicos e 
administrativos, realizará a escala de atividades semanal/diárias/horas, utilizando-se para tal a 
relação dos profissionais que tenham seus credenciamentos homologados para tal fim. 

9.2 - Definida a escala, esta será reduzida a termo e assinada pelo credenciado e pela Prefeitura 
Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA. 

9.3 - A escala de plantão deverá ser cumprida rigorosamente pelos credenciados, devendo 
qualquer mudança ou impossibilidade de realização, ser comunicada a Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia do Paruá com antecedência  minima  de 4 (quatro) dias. 

9.3.1 - A proposição mudança de horários de escala, devidamente justificada, somente será 
aceita caso o credenciado indique o respectivo credenciado com o qual efetuará a troca e a 
devida aceitação deste. 

9.3.2 - A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá analisará a justificativa dos credenciados 
envolvidos e decidirá se acatará ou não a mudança de horário na escala, sendo que em hipótese 
alguma, interferirá no processo em favor de nenhum credenciado. 

9.4 - Havendo necessidade a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá poderá propor 
mudança de escala, devendo para tal comunicar com 4 (quatro) dias de antecedência aos 
credenciados. 

10 - Recursos 

10.1 - Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de recurso, nos termos do  art.  
109 da lei n°. 8.666/93, os quais deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Santa 
Luzia do Paruá no horário das 08:00 ás 11:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, devendo ser 
dirigidos a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá, por intermédio da comissão de 
licitação. 

11 - Execução dos Serviços 

11.1 — 0 contratado terá que prestar serviços médicos no período de vigência do contrato, em 
quantidade, dias e horários estabelecidos na escala médica elaborada pela Prefeitura Municipal 
de Santa Luzia do Paruá. 

11.2 - Serão de inteira responsabilidade dos profissionais e ou empresas contratadas, as 
obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da 
execução do contrato. 

11.3 - Serão de inteira responsabilidade dos profissionais e ou empresas contratadas, os danos 
causados diretamente aos pacientes, à instituição contratante ou a terceiros, decorrentes da 
execução do contrato. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA 

CNPJ: 12.511.093/0001-06 

12 - Prazo 

12.1 — 0 prazo de vigência do Edital de Credenciamento é de 12 meses, a contar da data de sua 
publicação. 

13 - Valor e condições de pagamento 

13.1 - A remuneração pela prestação dos serviços será por especialidade para todos os 
credenciados. 

13.2 - 0 pagamento pela prestação dos serviços será realizado mensalmente, de acordo com a 
quantidade de plantões realizados, mediante a apresentação dos respectivos documentos: 

a) Nota Fiscal, juntamente com o relatório de atendimentos realizados no período. 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de regularidade relativa 
Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Prova de 

Inexistência de Débitos lnadimplidos Perante a Justiça do Trabalho, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. As notas e documentos fiscais 
deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura (certidões apenas para pessoas 
jurídicas). 

13.3 - As notas fiscais/faturas correspondentes deverão estar em consonância com as 
especificações contidas no Edital, constar o número do Contrato, não apresentar rasuras e/ou 
entrelinhas. 

13.4 - O município reterá o valor referente a impostos incidentes sobre os serviços prestados. 

13.5 - 0 pagamento será realizado através de depósito em conta corrente indicada pelo 
credenciado. 

13.6 - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser 
contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária. 

14 - Dotação orçamentária 

14.1 - Para execução do objeto deste Edital os recursos previstos correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 

COMO ESPECIFICAÇÃO 

02 PODER EXECUTIVO — PREFEITURA MUNICIPAL 

02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE —  FMS  

02.09.10.301.0020 Saúde em Ação 

02.09.10.301.0020.2065.0000 MANUT. E FUNC. DE UNIDADE BÁSICA SAÚDE 

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

02 PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 

02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -  FMS  

02.09.10.301.0020 Saúde em Ação 

02.09.10.301.0020.2065.0000 MANUT. E FUNC. DE UNIDADE BÁSICA SAÚDE 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

02 PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 

02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -  FMS  

02.09.10.302.0020 Saúde em Ação 

02.09.10.302.0020.2066.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL GERAL 

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

02 PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 

02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -  FMS  

02.09.10.302.0020 Saúde em Ação 

02.09.10.302.0020.2066.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL GERAL 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 

15- Contrato 

15.1 - Após a publicação da Ratificação do Credenciamento, o município convocará o 
Credenciado para assinar o instrumento contratual no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após a convocação. 

15.2 - 0 prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência do Credenciamento será 
de 12 (doze) meses contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período 
até o máximo de 60 (sessenta) meses na forma do  art.  57, ll da Lei Federal n° 8.666/93, 
concordando as partes. 

15.3 - Para celebrar o contrato o credenciado deverá manter as mesmas condições de 
habilitação. 

16 - Penalidades e Sanções Administrativas 

16.1 - 0 licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a sua 
execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 
até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital, além de outras cominações legais. 
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16.2 - A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA As seguintes 
penalidades: 

I — Advertência, quando a gravidade da inexecução do contrato não justificar a 
imposição de penalidade mais grave. 

II — Multa, nas seguintes hipóteses e graduações: 

a) pelo atraso na entrega e/ou execução do objeto deste Pregão, multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado, independentemente de 
eventual rescisão contratual, a critério da Administração, nos termos do  art.  79, inciso I, da Lei 
n°. 8.666, de 1993; 

b) pela rescisão unilateral do contrato pela Contratada, sem justa causa, o que 
caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, multa de 50% (cinquenta por cento) 
sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado; 

C) pelo descumprimento das demais condições fixadas no Edital e no Contrato e não 
abrangida pelas alíneas anteriores, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto 
ofertado, para cada evento, devidamente atualizado, independentemente de eventual rescisão 
contratual, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do objeto ofertado. 

16.3 - As atualizações das multas serão feitas com base no IGP-M (FGV). 

16.4 - As multas serão descontadas dos pagamentos no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
contados da data de publicação do ato de punição, ou ainda, quando for o caso, poderão ser 
cobradas judicialmente, nos termos dos §§ 2° e 3° do  art.  86 da Lei n°. 8.666/93. 

16.5 - Das penalidades de que tratam a Lei, cabe recurso ou pedido de reconsideração, 
conforme o caso. 

16.6 - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo e sem a devida 
motivação; 

16.7 - As penalidades aplicadas s6 poderão ser relevadas se ocorrer caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade competente do Município. 

16.8 - Para a aplicação das penalidades previstas, a Contratada será notificada para 
apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

16.9 - As penalidades previstas são independentes entre si, podendo as multas serem aplicadas 
cumulativamente com as demais sanções, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

16.10 - No caso de aplicação cumulativa de sanções, o Ordenador de Despesa do município ao 
decidir, fará a devida fundamentação para aplicação das sanções cumuladas. 

16.11 - 0 prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação do ato. 
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16.12 - Após a aplicação de qualquer penalidade, o município comunicará por escrito A 
Contratada e providenciará a publicação no Orgão Oficial do Município, constando o fundamento 
legal da punição. 

17 - Disposições Finais 

17.1 - O Município de Santa Luzia do Paruá poderá, a qualquer tempo, motivadamente, adiar, 
revogar total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem que disso decorra 
qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for. 

17.2 - O Município de Santa Luzia do Paruá poderá, a qualquer tempo, realizar novos 
credenciamentos, de qualquer interessado, pessoa jurídica, que preencha as condições mínimas 
exigidas no presente edital. 

17.3 - É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente Edital. 

17.4 - Os caso omissos no presente Edital serão analisados sob os aspectos da Lei n° 8.666/93 
e alterações posteriores através da comissão permanente de licitações do Município de Santa 
Luzia do Paruá. 

17.5 - Será competente o Foro da Comarca de Santa Luzia do Paruá, com renuncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste 
CREDENCIAMENTO. 

17.6 - Esclarecimentos relativos ao presente Edital e As condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando 
solicitados 	através 	dos 	portais: 	http://vvww.santaluziadoparua. ma.qov. br/,  
http://transparencia.santaluziadoparua.ma.gov.briacessoinformacao/licitacao/tce  e na sala da  
CPL  de segunda a sexta-feira nos horários das 8:00 As 12:00 horas. 

18 - Fazem parte integrante deste Edital: 

Anexo I - Requerimento de Credenciamento; 
Anexo II — Projeto Básico; 
Anexo Ill — Declaração de cumprimento ao artigo 7°, inciso XXXIII do CF; 
Anexo IV - Declaração de Idoneidade; 
Anexo V — Declaração de responsabilidade técnica; 
Anexo VI - Minuta do Contrato. 

Santa Luzia do Paruá, 13 de setembro de 2022. 

Fe„,,,7- 
FLAVIO JOS ADILHA DE ALMEIDA 

Ordenador de Despesa — Portaria 003/2021-GP  
Secretário Municipal de Planejamento, 

Administração e Finanças 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÃ 

CNPJ: 12.511.093/0001-06 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2022 

ANEXO I 

REQUERIMENTO (PESSOA JURÍDICA) 

Santa Luzia do Paruá, 	 de 	de 2022. 

Ao 
Município de Santa Luzia do Paruá 
Comissão de Licitação 

A empresa 	estabelecida 	inscrita no CNPJ sob o n° 	através de seu 

representante legal Sr 	, inscrito no CPF n° 	vem requerer o CREDENCIAMENTO de 

pessoas jurídicas para prestação de serviços de especialidades médicas, enfermeiros, técnicos 

de enfermagem, cirurgiões dentistas médico perito, engenheiro civil e químico, os quais atuarão 

em conformidade com o Anexo II — Projeto Básico, para o qual anexamos os documentos 

solicitados no referido edital. 

CARGO(S) PRETENDIDO(S): 

VALOR UNITÁRIO: R$ 

DADOS BANCÁRIOS: 
Banco: 	  Agência:  	Conta: 	  

OBS: (No caso do comprovante de residência não esteja em nome do interessado). Declaro para 
os devidos fins, que resido no endereço constante no comprovante de residência por mim 
apresentado, em anexo, seja em regime de locação ou não. 

DECLARAÇÃO 

DECLARO, serem verdadeiras as informações prestadas acima. 

Atenciosamente, 

Assinatura: 
Nome: 
(do Representante legal da empresa proponente em papel timbrado da empresa) 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÃ 

CNPJ: 12.511.093/0001-06 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2022 

ANEXO I 

REQUERIMENTO (PESSOA FÍSICA) 

Santa Luzia do Paruá, 	 de 	de 2022. 

Ao 
Município de Santa Luzia do Paruá 
Comissão de Licitação 

0(a) Sr(a) 	inscrito no CPF n° 	 vem requerer o CREDENCIAMENTO de 
pessoas físicas para prestação de serviços de especialidades médicas, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, cirurgiões dentistas médico perito, engenheiro civil e químico, os quais atuarão em 
conformidade com o Anexo II — Projeto Básico, para o qual anexamos os documentos solicitados 
no referido edital. 

CARGO(S) PRETENDIDO(S): 

VALOR UNITÁRIO: R$ 	  

DADOS BANCÁRIOS: 
Banco: 	  Agência:  	Conta: 	  

OBS: (No caso do comprovante de residência não esteja em nome do interessado). Declaro para 
os devidos fins, que resido no endereço constante no comprovante de residência por mim 
apresentado, em anexo, seja em regime de locação ou não. 

DECLARAÇÃO 

DECLARO, serem verdadeiras as informações prestadas acima. 

Atenciosamente, 

Assinatura: 
Nome: 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA 

CNPJ: 12.511.093/0001-06 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2022 

ANEXO II 

PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

1.1. Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de 
especialidades médicas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgiões dentistas médico 
perito, engenheiro civil e químico, os quais atuarão em conformidade com o Anexo II — Projeto 
Básico. 

2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. 0 contratado terá que prestar serviços no período de vigência do contrato, em quantidade, 
dias e horários estabelecidos na escala elaborada pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do 
Paruá. 

2.2. Serão de inteira responsabilidade dos profissionais e/ou empresas contratadas, as 
obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da 
execução do contrato. 

2.3. Serão de inteira responsabilidade dos profissionais e ou empresas contratadas, os danos 
causados diretamente aos pacientes, à instituição contratante ou a terceiros, decorrentes da 
execução do contrato. 

3. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS 

CARGO 
JORNADA 

DE 
TRABALHO 

TOTAL DE 
VAGAS* 

VENCIMENTO 
(R$) 

REQUISITOS 
MiNIMOS DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

 

Médico - ORTOPEDISTA 20 HORAS / 
MENSAL 2 8.000,00 

Diploma do Ensino 
Superior em 

Medicina 
reconhecido pelo 

. 
MEC e Registro ativo 

no Conselho de 
Classe. 

• 
E a especialidade médica que 
cuida 	da 	saúde 	relacionadas 
aos 	elementos 	do 	aparelho 
locomotor, 	como 	ossos, . 
musculos, 	ligamentos 	e 
articulações. 

Médico - 
GINECOLOGISTA 

9 HORAS / 
MENSAL 2 6.000,00 

Diploma do Ensino 
Superior em 

Medicina 
reconhecido pelo 

MEC e Registro ativo 
no Conselho de 

Classe. 

Ë responsável pelo cuidado e 
estudo do aparelho reprodutor 
feminino. 	Assim, 	cuidando 	da 
saúde 	da 	mulher 	como 	um 
todo, mas com maior foco em 
seu aparelho reprodutor. Ele(a) 
pode acompanhar a gestação, 
cuidando 	da 	saúde 	tanto 	da 
mãe, quanto do bebê. 

Médico - PEDIATRA 20 HORAS / 
MENSAL 

1 5.000,00 

Diploma do Ensino 
Superior em 

Medicina 
reconhecido pelo 

MEC e Registro ativo 
no Conselho de 

L 	o 	especialista 	responsável 
pela assistência a criança e ao 
adolescente, nos seus diversos 
aspectos, 	sejam 	eles 

 
a 
preventivos ou curativos. 
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Classe. 

Médico - PISQUIATRA 
9 HORAS / 

MENSAL 
1 7.000,00 

Diploma do Ensino 
Superior em 

Medicina 
reconhecido pelo 

MEC e Registro ativo 
no Conselho de 

Classe. 

É 	o 	especialista 	responsável 
pelo 	diagnóstico e tratamento 
dos 	chamados 	transtornos 
mentais e de comportamento, 
atuando com a prevenção, o 
diagnóstico, 	o tratamento e a 
reabilitação 	dos 	diferentes 
modos de manifestações das 
doenças mentais em geral 

Médico - 
CARDIOLOGISTA 

9 HORAS / 
MENSAL 

1 7.000,00 

Diploma do Ensino 
Superior em 

Medicina 
reconhecido pelo 

MEC e Registro ativo 
no Conselho de 

Classe. 

E o especialista que se ocupa 
do diagnóstico e tratamento das 
doenças 	que 	acometem 	o 
coração bem como os outros 
componentes 	do 	sistema 
circulatório 

Medico - 
ULTRASSONOGRAFISTA 

9 HORAS / 
MENSAL 

1 6.000,00 

Diploma do Ensino 
Superior em 

Medicina 
reconhecido pelo 

MEC e Registro ativo 
no Conselho de 

Classe. 

É o responsável por usar o 
método 	diagnóstico 	muito 
recorrente 	na 	medicina 
moderna 	que 	utiliza 	o 	eco 
gerado 	através 	de 	ondas 
ultrassônicas de alta frequência 
para visualizar, em tempo real, 
as 	estruturas 	internas 	do 
organismo 

Médico - Clinico Geral 160 HORAS / 
MENSAL 9 13.500,00 

Diploma do Ensino 
Superior em 

Medicina 
reconhecido pelo 

MEC e Registro ativo 
no Conselho de 

Classe. 

CLiNICO GERAL, que atendem 
pelo 	Programa 	Saúde 	na 
Família 	(PSF), 	com 	a 	carga 
hora de 40hs semanais. É o 
profissional 	da 	medicina 	com 
especialização ' 	em clinica 
geral ou medicina interna com 
um 	 vasto 
conhecimento geral sobre 	o 
funcionamento 	do 	corpo 
humano, 	conhece os órgãos, 
aparelhos 	e 	sistemas 
profundamente. 

Médico - Plantonista 

Plantões de 
24 horas - 
conforme 

cronograma 
da Gestão 

5 2.500,00 

Diploma do Ensino 
Superior em 

Medicina 
reconhecido pelo 

MEC e Registro ativo 
no Conselho de 

Classe. 

RESPONSÁVEL 	POR 
ATENDER AS INTERNAÇÕES 
DE 	URGENCIA 	E 
EMERGENCIA, NA UNIDADE 
HOSPITALAR. 

Enfermeiro - Plantonista 
- plantões de 24 horas - 
conforme cronograma da 
Gestão 

Plantões de 
24 horas - 
conforme 

cronograma 
da Gestão 

5 400,00 

Diploma do Ensino 
Superior em 
Enfermagem 

reconhecido pelo 
MEC e Registro ativo 

no Conselho de 
Classe. 

0 profissional da Enfermagem, 
atua sob o regime de plantão 
em 	hospitais 	de 	pequeno, 
médio 	e 	grande 	porte. 
responsáveis pelo atendimento 
de urgências e emergências 

Técnico de Enfermagem 
- Plantonista 

Plantões de 
24 horas - 
conforme 

cronograma 
da Gestão 

20 127,21 

Diploma do Ensino 
Técnico em 

Enfermagem 
reconhecido pelo 

MEC e Registro ativo 
no Conselho de 

Classe. 

Executar ações assistenciais de 
enfermagem, 	sob 	supervisão, 
observando e registrando sinais 
e sintomas apresentados pelo 
doente, 	fazendo 	curativos, 
ministrando 	medicamentos 	e 
outros. 

Médico - Plantonista 

Plantões de 
12 horas - 
conforme 

cronograma 
da Gestão 

5 1.250,00 

Diploma do Ensino 
Superior em 

Medicina 
reconhecido pelo 

MEC e Registro ativo 
no Conselho de 

Classe. 

RESPONSÁVEL 	POR 
ATENDER AS INTERNAÇÕES 
DE 	URGENCIA 	E 
EMERGENCIA, NA UNIDADE 
HOSPITALAR. 

Enfermeiro - Plantonista Plantões de 5 200,00 Diploma do Ensino 0 profissional da Enfermagem, 
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- plantões de 12 horas - 
conforme cronograma da 
Gestão 

12 horas - 
conforme 

cronograma 
da Gestão 

Superior em 
Enfermagem 

reconhecido pelo 
MEC e Registro ativo 

no Conselho de 
Classe. 

atua sob o regime de plantão 
em 	hospitais 	de 	pequeno, 
médio 	e 	grande 	porte. 
responsáveis pelo atendimento 
de urgências e emergências 

Técnico de Enfermagem 
- Plantonista - plantões 
de 12 horas - conforme 
cronograma da Gestão 

Plantões de 
12 horas - 
conforme 

cronograma 
da Gestão 

20 63,60 

Diploma do Ensino 
Técnico em 

Enfermagem 
reconhecido pelo 

MEC e Registro ativo 
no Conselho de 

Classe. 

Executar ações assistenciais de 
enfermagem, 	sob 	supervisão, 
observando e registrando sinais 
e sintomas apresentados pelo 
doente, 	fazendo 	curativos, 
ministrando 	medicamentos 	e 
outros. 

CIRURGIÃO DENTISTA 40h / semana 8 2.600,00 

Diploma do Ensino 
Superior em 
Odontologia 

reconhecido pelo 
MEG e Registro ativo 

no Conselho de 
Classe. 

Realizar 	diagnostico 	com 	a 
finalidade 	de 	obter 	o 	perfil 
epidemiologico 	para 	o 
planejamento e a programação 
em saúde bucal. 
II - Realizar os procedimentos 
clinicos da Atenção Básica em 
saúde 	bucal, 	incluindo 
atendimento 	das 	urgências 	e 
pequenas 	 cirurgias 
ambulatoriais. 
Ill - Realizar a atenção integral 
em saúde bucal (proteção da 
saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, 	tratamento, 
reabilitação e 	manutenção da 
saúde) 	individual e coletiva, 	a 
todas as famílias, a indivíduos e 
a grupos específicos, de acordo 
com 	planejamento 	local, 	com 
resolubilidade. CADERNOS DE 
ATENÇÃO BÁSICA 
IV 	- 	Encaminhar 	e 	orientar 
usuários, quando necessário, a 
outros 	níveis 	de 	assistência, 
mantendo 	 sua 
responsabilização 	pelo 
acompanhamento do usuário e 
o segmento do tratamento. 
V - Coordenar e participar de 
ações 	coletivas 	voltadas 	à 
promoção 	da 	saúde 	e 	á 
prevenção de doenças bucais. 
VI 	- 	Acompanhar, 	apoiar 	e 
desenvolver 	atividades 
referentes à saúde bucal com 
os demais membros da Equipe 
Saúde 	da 	Família, 	buscando 
aproximar e integrar ações de 
saúde de forma multidisciplinar. 
VII - Contribuir e participar das 
atividades 	de 	Educação 
Permanente do THD, ACD e 
ESF. 
VIII 	- 	Realizar 	supervisão 
técnica do THD e ACD. 
IX 	- 	Participar 	do 
gerenciamento 	dos 	insumos 
necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 

QUIMICO 20h / semana 1 1.578,00 

Diploma do Ensino 
Superior em Química 

reconhecido pelo 
MEG e Registro ativo 

no Conselho de 

Coleta e acompanhamento de 
amostras de água para análise; 
Abastecimento de informações 
de sistemas do governo com 
relação 	à 	água; 	emissão 	e 
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Classe. interpretação 	de 	laudos; 
consultoria 	e 	representação 
frente as entidades municipais, 
estaduais e federais. 

ENGENHEIRO CIVIL 40h / semana 1 3.000,00 

Diploma do Ensino 
Superior em 

Engenharia civil 
reconhecido pelo 

. MEC e Registro ativo 
no Conselho de 

Classe. 

Estudar, 	projetar, 	analisar 	e 
avaliar 	técnicas 	e 	obras 	em 
andamento; 

Planejar e projetar trabalhos em 
âmbito 	urbano, 	rural, 	de 
transportes e em outras regiões 

ENGENHEIRO CIVIL 20h / semana 1 1.500,00 

Diploma do Ensino 
Superior em 

Engenharia civil 
reconhecido pelo 

MEC e Registro ativo 
no Conselho de 

Classe. 

Estudar, 	projetar, 	analisar 	e 
avaliar 	técnicas 	e 	obras 	em 
andamento; 

Planejar e projetar trabalhos em  
âmbito 	urbano, 	rural, 	de 
transportes e em outras regiões 

MEDICO PERITO Tarefa / 
Laudo 

1 200,00 

Diploma do Ensino 
Superior em 

Medicina 
reconhecido pelo 

MEC e Registro ativo 
no Conselho de 

Classe. 

Atendimento aos segurados em 
local 	fixo, 	se 	for 	o 	caso, 
dependendo 	do 	incapacidade 
do segurado devera realizar 
visitas ao segurado em casa ou 
no hospital para a execução do 
exame médico pericial; 
vistoria 	de 	local 	de 	trabalho 
para verificar quais doenças ou 
acidentes estão relacionados a 
atividade profissional; 
participação 	em 	exames 
periciais judiciais de segurados 
quando a Prefeitura é réu em 
um processo. 

* A quantidade descrita caracteriza a necessidade inicial, podendo ser alterada em decorrência do surgimento 
de aumento da quantitativo pessoal. 

4. DAS ESPECIALIDADES 

Ortopedista — Especialidade que cuida da saúde relacionada ao aparelho locomotor como 
ossos, músculos, ligamento e articulações. 

Ginecologista — Responsável pelo aparelho reprodutor feminino, cuida também da saúde das 
mamas e faz os principais diagnósticos das doenças que afetam as mulheres. 

Pediatria - Pediatria é a especialidade da Medicina dedicada ao cuidado da saúde de crianças, 
adolescentes e pré-adolescentes. Sua atuação abrange aspectos curativos, preventivos. 0 pediatra, 
além de tratar da saúde infantil, pode orientar as famílias sobre questões como alimentação, 
aleitamento materno, vacinação e prevenção de acidentes. 

Psiquiatra - 0 Psiquiatra é o médico que se dedica à mente. A mente humana é uma estrutura 
complexa que há muito tempo é foco de estudos das mais diversas  areas  do conhecimento, inclusive 
da Medicina. 

Cardiologista — Responsável por diagnosticar e tratar doenças que acometem o coração bem como 
os outros componentes do sistema circulatório. 

Clinico Geral - 0 clinico geral é um profissional da medicina com especialização em clinica geral ou 
medicina interna — como é conhecida também — com um vasto conhecimento geral sobre o 
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funcionamento do corpo humano, conhece os órgãos, aparelhos e sistemas profundamente, sendo 
responsável por servir as pessoas, ajudando-as na prevenção e cura de doenças. 

Ultrassonografista - É o responsável por usar o método de diagnóstico muito recorrente na medicina 
moderna que utiliza o eco gerado através de ondas ultrassônicas de alta frequência para visualizar 
em tempo real as estruturas internas do organismo. 

Médico Plantonista - Responsável por atender as internações de urgência e emergência, na unidade 
hospitalar. 

Enfermeiros Plantonista - 0 profissional da Enfermagem, atua sob o regime de plantão em 
hospitais de pequeno, médio e grande porte. responsáveis pelo atendimento de urgências e 
emergências 

Técnico de Enfermagem Plantonista - Executar ações assistenciais de enfermagem, sob 
supervisão, observando e registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo 
curativos, ministrando medicamentos e outros. 

Químico - Coleta e acompanhamento de amostras de água para análise; Abastecimento de 
informações de sistemas do governo com relação A água; emissão e interpretação de laudos; 
consultoria e representação frente as entidades municipais, estaduais e federais. 

Engenheiro Civil - Estudar, projetar, analisar e avaliar técnicas e obras em andamento; planejar 
e projetar trabalhos em âmbito urbano, rural, de transportes e em outras regiões. 

5. DOS SERVÇOS EM ESPÉCIE 

5.1. Realizar ã prestação de serviços em conformidade com o cargo pretendido com base no 
atendimento As demandas solicitadas pelo Município de Santa Luzia do Paruá e nos 
atendimentos especializados (no que couber). Em especial: 

a) Dominar o exercício da profissão, em estrito atendimento ás práticas do cargo escolhido 
A luz de suas atribuições; 

b) Dominar as técnicas e os conhecimentos gerais e especializados; 
c) Aplicar habilidades técnicas em conformidade com o cargo pretendido; 
d) Buscar continuo aprendizado e aperfeiçoamento profissional; 
e) Investigar e aplicar os conhecimentos adquiridos; 
f) Aplicar ética no atendimento/prestação dos serviços. 
g) realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades. 

6. PRAZO 

6.1. 0 prazo de vigência do Edital de Credenciamento é de 12 meses, a contar da data de sua 
publicação. 

7. OBRIGAÇÕES 

7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
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I - Executar os serviços nos dias e horários estabelecidos pela Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia do Peru& 

II - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE 
durante a vigência do presente contrato, bem como os relativos à omissão pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a 
este instrumento;  

III  - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente contrato; 

IV - Responder, nos termos do  art.  18 e seguintes da Lei n°. 8.078/90 — Código de Defesa 
do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade do objeto; 

V - Prestar serviços de atenção à saúde com observância aos padrões estabelecidos ou 
recomendados pelos órgãos de classe e instituições de fiscalização profissional em geral, não 
praticando qualquer tipo de discriminação no atendimento ou nas técnicas empregadas aos 
pacientes; 

VI- Atender a todos os pacientes no âmbito hospitalar e serviços de apoio ao diagnostico, 
seguindo impreterivelmente as normas gerais de ação expedidas pela Direção Técnica; 

VII - Prestar esclarecimentos, a qualquer tempo, quanto á prestação de serviços, ao 
Secretaria Municipal de Saúde; 

VIII - Desenvolver suas atividades profissionais de acordo com as normas estabelecidas 
pelo Secretaria Municipal de Saúde; 

IX - Preencher adequadamente todos os documentos constantes no prontuário e os demais 
solicitados pelo Secretaria Municipal de Saúde em meio eletrônico e/ou, com letra legível, 
devidamente assinado e carimbado; 

X - Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; 
XI - Obedecer a escala de serviços predeterminada; 
XII - Atender os pacientes de forma ética e resolutiva, privilegiando os casos de 

emergência/urgência; 
XIII - Responsabilizar-se exclusivamente em relação a eventuais erros médicos ou 

procedimentos médicos irregulares praticados pelos profissionais do seu quadro de profissionais; 
XIV — Preencher adequadamente todos os registros médicos, conforme procedimentos 

propostos pela Administração imediatamente  epos  a realização do procedimento ou tão logo 
sejam possíveis; 

XV - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração Municipal, 
durante a execução do contrato; 

XVI - Permitir ao Gestor do Contrato, pelo Município, a fiscalização da sua execução; 
XVII - Participar de reuniões quando convocado; 
XVIII - Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações 

social, trabalhista, tributária, fiscal, comercial, securitária e previdenciária, que resultem ou 
venham a resultar da execução do contrato a ser firmado entre as partes; 

XIX - Manter responsabilidade ética, médica, legal e profissional dos atendimentos 
prestados; 

XX - Comunicar por escrito ao Secretaria Municipal de Saúde, no menor espaço de tempo 
possível, qualquer problema com o equipamento ou com o pessoal para que a Administração 
possa tomar as providências necessárias; 

XXI - Atender todas ás exigências estabelecidas no contrato e seus anexos, assumindo 
inteira responsabilidade pela quantidade e qualidade dos serviços executados; 

XXII - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo dos serviços executados; 

XXIII- Não transferir a terceiros, no total ou parcialmente as obrigações assumidas no 
contrato; 
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XXIV - Cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização - PNH; 
XXV - Cumprir as normas internas e diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de 

Saúde; 
XXVI- Apresentar, mensalmente juntamente com a Nota Fiscal, relatório detalhado dos 

serviços realizados. 

8. VALOR 

8.1. 0 valor máximo estimado é de R$ 2.725.730,40 (dois milhões, setecentos e vinte e cinco 
mil, setecentos e trinta reais e quarenta centavos) para um período de 12 (doze) meses. 

9. JUSTIFICATIVA 

9.1. Como os serviços descritos no referido Credenciamento compõem o rol de garantias 
constitucionais e estão intimamente ligados à dignidade da pessoa humana e tendo em vista a 
necessidade de contratação de prestação de serviços de especialidades médicas, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, cirurgiões dentistas médico perito, engenheiro civil e químico, os quais 
atuarão em conformidade com o Anexo II — Projeto Básico, e em busca de uma solução 
transitória, mas viável, até que se conclua o levantamento das reais necessidades do município 
para abertura de um novo Concurso Público, considerando ainda que os reflexos da atual crise 
econômica resultou na migração de usuários de planos de saúde particulares para a rede 
pública de saúde. 

PadfA- demtaa____ 
FLAVIO JOS ADILHA DE ALMEIDA 

Secretária Municipal de Planej, Adm e Finanças 
Portaria n° 003/2021-GP  
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2022 

ANEXO  III  

Declaração de cumprimento ao artigo 7°, inciso XXXIII do CF 

Ao 
Município de Santa Luzia do Paruá 
Comissão de Licitação 

A empresa 	 , estabelecida na Rua 	 , na 
cidade de 	 , inscrita no CNPJ sob o n° 	 , através do 
seu Responsável Técnico 	  inscrito no Conselho Regional de 	  sob o n° 
	, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de 
CREDENCIAMENTO n° 	/2022, sob as penas da lei, em cumprimento ao inciso XXXIII, do 
artigo 7°. da Constituição Federal de que não possui em seu quadro funcional pessoas menores 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

	 , em 	de 	 de 2022.  

Assinatura : 
Nome: 
(do Representante legal da empresa proponente em papel timbrado da empresa) 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2022 

ANEXO IV 

Declaração de Idoneidade — Pessoa Física 

Ao 
Município de Santa Luzia do Paruá 
Comissão de Licitação 

A empresa 	 , estabelecida na Rua 	 , cidade 
de 	 , inscrita no CNPJ sob o n° 	, através do seu Responsável 
Técnico 	  inscrito no Conselho Regional de 	 , sob o n° 	 
DECLARA para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de 
CREDENCIAMENTO N°. 001/2022, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para 
contratar com a Administração Pública. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

	 , em 	 de 	 de 2022.  

Assinatura: 
Nome: 
(do Representante legal da empresa proponente em papel timbrado da empresa) 

Av. Professor João Morais de Sousa, 355 — Centro — Santa Luzia do Parue — MA — CEP: 65272-000  
Home Page:  www.santaluziadoparua.ma.gov.br  

Pagina 20 de 32 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA 

CNPJ: 12.511.093/0001-06 

ANEXO IV 

Declaração de Idoneidade — Pessoa Física 

Ao 
Município de Santa Luzia do Paruá 
Comissão de Licitação 

Eu, 	 , 	residente 	na 	 , 	cidade 
de 	 , inscrita no CPF sob o n° 	, inscrito no Conselho 
Regional de 	 , sob o n° 	, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento de CREDENCIAMENTO N°. 001/2022, sob as penas da lei, que 
não fui declarada pessoa inid6nea para contratar com a Administração Pública. 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

	 , em 	 de 	 de 2022.  

Assinatura: 
Nome: 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2022 

ANEXO V 

Declaração de Responsabilidade Técnica — Pessoa Jurídica 

Ao 
Município de Santa Luzia do Paruá 
Comissão de Licitação 

A pessoa jurídica 	 , estabelecida na Rua 	, na cidade de 
	 , inscrita no CNPJ/CPF sob o n° 	 , através do seu 
Responsável Técnico 	  inscrito no Conselho Regional de 	  sob o n° 
	 DECLARA sob as penas da lei, que se responsabiliza pela prestação dos serviços em 
conformidade com a legislação pertinente e que está de acordo em prestar serviços 
	  pertinentes em nosso estabelecimento, aceitando receber os valores 
constantes no Termo de Referência (Anexo II) e ao edital de CREDENCIAMENTO N°. 001/2022. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

	 ,em 	 de 	 de 2022.  

Assinatura: 
Nome: 
(do Representante legal da empresa proponente em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO V 

Declaração de Responsabilidade Técnica- Pessoa Física 

Ao 
Município de Santa Luzia do Paruá 
Comissão de Licitação 

Eu, 	 , 	residente 	na 	, 	na 	cidade 	de 
	 , inscrita no CPF sob o n° 	 , inscrito no Conselho Regional 
de 	  sob o n° 	 DECLARA sob as penas da lei, que se responsabiliza pela 
prestação dos serviços em conformidade com a legislação pertinente e que está de acordo em 
prestar serviços 	  pertinentes em nosso estabelecimento, aceitando 
receber os valores constantes no Termo de Referência (Anexo II) e ao edital de 
CREDENCIAMENTO N°. 001/2022. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

	 , em 	 de 	 de 2022.  

Assinatura : 
Nome: 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2022 

ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° 	 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
SANTA LUZIA DO PARUA E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada 
na Av. Professor João Morais de Souza, 355 — Centro — Santa Luzia do Paruá — MA — CEP: 
65272-00, inscrição no CNPJ sob n° 12.511.093/0001-06, neste ato representada pelo 
ORDENADOR DE DESPESAS da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Finanças, como também, da secretaria municipal de obras urbanismo, cidades, transportes e 
trânsito, Senhor FLAVIO JOSÉ PADILHA DE ALMEIDA, RG 0693170920196 SESP/MA, CPF 
772.274.254-87, Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, residente e 
domiciliado neste Município na Av. João Moraes de Sousa, n° 226, Monte Dourado, doravante 
denominado 	CONTRATANTE, 	e 	a 	(se 	pessoa 	jurídica) 	Empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, sito 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCEPXXXXX, no município de XXXXXXX, inscrita no CNPJ 
sob. n°.XXXXXXXXXXXX, neste ato representada por seu (sua) representante ou Responsável 
Legal, Senhor (a) XXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade R.G. n°. 
xxxxxxxxxxx, e inscrito no CPF/MF sob o n°. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (se pessoa física) Senhor (a) 
XXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade R.G. n°. xxxxxxxxxxx, e inscrito no 
CPF/MF sob o n°. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliada na 	 , a seguir 
denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do 
resultado do Chamamento Público por meio do Edital de Credenciamento n° 001/2022 e da 
Inexigibilidade n°. 	/2022, nos termos da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações, assim como 
pelas condições do Edital supra mencionado, pelos termos da proposta da CONTRATADA e 
pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes. 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

0 presente Contrato tem por objeto a contratação pessoas físicas ou jurídicas para 
prestação de serviços de plantões médicos no período diurno e noturno nos dias úteis da 
semana, finais de semana e feriados, a serem prestados nas Unidades básicas/mistas de 
Saúde, conforme segue: 

     

     

Item Quant Serviço Valor unit Valor total  

     

     

CLAUSULA SEGUNDA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO 
CONTRATO 
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A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal n°. 8.666/1993 e 
suas alterações e demais disposições aplicáveis a Licitação e Contratos Administrativos, bem 
como as Cláusulas deste instrumento e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado. 

§1° Integram este contrato, o Edital de Credenciamento n°.001/2022 e seus anexos, de 
cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam. 

§2° Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente protocolada. 

CLAUSULA TERCEIRA — DA SUBORDINAÇÃO As NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS 

As partes se declaram sujeitas As normas previstas A Lei Federal n° 8.666/93, ao Edital 
de Credenciamento n° 001/2022 e As cláusulas expressas neste Contrato. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato: 

I - Executar os serviços nos dias e horários estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde; 

II - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE 
durante a vigência do presente contrato, bem como os relativos A omissão pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a 
este instrumento;  

III  - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda 
que vinculados A execução do presente contrato; 

IV - Responder, nos termos do  art.  18 e seguintes da Lei n°. 8.078/90 — Código de 
Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade do objeto; 

V - Prestar serviços de atenção à saúde com observância aos padrões estabelecidos ou 
recomendados pelos órgãos de classe e instituições de fiscalização profissional em geral, não 
praticando qualquer tipo de discriminação no atendimento ou nas técnicas empregadas aos 
pacientes; 

VI- Atender a todos os pacientes no âmbito hospitalar e serviços de apoio ao 
diagnóstico, seguindo impreterivelmente as normas gerais de ação expedidas pela Direção 
Técnica; 

VII - Prestar esclarecimentos, a qualquer tempo, quanto A prestação de serviços, ao 
Secretaria Municipal de Saúde; 

VIII - Desenvolver suas atividades profissionais de acordo com as normas estabelecidas 
pela Secretaria Municipal de Saúde; 

IX - Preencher adequadamente todos os documentos constantes no prontuário e os 
demais solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde em meio eletrônico e/ou, com letra 
legível, devidamente assinado e carimbado; 

X - Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; 
XI - Obedecer a escala de serviços predeterminada; 
XII - Atender os pacientes de forma ética e resolutiva, privilegiando os casos de 

emergência/urgência; 
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XIII - Responsabilizar-se exclusivamente em relação a eventuais erros médicos ou 
procedimentos médicos irregulares praticados pelos profissionais do seu quadro de profissionais; 

XIV — Preencher adequadamente todos os registros médicos, conforme procedimentos 
propostos pela Administração imediatamente após a realização do procedimento ou tão logo 
sejam possíveis; 

XV - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração 
Municipal, durante a execução do contrato; 

XVI - Permitir ao Gestor do Contrato, pelo Município, a fiscalização da sua execução; 
XVII - Participar de reuniões quando convocado; 
XVIII - Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes As 

legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, comercial, securitária e previdenciária, que 
resultem ou venham a resultar da execução do contrato a ser firmado entre as partes; 

XIX - Manter responsabilidade ética, médica, legal e profissional dos atendimentos 
prestados; 

XX - Comunicar por escrito ao Secretaria Municipal de Saúde, no menor espaço de 
tempo possível, qualquer problema com o equipamento ou com o pessoal para que a 
Administração possa tomar as providências necessárias; 

XXI - Atender todas As exigências estabelecidas no contrato e seus anexos, assumindo 
inteira responsabilidade pela quantidade e qualidade dos serviços executados; 

XXII - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente A Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo dos serviços executados; 

XXIII- Não transferir a terceiros, no total ou parcialmente as obrigações assumidas no 
contrato; 

XXIV - Cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização - PNH; 
XXV - Cumprir as normas internas e diretrizes estabelecidas pelo Secretaria Municipal 

de Saúde; 
XXVI- Apresentar, mensalmente juntamente com a Nota Fiscal, relatório detalhado dos 

serviços realizados. 

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Constituem obrigações do CONTRATANTE além das demais previstas neste Contrato: 
I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, 

efetuando os pagamentos de acordo com a cláusula de pagamento. 
II - Fornecer e colocar A disposição da CONTRATADA todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à execução da contratação;  
III  - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento da contratação; 
IV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da 

CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e 
de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93; 

VI - A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com 
o artigo 70 da Lei Federal n°. 8.666/93. 

CLAUSULA SEXTA — DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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0 contratado terá que prestar serviços médicos no período de vigência do contrato, em 
quantidade, dias e horários estabelecidos na escala médica elaborada pela Secretaria Municipal 
de Saúde. 

§1° Serão de inteira responsabilidade dos profissionais e ou empresas contratadas, as 
obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da 
execução do contrato. 

§2° Serão de inteira responsabilidade dos profissionais e ou empresas contratadas, os 
danos causados diretamente aos pacientes, à instituição contratante ou a terceiros, decorrentes 
da execução do contrato. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO RECEBIMENTO 

0 objeto do presente contrato será recebido nos termos do  art.  73, da lei 8.666/93. 

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO 

Para a fiscalização do objeto desta licitação, o Município designará servidor na forma do 
artigo 67, da Lei n°. 8.666, de 21.06.93, que deverá promover todas as ações necessárias ao fiel 
cumprimento das condições estipuladas no Contrato, e ainda: 

a) propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas 
neste contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela 
CONTRATADA; 

b) encaminhar o fato à deliberação superior para a adoção das medidas corretivas e 
punitivas aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao erário. 

§1° A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de 
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos; 

§2° A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não elide 
nem diminui a responsabilidade da empresa CONTRATADA quanto ao cumprimento das 
obrigações pactuadas entre as partes. 

CLAUSULA NONA — DESPESAS ORÇAMENTARIAS 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da 
dotação especifica a saber: 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

02 PODER EXECUTIVO — PREFEITURA MUNICIPAL 

02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE —  FMS  

02.09.10.301.0020 Saúde em Ação 

02.09.10.301.0020.2065.0000 MANUT. E FUNC. DE UNIDADE BÁSICA SAÚDE 

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 

02 PODER EXECUTIVO — PREFEITURA MUNICIPAL 
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02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -  FMS  

02.09.10.301.0020 Saúde em Ação 

02.09.10.301.0020.2065.0000 MANUT. E FUNC. DE UNIDADE BÁSICA SAÚDE 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

02 PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 

02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -  FMS  

02.09.10.302.0020 Saúde em Ação 

02.09.10.302.0020.2066.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL GERAL 

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

02 PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 

02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -  FMS  

02.09.10.302.0020 Saúde em Ação 

02.09.10.302.0020.2066.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL GERAL 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 

CLAUSULA DÉCIMA -  VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

0 valor a ser pago para a Contratada é referenciado para cada cargo, constante no 
Anexo II Projeto Básico do Edital de Credenciamento n°. 001/2022. 

§1° 0 pagamento pela prestação dos serviços será realizado mensalmente, de acordo 
com a quantidade de plantões realizados, mediante a apresentação dos respectivos 
documentos: 

a) Nota Fiscal, juntamente com o relatório de atendimentos realizados no período. 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de regularidade relativa 
Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Prova de 

Inexistência de Débitos lnadimplidos Perante a Justiça do Trabalho, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei. As notas e documentos fiscais 
deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura (certidões apenas para pessoas 
jurídicas). 

§2° As notas fiscais/faturas correspondentes deverão estar em consonância com as 
especificações contidas no Edital, constar o número do Contrato, não apresentar rasuras e/ou 
entrelinhas. 

§3° 0 município reterá o valor referente a impostos incidentes sobre os serviços 
prestados. 
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§4° 0 pagamento será realizado através de depósito em conta corrente indicada pelo 
credenciado. 

§5° Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser 
contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

Ocorrendo reajuste de pregos, será efetuado com base no indice Geral de Preços de 
Mercado da Fundação Getúlio Vargas — IGP-M/FGV, extinta ou modificada a Legislação, a 
frequência de reajuste será aquela prevista na nova Lei, com periodicidade  minima,  sendo a Lei 
omissa, também adotar-se-6 menor periodicidade possível. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 

0 presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período até o máximo de 60 (sessenta) meses na 
forma do  art.  57, II da Lei Federal n° 8.666/93, concordando as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

0 licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a 
sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital, além de outras cominações legais. 

§1° A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA as 
seguintes penalidades: 

I — Advertência, quando a gravidade da inexecução do contrato não justificar a 
imposição de penalidade mais grave. 

II — Multa, nas seguintes hipóteses e graduações: 

a) pelo atraso na entrega e/ou execução do objeto deste Pregão, multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado, por dia de atraso, 
independentemente de eventual rescisão contratual, a critério da Administração, nos termos do  
art.  79, inciso I, da Lei n°. 8.666, de 1993; 

b) pela rescisão unilateral do contrato pela Contratada, sem justa causa, o que 
caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, multa de 50% (cinquenta por cento) 
sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado; 

c) pelo descumprimento das demais condições fixadas no Edital e no Contrato e não 
abrangida pelas alíneas anteriores, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto 
ofertado, para cada evento, devidamente atualizado, independentemente de eventual rescisão 
contratual, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do objeto ofertado. 
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§2° As atualizações das multas serão feitas com base no IGP-M (FGV). 

§3° As multas serão descontadas dos pagamentos no prazo de 10 (dez) dias corridos, 
contados da data de publicação do ato de punição, ou ainda, quando for o caso, poderão ser 
cobradas judicialmente, nos termos dos §§ 2° e 3° do  art.  86 da Lei n°. 8.666/93. 

§4° Das penalidades de que tratam a Lei, cabe recurso ou pedido de reconsideração, 
conforme o caso. 

§5° Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo e sem a 
devida motivação; 

§6° As penalidades aplicadas s6 poderão ser relevadas se ocorrer caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade competente do Município. 

§7° Para a aplicação das penalidades previstas, a Contratada será notificada para 
apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

§8° As penalidades previstas são independentes entre si, podendo as multas serem 
aplicadas cumulativamente com as demais sanções, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

§9 ° No caso de aplicação cumulativa de sanções, o Ordenador de Despesa do 
município ao decidir, fará a devida fundamentação para aplicação das sanções cumuladas. 

§10 0 prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da intimação do ato. 

§11 Após a aplicação de qualquer penalidade, o município comunicará por escrito 
Contratada e providenciará a publicação no Diário Oficial do Município, constando o fundamento 
legal da punição. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

É vedado à Contratada a subcontratação total do objeto deste Contrato, ou a cessão ou 
transferência do Contrato, ainda que parcial, para outra empresa, sendo nulo de pleno direito 
qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível das cominações legais e 
contratuais. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

A Contratada deve observar e fazer observar o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

§1° Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) "pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 
licitação ou na execução de contrato; 
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b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática de conluio": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, 
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 
ás pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 
ou afetar a execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo 
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, do Edital e atos cuja 
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção. 

§2° Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma 
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas 
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 

§3° Considerando os propósitos das cláusulas acima, a Contratada concorda e autoriza 
que, o Município, e/ou na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, 
por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o 
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados á licitação e 
execução do contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos  art.  77, 78 e 79, 
da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações. 

§1° A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 
extrajudicial por parte do CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, 
limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a 
completa indenização dos danos. 

§2° Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração 
será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pelo CONTRATANTE e, 
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DAS ALTERAÇÕES 
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0 presente Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, para ajuste de 
condições supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos Diplomas 
Legais pertinentes à matéria. 

Parágrafo Único - 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor atualizado de fechamento do CREDENCIAMENTO, obedecido o disposto no 
§ 10 do artigo 65 da Lei Federal n°. 8666/93, através de Termo Aditivo. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 
decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei n°. 8.666, de 1993 e demais 
regulamentos e normas administrativas, e subsidiariamente pelas normas e princípios gerais dos 
contratos. 

Parágrafo Único — 0 presente contrato não gera vinculo empregatício entre as partes, 
tendo em vista o caráter autônomo da prestação de serviço, tornando-se desobrigados os 
contratantes por qualquer uma das cláusulas do presente, desde que tenham cumprido 
integralmente as obrigações firmadas ao término do mesmo. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA — DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de SANTA LUZIA DO PARUA/MA, Estado do Maranhão, 
para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento 
Contratual em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Santa Luzia do Paruá/MA, 	de 	 de 2022. 

PELO CONTRATANTE: 

FLAVIO  JOSE  PADILHA DE ALMEIDA 
Secretário Municipal de Planejamento, 

Administração e Finanças 
Portaria n° 003/2021 

PELA CONTRATATADA: 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

1a Testemunha: 	 2a  Testemunha: 

Nome: 	 Nome: 
CPF: 
	

CPF:  
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