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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 

PROCESSO Nº 290/2018 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIXO GUANDU- ES, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.682.696/0001-08, por intermédio da 

CPL/PMBG/ES, torna público, para conhecimento dos interessados, considerando o disposto no 

Artigo 199 da Constituição Federal de 1988, o disposto na Lei Federal nº 8.080/1990, subsidiado 

pela Lei nº 8.666/1993, e demais normas que regem a matéria, no que couber, que realizará o 

Credenciamento de Pessoas Jurídicas, para Prestação de Serviços de Consultas Médicas 

Especializadas, conforme justificativas e especificações constantes do processo administrativo 

protocolizado sob o nº 290/2018.  

 

FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital poderá ser retirado no site: pmbg.es.gov.br, solicitado 

pelo email:pmbglicitar2@hotmail.com, pelo telefone (27) 3732-8916 ou retirado pessoalmente 

dirigindo-se à Sala nº 203 da CPL/PMBG/ES, no Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Baixo 

Guandu-ES, de segunda a sexta-feira, no horário entre 07h00 e13h00. 

 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou 

realizar questionamentos relativos ao edital à CPL/PMBG/ES no horário de 07h00 às 13h00, de 

segunda à sexta-feira, através do e-mail: pmbglicitar2@hotmail.com, ou apresentar recursos 

administrativos mediante protocolização em até 03 (três) dias úteis anteriores à data de abertura dos 

envelopes. 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES PARA CREDENCIAMENTO: Os envelopes lacrados contendo 

os Documentos obrigatórios para o Credenciamento dos interessados e a Proposta de Preços, 

deverão ser protocolizados no Setor de Protocolo Geral, localizado no Térreo do Prédio da Sede 

da Prefeitura Municipal, à Rua Francisco Ferreira, nº 10, Centro, com início no dia 12/06/2018 no 

horário de atendimento ao público às 07h00. Havendo propostas futuras estas poderão ser 

protocolizadas normalmente, enquanto o Chamamento Público ainda estiver em aberto. 

ABERTURA DOS ENVELOPES DOS PROPONENTES: Os envelopes serão abertos 

impreterivelmente, a partir do dia 12/06/2018 às 09h00, na Sala nº 203, da CPL/PMBG/ES, 

localizada no Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu-ES. A cada grupo de 

propostas, será lavrado em ata. 

 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Credenciamento de Pessoa Jurídica, para Prestação de Serviços de Consultas Médicas 

Especializadas, conforme especificações da planilha de contratação.  
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1.2 – O Termo de Referência (Anexo VIII) apresenta de forma detalhada as Especialidades 

Médicas de interesse do Fundo Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 

descritas nas codificações do Ministério da Saúde. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

2.1 As empresas interessadas em participar deste Chamamento Público, deverão apresentar 

(protocolizar) os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA - em apenas 02 (dois) 

envelopes, devidamente lacrados, dentro do prazo inicial mencionado no preâmbulo deste Edital, 

que deverão conter nas partes externas as seguintes informações: 

 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2018 

PROCESSO Nº 290/2018 

PROPONENTE: (Razão Social ou Nome Empresarial do licitante).             

CNPJ nº: (da licitante) 
___________________________________________________________________________________ 
 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2018 

PROCESSO Nº 290/2018 

PROPONENTE: (Razão Social ou Nome Empresarial do licitante).             

CNPJ nº: (da licitante) 
___________________________________________________________________________________ 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICAÇÃO NO CERTAME  

 

3.1. Poderão participar da presente Contratação, na condição de proponente, pessoas jurídicas 

constituídas no ramo de atividade do objeto da contratação, regularmente estabelecidas, que 

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital; 

 

3.2. Que estejam inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), detentoras de 

CNAE- Código Nacional de Atividades Econômicas, nas Áreas de Atividades Médicas em Geral, 

Consultórios, Clínicas ou Hospitais e que atendam as exigências constantes deste Edital. 

 

3.3. Que atendam às normas de atendimento ao paciente, conforme instruções, regulamentos e 

portarias do Ministério da Saúde; 
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3.3.1. As consultas especializadas serão realizadas com horários agendados previamente pelo 

Departamento Municipal de Saúde, nas dependências das Unidades ou Postos de Saúde, ou em 

Consultórios próprios, nos casos específicos ou quando envolvam equipamentos que a 

Municipalidade não possui; 

 

3.3.2. Os prestadores de serviços deverão utilizar fichas, formulários ou papeis de trabalho em 

modelos específicos, fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde; 

 

3.3.3. Caso realizem as consultas em consultórios e clínicas próprias, os prestadores de serviços 

responderão integralmente pela utilização das instalações, equipamentos e pessoal para execução do 

objeto contratado, incluídos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e de segurança dos 

seus funcionários, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a 

municipalidade como corresponsável; 

 

3.3.4. Caso realizem as consultas em consultórios próprios, esses prédios ou espaços, deverão estar 

liberados para vistorias técnicas da Municipalidade, que atestarão entre outros aspectos, a forma de 

acessibilidade, atendimento, corpo técnico, mobiliário, instalações e salubridade do local; 

 

3.3.5. É vedado ao Contratado (Médico Especialista), o encaminhamento direto dos pacientes a 

outras especialidades, devendo devolver o paciente à Central ou Unidade de Saúde de origem, 

através de formulário próprio, podendo sugerir em campo específico a necessidade de atendimento 

em outras especialidades; 

 

3.3.6. Os profissionais proponentes, deverão comprovar na forma da lei, a formação 

acadêmica específica, na especialidade proposta, sem o que, não poderão em hipótese alguma, 

prestar os serviços objeto da presente contratação; 

 

3.4 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 

enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

a)-estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III  da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública 

Municipal; 

b)-estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV  da Lei Federal nº. 8.666/93, ainda que 

imposta por ente federativo diverso; 

c)-estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; e 

d)- não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

3.5- O certame será conduzido pelo Presidente da CPL/PMBG/ES, que terá, em especial, as 

seguintes atribuições: 

a- coordenar o processo de credenciamento (abertura dos envelopes e verificação dos documentos); 
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b- receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setores técnicos 

da Municipalidade; 

c- conduzir a (s) sessão(es) pública(s) que se estenderão enquanto o Chamamento estiver aberto; 

d- verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 

e- verificar e julgar as condições dos documentos de habilitação; 

f- receber, examinar e decidir os recursos ao edital ou ao certame, encaminhando à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

g-conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

h- encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE DA LICITANTE NO MOMENTO 

DE ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01: 

4.1 - Para o credenciamento ao certame, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

4.1.1 - Tratando-se de representante legal, o contrato social ou estatuto ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial ou em cartório, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

4.1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para realizar todos os atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para a outorga, 

ou de acordo com o anexo II. 

4.1.3 – Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 

prazo estipulado, participará do credenciamento normalmente, renunciando a apresentação ou 

interposição de recurso. 

 

5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 01- “HABILITAÇÃO” 

O Envelope 1 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados: 

5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

5.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

5.1.2 - Ato constitutivo, contrato social ou estatuto em vigor, com a última alteração (se houver) ou 

contrato consolidado; devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 

comerciais ou em cartório em caso de cooperativas; 
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5.1.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea 6.1.2 deste subitem; 

5.1.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades civis e cooperativas, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

5.1.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir. 

5.2 - REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA e TÉCNICA. 

5.2.1 – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ), emitida nos últimos 60 (sessenta) dias; 

 

5.2.2 – prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, caso esteja obrigada (FAC ou SINTEGRA); 

 

5.2.3 – prova de inscrição Municipal, através de Alvará, relativo ao domicílio ou a Sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade; 

 

5.2.4 – prova de regularidade de débitos para com a Fazenda Nacional e Contribuições 

Previdenciárias, através de certidão emitida pela RFB- Receita Federal do Brasil;  

5.2.5 - certidão de regularidade de débitos para com a Fazenda Estadual da Sede da licitante emitida 

pela Secretaria da Fazenda Estadual; 

5.2.6 - prova de regularidade de débitos para com a Fazenda Municipal, relativo ao Município da 

Sede da licitante; 

5.2.7 – prova de regularidade de débitos para com o FGTS, através de CRF (Certificado de 

Regularidade) emitida pela CEF- Caixa Econômica Federal. 

5.2.8 – prova de regularidade de débitos trabalhistas, comprovada por Certidão específica, emitida 

pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho; 

5.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

5.3.1 – prova de inexistência de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da Licitante ou pelo Tribunal de Justiça do Estado da Sede da licitante; 

5.3.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 30 (TRINTA) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 
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5.4 – OUTROS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES  

5.4.1 - Declaração de que não emprega menor, conforme Anexo VI. 

5.4.2 - Declaração Negativa de fato superveniente impeditivo, conforme Anexo VII.  

5.4.3 – Declaração de atendimento e submissão às normas do edital, conforme anexo III. 

5.4.4 – Declaração de Enquadramento de ME/EPP, nos termos das Leis Complementares 123/2006, 

128/2010, 147/2014 e 155/2016 caso pretendam utilizar os benefícios contidos na citada lei, 

conforme Anexo IX; 

5.4.5- Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidores Municipais, conforme Anexo X; 

5.4.6- Prova de Formação Acadêmica do Profissional na especialidade em que realizará as 

consultas médicas, através de Diplomas ou Certificados de Especialização e Prova de Registro 

no CRM- Conselho Regional de Medicina ou em outros órgãos regulamentadores; 

 

5.5 - Os documentos expedidos pela Rede Internacional de Computadores – INTERNET, poderão 

ser apresentados na forma impressa em original ou por cópia reprográfica sem autenticação, 

entretanto, poderão estar sujeitos à verificação de sua autenticidade, através de consulta que será 

realizada pela CPL/PMBG/ES-Comissão Permanente de Licitação. 

 

5.6 – Caso falte ou esteja vencido algum dos documentos de Habilitação Fiscal da Proponente, a 

CPL/PMBG/ES abrirá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, podendo ser 

ampliado em dobro esse prazo, a fim de homologação, no caso de proponente vencedor; 

 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

6.1 No ENVELOPE Nº 02, deverá ser apresentado a Proposta de Preços conforme Anexo I, 

devidamente preenchida, e devendo obedecer ao que se segue: 
 

a) A Proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, em papel timbrado da proponente, contendo a 

identificação completa, datada e assinada, com nome, CPF e RG do Representante Legal . 

 

b) A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada com os valores idênticos aos da 

planilha de preços referenciais formulada pela Municipalidade, por especialidade, valor 

unitário e valor global.  

 

c) Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas necessários ao perfeito 

cumprimento das obrigações assumidas pelo proponente. 

 

d) Não serão levadas em consideração, quaisquer vantagens não previstas neste edital. 
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6.2- Os serviços a serem prestados, deverão atender ao disposto na Legislação Municipal, Estadual, 

Federal da Saúde e específicas do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina; 
 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO 
 

7.1- A CPL/PMBG/ES fará a abertura dos envelopes protocolizados no devido tempo e de acordo 

com o estabelecido neste edital, avaliando a documentação de habilitação apresentada e a 

proposta de preços, que deverão ser abertos por ordem de protocolização a partir do dia 

12/06/2018 e para os novos proponentes, sempre no primeiro dia útil da semana seguinte à 

protocolização, para que a operacionalização do presente Chamamento e os contratos oriundos do 

mesmo, se adequem às questões orçamentárias e contábeis a que a administração pública está 

adstrita.  

 

8- DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

8.1- Na análise da documentação e das propostas, não haverá distinção entre proponentes do 

Município ou de fora dele, contanto que as determinações contratuais possam ser plenamente 

cumpridas e as necessidades da Municipalidade atendidas.  

 

8.1.1- Não serão levadas em consideração qualquer proposta que a Secretaria Municipal de Saúde 

tenha que se adequar ao proponente, pelo contrário, o Contratado (Médico Especialista) é que 

deverá se adequar às necessidades da municipalidade. 

 

8.2- Não serão recebidas em hipótese alguma, documentação e propostas antes do prazo 

estabelecido no preâmbulo deste Edital, ou após o encerramento do Chamamento Público. 

 

8.3- Na definição dos preços para a presente contratação, foram tomados como preços referencias, 

aqueles já pagos pelo Município no ano de 2018 ao CIM- Consórcio Médico do Noroeste do 

Estado do Espírito Santo, que não poderão ser modificados quando da proposta; 

 

8.3.1- O valor atual para cada consulta médica especializada é de R$42,00 (Quarenta e Dois Reais) 

e não haverá aumento durante o período da contratação. 

 

8.4. O preço proposto pelo licitante, deverá ser o mesmo contido na planilha do Anexo I; 

 

8.5. Havendo mais de um proponente apto para cada especialidade, todos serão credenciados, 

distribuindo-se proporcionalmente os quantitativos e valores entre os interessados; 

 

8.6. O prazo de validade do credenciamento se estenderá por 12 (doze) meses, ou seja, havendo 

interessados em credenciar-se após a data de 12/06/2018, poderão ainda providenciar o seu 

credenciamento junto à CPL/PMBG/ES, até o ultimo mês da contratação, dividindo-se os 

quantitativos e valores proporcionalmente entre os proponentes. 



 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SEMAS-BAIXO GUANDU/ES – CHAMAMENTO  PÚBLICO nº 003/2018                                                                          Página 8 

 

8.7. A SEMAS manterá listagem atualizada dos Médicos Especialistas durante toda a vigência deste 

Credenciamento. 

8.8- Os contratos administrativos oriundos do presente credenciamento, poderão sofrer 

aditivos, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas atualizações, considerando, que 

podem inclusive ser renovados por iguais e sucessivos períodos, de acordo com as quantidades 

já contratadas, visto que o tipo de serviço, enquadra-se naqueles considerados “continuados” 

descritos no Inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas atualizações.  

9- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1- Caberão recursos tanto do edital, na forma de impugnação, ou nas fases seguintes, na forma de 

recursos administrativos ou judiciais. Em todos os casos, deverão ser protocolizados e direcionados 

ao Presidente da CPL/PMBG/ES ou em sendo negados à autoridade superior; 

 

9.2- O prazo máximo para impugnar o edital é de até 02 (dois) dias úteis antes da sua abertura; 

 

9.3- Caberá à CPL/PMBG/ES decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

antes do inicio da abertura que se dará às 09hs do dia 07/05/2018; 

 

9.4- Após a abertura dos envelopes, qualquer participante poderá manifestar, imediata e 

motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias, da 

confecção da ata, para a apresentação das razões do Recurso, ficando os demais participantes, 

desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, mediante 

solicitação formal. 

 

9.5- A falta de manifestação imediata e motivada do participante quanto ao resultado do 

credenciamento, importará preclusão do direito de recurso.  

 

9.5.1. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos. 

 

9.6- Acolhida a impugnação contra o ato convocatório (edital), será definida e publicada nova data 

para a realização do Chamamento Público; 

 

9.7- Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que 

se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando de forma, 

inquestionável, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

 

10. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 

 

10.1. Os prazos de vigência e execução da presente contratação será 12 (doze) meses. 
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11. DOS PREÇOS A SEREM PAGOS 

 

11.1 Os preços para remuneração dos Prestadores de Serviços, referentes à cada consulta médica 

especializada, serão os mesmos já pagos pelo Município CIM- Consórcio de Saúde do Noroeste do 

Estado do Espírito Santo, que é de R$42,00 (Quarenta e Dois Reais) por consulta especializada, que 

não poderão sofrer reajustes durante o período desta contratação, que será até 12 (doze) meses. 

 

11.1.1- O proponente que desejar prestar serviços por um período menor, deverá informar em sua 

proposta. 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1 As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento de 2018, nas 

seguintes dotações orçamentárias: 

 

100 - Secretaria Municipal de Saúde 

1001 – Departamento de Saúde 

1001.1030200232.104 – Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade 

3390390000 – Outros Serviços de Terceiros - PJ (69) 

FONTE DE RECURSOS: 12010000 – Recursos Próprios da Saúde 

FONTE DE RECURSOS: 12030001 – Saúde- SUS- MAC 

FONTE DE RECURSOS: 32030001 – Saúde- SUS- MAC 

 

13. DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS EMPRESAS 

CREDENCIADAS 

 

13.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o aceite da NF de Serviços, 

emitida pelo Contratado, devidamente atestada pelo Gestor do contrato e pela Sra. Secretária 

Municipal de Saúde. 

 

13.1.1- O Fiscal indicado para a presente contratação será a Servidora: Neimar Godinho dos Reis, 

Coordenadora da Unidade Sanitária Dilman Netto Ferreira; 

 

13.2.  Fica sob a incumbência da Contratada a iniciativa do cálculo minucioso da fatura devida, a 

ser revisto e aprovado pela Contratante;  

 

13.2.1. As Notas Fiscais que contiverem erros de qualquer natureza, serão devolvidas à Contratada 

para correção ou cancelamento e nova apresentação, sem o que não poderá ser paga; 

 

13.3 A liquidação da despesa obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei Federal nº 

4.320/1964, na Lei Federal nº 8.666/1993, assim como o estabelecido na Lei Complementar nº 

101/2000- Lei de Responsabilidade Fiscal; 
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13.4-  Durante todo o período de vigência contratual o Contratado deverá manter-se em dia com os 

documentos de sua “Habilitação”; 

 

14. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

14.1 Serão considerados classificados, as propostas que preencherem todas as condições fixadas 

neste Chamamento Público. 

 

14.2 A CPL/PMBG/ES classificará as propostas, considerando-se a quantidade de proponentes para 

cada especialidade e a ordem de protocolização.  

 

14.2.1. Havendo mais de um proponente para cada especialidade, o quantitativo total será dividido 

igualmente entre os proponentes, a menos que um proponente desista formal e justificadamente, do 

seu quantitativo apurado no rateio, por ser operacionalmente ou economicamente inviável; 

 

14.2.2- Havendo mais de um credenciado para cada especialidade, as demandas serão distribuídas 

por sorteio; 

 

15. DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1. Uma vez declarado o(s) credenciados/vencedor (es) pela CPL/PMBG/ES, e homologado o 

certame pela autoridade superior, o(s) proponente(s) serão convocados para assinar o Contrato 

Administrativo (Modelo do Anexo V), no prazo de 05 (cinco) dias úteis após ser comunicado, sob 

pena de punição, por descumprimento de obrigação contida no edital, nos termos da Lei nº 

8.666/1993 e suas alterações. 

 

16. DAS RESPONSABILIDADES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

16.1. Os Prestadores de Serviços que aderirem a este procedimento de contratação, declaram que 

atendem a todas as exigências legais e regulatórias à execução do seu objeto e que possuem 

autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, à pena de 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública, bem como às penalidades da legislação civil e penais aplicáveis (Art. 299 do CP por 

Falsidade Ideológica). 

 

16.2. O Contratado se compromete a prestar os serviços conforme o disposto em sua proposta 

(Anexo I), no padrão de qualidade estabelecida na legislação vigente e nas especificações 

elaboradas pela Secretaria Municipal de Saúde.  

 

16.3. O prestador de serviços se compromete a executar os serviços estabelecidos neste 

Chamamento Público, durante o período de vigência do contrato. 

 

16.4. O prestador de serviços se compromete a realizar as consultas nos locais determinados e de 

acordo com o cronograma e requisições fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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16.5- O usuário dos serviços, o gestor ou fiscal da contratação poderão denunciar qualquer 

irregularidade na Prestação dos Serviços Contratados. 

 

17. DAS PENALIDADES 

 

17.1. Poderão ser aplicadas à Contratada, em caso de descumprimento a alguma das condições e 

exigências estipuladas neste edital, as seguintes penalidades, dentre outras: 

 

17.1.1. Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais 

tenham concorrido, e desde que ao caso não se aplique as demais penalidades. 

 

17.1.2. Pela recusa injustificada em presar os serviços, a empresa estará sujeita à multa diária de 

0,33% (por cento), calculada sobre o valor adjudicado até o limite de 10% (dez por cento); 

 

17.1.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias caracteriza inexecução total, acarretando a suspensão 

temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com esta Administração num 

prazo de até dois anos, nos termos da lei federal nº 8.666/1993. 

 

17.2. Será facultado à licitante, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa 

prévia, na ocorrência de quaisquer das situações sujeitas às penalidades previstas neste edital. 

 

17.3. O Contratado não poderá solicitar o seu descredenciamento com o contrato em vigor, a menos 

que a motivação ou motivações sejam plausíveis e a “bem do serviço público”; 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. A apresentação da proposta implica aceitação deste edital, bem como das normas legais que 

regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as 

disposições contidas nesta licitação. 

 

18.2. Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados, 

podendo inclusive serem autenticados pela Comissão Permanente de Licitação em até 48 (quarenta 

e oito) horas antes do certame. 

 

18.3. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º. da 

Lei nº. 8.666/93, estão impedidos de participar deste Chamamento Público, por determinação do 

artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

 

18.4. Todos os documentos (planilhas e certidões) na medida do possível, deverão ser apresentados, 

em folhas de papel no tamanho “A4”, para facilitar o arquivamento processual. 

 

18.5. Os envelopes não abertos contendo a documentação dos proponentes ficarão em posse da 

CPL/PMBG/ES, à disposição dos mesmos, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos após a 

conclusão do certame e ao término deste prazo os mesmos poderão destruídos pela administração. 
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18.6. O processo de contratação, contendo todas as suas partes, encontra-se à disposição dos 

interessados à Sala nº 203 – CPL/PMBG/ES, localizada no Prédio Administrativo Municipal, à Rua 

Francisco Ferreira, n° 40, Centro, no horário de 07h00 às 13h00 ou podem ser obtidas pelo e-mail 

pmbglicitar2@hotmail.com, pelo telefone (27) 3732-8916, pelo site: pmbg.es.gov.br ou ainda pelo 

portal “transparência” do Município. 

 

18.7- Os contratos oriundos do presente Chamamento Público, poderão sofrer aditivos, quando 

devidamente justificados, nos termos do Art. 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 

atualizações. 

 

18.7.1- Os contratos oriundos do presente Chamamento Público, tem características de contratos 

continuados, nos termos do Inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas atualizações. 

 

19. DOS ANEXOS 

 

19.1 Fazem parte integrante deste edital: 

 

19.1.1  - Anexo I – Modelo de Planilha de Proposta de Preços; 

19.1.2  - Anexo II – Modelo de Procuração para Credenciamento; 

19.1.3  - Anexo III – Declaração de Atendimento e Submissão às Normas do Edital; 

19.1.4  - Anexo IV – Especificações dos serviços; 

19.1.5  - Anexo V – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços; 

19.1.6  - Anexo VI – Declaração de que Não Emprega Menor; 

19.1.7  - Anexo VII – Declaração Negativa de fato superveniente impeditivo; 

19.1.8  - Anexo VIII – Declaração de Formação dos Especialistas; 

19.1.9  - Anexo IX - Declaração de Enquadramento de ME/EPP; 

19.1.10 -Anexo X – Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidores; 

 

20. FORO 

 

20.1. O Foro do presente CHAMAMENTO PÚBLICO nº 003/2018 é o da Comarca de Baixo 

Guandu-ES, para conhecer e julgar quaisquer questões dela decorrentes; 

 

 

BAIXO GUANDU/ES, 17 de maio de 2018. 

  

 

SANDRO MÁRCIO ZAMBONI 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I  
 

PROCESSO Nº 290/2018                                             

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 
 

 

PLANILHA DE PROPOSTA PREÇOS- CONSULTAS ESPECIALIZADAS 
ITEM Quantidade 

Previstas/ 

Consultas/

Mês 

Quantidade 

Especialista 
Quantidades 

Previstas 

Consultas Ano 

Unidade DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Vr. Unit. 

Consulta 

Vr. Mensal 

Previsto 

Vr. TOTAL 

12 MESES 

01 200 02 2.400 Serviço Consulta Cardiologista 42,00 8.400,00 100.800,00 

02 240 02 2.880 Serviço Consulta Ginecologista 42,00 10.080,00 120.960,00 

03 200 02 2.400 Serviço Consulta Pediatria 42,00 8.400,00 100.800,00 

04 120 01 1.440 Serviço Consulta Oftalmológica 42,00 5.040,00 60.480,00 

05 100 01 1.200 Serviço Consulta Gastroenterologista 42,00 4.200,00 50.400,00 

06 100 01 1.200 Serviço Consulta Dermatologista 42,00 4.200,00 50.400,00 

07 60 01 720 Serviço Consulta Neurologista 42,00 2.520,00 30.240,00 

08 200 02 2.400 Serviço Consulta Ortopedista 42,00 8.400,00 100.800,00 

09 60 01 720 Serviço Consulta Cirurgião Geral 42,00 2.520,00 30.240,00 

10 60 01 720 Serviço Consulta Infectologista 42,00 2.520,00 30.240,00 

                                        TOTAL.............................................................................................................. R$675.360,00 

 

Valor por Extenso: R$___________(____________________________________________); 

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias corridos, da abertura da proposta; 

Prazo de Execução e Vigência Contratual: 12 (doze) meses; 

Declaramos estarmos de acordo e submeter- nos à todas as cláusulas e condições do Edital de 

Chamamento Público n.º 003/2018. 

 

Baixo Guandu/ES, 12 de junho de 2018. 

 
 
 

Nome da Empresa/Proponente 

CNPJ nº  

Representante Legal 

CPF nº e RG nº 
(apor carimbo) 
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ANEXO II  
 

PROCESSO Nº 290/2018                                             

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 

 

   

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a Firma....., com 

sede (endereço  completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº  .................. ..................,neste ato,  

representada pelo Sr. (a)..............portador (a) da C. Identidade nº ........, e CPF nº..............., nomeia e 

constitui como seu  representante o (a) senhor (a) ................., portador (a) da C. Identidade RG 

nº.......................e CPF nº.........................., a quem confere poderes para representar a empresa 

outorgante no CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018, instaurado pelo  Município de Baixo 

Guandu - ES, em especial para firmar declarações e atas, interpor ou desistir da interposição de 

recursos e praticar todos os demais  atos pertinentes ao certame acima indicado. 

 

Baixo Guandu/ES, 12 de junho de 2018. 

  

 

Nome da Empresa/Proponente 

CNPJ nº  

Representante Legal 

CPF nº e RG nº 
(apor carimbo) 
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ANEXO III  

 

PROCESSO Nº 290/2018                                             

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 

 
  

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins que cumpriremos os termos do edital de CHAMAMENTO 

PÚBLICO nº 003/2018 e realizaremos os serviços objeto desta contratação em cumprimento ao 

plano de trabalho, ao cronograma estabelecido, nas quantidades estimadas pela Municipalidade, nos 

locais e horários indicados nas requisições emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde.  

 

Baixo Guandu/ES, 12 de junho de 2018. 

 

  

Nome da Empresa/Proponente 

CNPJ nº  

Representante Legal 

CPF nº e RG nº 
(apor carimbo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SEMAS-BAIXO GUANDU/ES – CHAMAMENTO  PÚBLICO nº 003/2018                                                                          Página 16 

 

ANEXO IV   

 

PROCESSO Nº 290/2018                                             

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 

 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS/ESPECIFICAÇÕES 

 

 
ITEM Quantidade 

Previstas/ 

Consultas/

Mês 

Quantidade 

Especialista 
Quantidades 

Previstas 

Consultas Ano 

Unidade DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Vr. Unit. 

Consulta 

Vr. Mensal 

Previsto 

Vr. TOTAL 

12 MESES 

01 200 02 2.400 Serviço Consulta Cardiologista 42,00 8.400,00 100.800,00 

02 240 02 2.880 Serviço Consulta Ginecologista 42,00 10.080,00 120.960,00 

03 200 02 2.400 Serviço Consulta Pediatria 42,00 8.400,00 100.800,00 

04 120 01 1.440 Serviço Consulta Oftalmológica 42,00 5.040,00 60.480,00 

05 100 01 1.200 Serviço Consulta Gastroenterologista 42,00 4.200,00 50.400,00 

06 100 01 1.200 Serviço Consulta Dermatologista 42,00 4.200,00 50.400,00 

07 60 01 720 Serviço Consulta Neurologista 42,00 2.520,00 30.240,00 

08 200 02 2.400 Serviço Consulta Ortopedista 42,00 8.400,00 100.800,00 

09 60 01 720 Serviço Consulta Cirurgião Geral 42,00 2.520,00 30.240,00 

10 60 01 720 Serviço Consulta Infectologista 42,00 2.520,00 30.240,00 
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ANEXO V  

 

PROCESSO Nº 290/2018    

                                          

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 

 

 

CONTRATO Nº _______/2018 
 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIXO GUANDU/ES E A 

EMPRESA “_________________” PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS 

EM ____________________. 

 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIXO GUANDU/ES, pessoa jurídica de direito 

público interno, situada à Rua Francisco Ferreira, n.º 40 - Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 

11.682.696/0001-08, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Sra. 

__________________________, Secretária Municipal de Saúde, brasileira, solteira, portadora do 

CPF n.º _________________ e RG nº _________________e a empresa _____________________, 

inscrita no CNPJ sob n.º _____________, sito à _________, nº ____, bairro:_____, no Município 

de ________/___, CEP Nº _____-___, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representado pelo Sr. ______________, brasileiro, ________, ________, portador do RG n.º 

________-SSP-___ e CPF n.º 000.000.000-00, firmam o presente termo visando a Prestação de 

Serviços de Consultas Médicas Especializadas em ___________________, de acordo com o 

Processo administrativo protocolizado pela Secretaria Municipal de Saúde n.º 290/2018 e 

proposta da contratada, partes integrantes do presente termo, independentemente de transcrição, que 

se regerá pela lei federal n.º 8666/1993 e suas atualizações, nas condições a seguir aduzidas: 

FUND. LEGAL: Inciso III, do Art. 25 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto da presente contratação é a Prestação de Serviços na realização de Consultas Médicas 

Especializadas em ____________________, conforme plano de trabalho da Secretaria Municipal de 

Saúde a saber: 
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ITE

M 

Quantidade 

Previstas/ 

Consultas/

Mês 

Quantidade 

Especialista 
Quantidades 

Previstas 

Consultas Ano 

Unidade DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Vr. Unit. 

Consulta 

Vr. Mensal 

Previsto 

Vr. TOTAL 

12 MESES 

01 200 02 2.400 Serviço Consulta Cardiologista 42,00 8.400,00 100.800,00 

02 240 02 2.880 Serviço Consulta Ginecologista 42,00 10.080,00 120.960,00 

03 200 02 2.400 Serviço Consulta Pediatria 42,00 8.400,00 100.800,00 

04 120 01 1.440 Serviço Consulta Oftalmológica 42,00 5.040,00 60.480,00 

05 100 01 1.200 Serviço Consulta Gastroenterologista 42,00 4.200,00 50.400,00 

06 100 01 1.200 Serviço Consulta Dermatologista 42,00 4.200,00 50.400,00 

07 60 01 720 Serviço Consulta Neurologista 42,00 2.520,00 30.240,00 

08 200 02 2.400 Serviço Consulta Ortopedista 42,00 8.400,00 100.800,00 

09 60 01 720 Serviço Consulta Cirurgião Geral 42,00 2.520,00 30.240,00 

10 60 01 720 Serviço Consulta Infectologista 42,00 2.520,00 30.240,00 

     VALOR TOTAL   675.360,00 

 

Valor Global: R$675.360,00 (Seiscentos e Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Sessenta Reais). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Todos os custos e despesas diretas e indiretas para a plena execução 

dos serviços contratados, ficarão por conta da CONTRATADA, conforme proposta apresentada. 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 

O Objeto desta contratação será executado por preço unitário. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor 

unitário de R$42,00 (Quarenta e Dois Reais) por Consulta, totalizando:  

 

ITE

M 

Quantidade 

Previstas/ 

Consultas/

Mês 

Quantidade 

Especialista 
Quantidades 

Previstas 

Consultas Ano 

Unidade DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Vr. Unit. 

Consulta 

Vr. Mensal 

Previsto 

Vr. TOTAL 

12 MESES 

01 200 02 2.400 Serviço Consulta Cardiologista 42,00 8.400,00 100.800,00 

02 240 02 2.880 Serviço Consulta Ginecologista 42,00 10.080,00 120.960,00 

03 200 02 2.400 Serviço Consulta Pediatria 42,00 8.400,00 100.800,00 

04 120 01 1.440 Serviço Consulta Oftalmológica 42,00 5.040,00 60.480,00 

05 100 01 1.200 Serviço Consulta Gastroenterologista 42,00 4.200,00 50.400,00 

06 100 01 1.200 Serviço Consulta Dermatologista 42,00 4.200,00 50.400,00 

07 60 01 720 Serviço Consulta Neurologista 42,00 2.520,00 30.240,00 
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08 200 02 2.400 Serviço Consulta Ortopedista 42,00 8.400,00 100.800,00 

09 60 01 720 Serviço Consulta Cirurgião Geral 42,00 2.520,00 30.240,00 

10 60 01 720 Serviço Consulta Infectologista 42,00 2.520,00 30.240,00 

     TOTAL   R$675.360,00 

 

Valor por Extenso: R$___________(____________________________________________); 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento pelos serviços contratados será efetuado em até 30 

(trinta) dias, após a realização dos serviços, contra a apresentação das Notas Fiscais, e mediante 

emissão de laudo de aceitação expedido pela CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos 

documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

o pagamento ficará pendente 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: 

a- Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade das 

certidões negativas nos sites oficiais emissores e se a CONTRATADA mantém as condições de 

habilitação do presente certame, devendo seu resultado ser impresso,  juntado ao processo de 

pagamento. 

b- Na liquidação da despesa, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 

quando for o caso.  

c- Os pagamentos serão efetuados por meio de Ordem Bancária, mediante depósito em conta- 

corrente, na agência e no estabelecimento bancário indicado pela Contratada, em sua Nota Fiscal, 

ou em cheque nominativo na tesouraria municipal. 

d-  A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

Contratada, que porventura não tenha sido acordada neste contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO – Nos preços contratuais estão inclusos também o valor dos custos de  

transporte, hospedagem, alimentação e todos os custos e despesas decorrentes de impostos e taxas 

de qualquer natureza para o cumprimento do presente CONTRATO. 

PARÁGRAFO QUINTO – Os preços ora fixados, são fixos e irreajustáveis durante a vigência do 

presente CONTRATO. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO e VIGÊNCIA CONTRATUAL 

Os prazos de vigência e de execução dos serviços são de até 12 (doze) meses, contados à partir 

assinatura da ordem de serviços.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Os prazos de vigência e execução contratual poderão ser aditivados, 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas atualizações, quando devidamente justificados.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - A presente contratação tem característica de serviços continuados, 

desta forma, poderá ser prorrogada, quando devidamente justificado, nos termos do Art. 57 da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas atualizações. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para fazer face às despesas deste CONTRATO correrão à conta do Orçamento 

Municipal em vigor, a saber: 

 

100 - Secretaria Municipal de Saúde 

1001 – Departamento de Saúde 

1001.1030200232.104 – Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade 

3390390000 – Outros Serviços de Terceiros - PJ (69) 

FONTE DE RECURSOS: 12010000 – Recursos Próprios da Saúde 

FONTE DE RECURSOS: 12030001 – Saúde- SUS- MAC 

FONTE DE RECURSOS: 32030001 – Saúde- SUS- MAC 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A fiscalização da contratação e o acompanhamento da execução dos serviços, ficará sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, que designa como fiscal do Contrato a Sra. 

Neimar Godinho dos Reis – Coordenadora da Unidade Sanitária. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E DAS OBRIGAÇÕES 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA as despesas com encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do presente CONTRATO, sendo que a 

inadimplência de tais obrigações não transfere ao Município de Baixo Guandu/ES a 

responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do CONTRATO ou restringir a 

regularidade e uso dos serviços. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA relativamente aos encargos 

alinhados na cláusula anterior, não transfere à administração Municipal a responsabilidade de sua 

quitação, mormente pagamento de caráter indenizatório por acidente contra terceiros ou mesmo 

com o próprio pessoal admitido pela empresa CONTRATADA. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços de consultas 

médicas especializadas de acordo com o cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Será de responsabilidade da CONTRATADA os danos causados 

diretamente à Administração Municipal ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e o fato que a fiscalização ou 

acompanhamento da execução dos serviços ter sido efetuado pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE não se responsabiliza por outras despesas que 

surjam em decorrência deste CONTRATO, efetuadas entre a CONTRATADA e terceiros e muito 

menos aquelas que não figurem expressamente no presente CONTRATO e na proposta de preços da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão 

aplicadas as seguintes penalidades: 

a) Multa; 

b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de serviço; 

c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Baixo Guandu – ES; e, 

d) Declaração de inidoneidade. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será aplicada a multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor do 

contrato, por dia até o trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem realizados quando a 

CONTRATADA sem justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigação 

assumida. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor do 

Contrato, quando a CONTRATADA: 

a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

b) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem a prévia autorização da CONTRATANTE; 

c) Desatender as determinações da fiscalização; 

d) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços; 

e) Não iniciar sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

Contrato, quando a CONTRATADA: 

a) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados; 

b) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo 

ou má fé, venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da 

obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados. 
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PARÁGRAFO QUARTO - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a 

CONTRATADA sem justa causa não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, 

dolosa ou revestida de má fé, a juízo da CONTRATANTE, independentemente das demais sanções 

cabíveis: 

a) A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao 

infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial; 

 

b) As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria do Município, dentro do prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do 

julgamento de pedido de reconsideração do recurso. 

 

CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial do CONTRATO pela Contratada, ensejará a sua rescisão, com as 

consequências contratuais previstas na legislação vigente, sendo causa de rescisão as enunciadas 

nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

O presente CONTRATO será executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas e 

condições estabelecidas neste CONTRATO e na Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Todas as normas e determinações contidas nas Leis referentes às 

contratações públicas se aplicam à presente contratação, mesmo que não estejam devidamente 

especificadas neste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

A CONTRATANTE valendo-se da faculdade que lhe é assegurada pelo Art. 56 da Lei 8666/1993 e 

suas atualizações, dispensa a CONTRATADA da prestação de Garantia Contratual, para execução 

do presente CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REGULAMENTAÇÃO CONTRATUAL 

O presente CONTRATO será regulado pelas normas contidas pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e 

suas alterações, não podendo a CONTRATADA alegar ignorância com relação ao conteúdo deste 

CONTRATO, cujas cláusulas e condições que deverão ser atendidas integralmente, expressando, 

ainda, concordância incontestável com todos os seus termos, a partir de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Integram o presente CONTRATO independentemente de transcrição: 
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a) Processo administrativo protocolizado sob n.º 290/2018; 

b) Edital de Chamamento Público nº 003/2018; 

c) Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas atualizações. 

d) Proposta apresentada pela CONTRATADA; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

Fica estabelecido que o Foro para dirimir dúvidas relativas ao presente CONTRATO é o da 

Comarca de Baixo Guandu - Estado do Espírito Santo. 

E por estarem justos e Contratados, é o presente CONTRATO depois de lido e achado conforme, 

assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas que também assinam. 

 

Baixo Guandu - ES, ____ de junho de 2018. 

 

                               

 

CONTRATANTE:_______________________________________________________________  

                                        FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIXO GUANDU - ES 

                        CNPJ sob o nº 11.682.696/0001-08 

 

 

CONTRATADA:_________________________________________________________________ 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1º___________________________________               2º__________________________________ 

CPF:                                                                                  CPF: 
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ANEXO VI 

 

PROCESSO Nº 290/2018                                             

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrito no CNPJ n° ___________________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) ____________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade no _____________ e do CPF no ____________________, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz 

Baixo Guandu/ES, 12 de junho de 2018. 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO VII 

 

PROCESSO Nº 290/2018                                             

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 
 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrito no CNPJ n° ___________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) ____________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade no _____________ e do CPF no ____________________, DECLARA, para fins que 

até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos à sua participação neste processo 

licitatório, nos termos da Lei nº 8.666/1993. 

Baixo Guandu/ES, 12 de junho de 2018. 

 

 

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________ 
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ANEXO VIII 

PROCESSO Nº 290/2018     

                                         

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO 

Credenciamento de Pessoa Jurídica, para Prestação de Serviços de Consultas Médicas 

Especializadas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

2 – JUSTIFICATIVA  

 

A Secretaria Municipal de Saúde vem desenvolvendo um conjunto de ações, cuja finalidade 

principal é a de promover a melhoria na qualidade de vida dos munícipes em geral. 

A Constituição Federal de 1988 nos Art. 196 à 200, enquadra a Saúde como um Direito inalienável 

do cidadão e a considera como um dos passivos sociais a serem enfrentados urgentemente, 

destacando-se que as ações das três esferas de governo (federal, estadual e municipal) realizam-se 

de forma articulada, cabendo a gestão e coordenação em suas respectivas esferas de governo. 

Cabe ressaltar que a Secretaria Municipal de Saúde, já dispõe de uma gama considerável de ações 

com vistas à oferta de serviços na área Ambulatorial e de Média complexidade à população e vem 

tentando ampliar essa oferta, para que sejam universalizados os serviços e ainda com vistas a 

diminuir os custos de terceirização. 

Os Postos e Unidades de Saúde são os meios mais próximos de universalizar a Saúde do Município 

uma vez que estão inseridos nas localidades e mais próximos do cidadão e abarcam uma gama de 

serviços com vistas à prevenção e a melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens, adultos e 

idosos. 

A relação de Consultas Médicas Especializadas elencadas nesta contratação, os quantitativos de 

demanda, foram apurados através de estatísticas anuais, planejamento operacional e financeiro, com 

toda a equipe da Secretaria, a fim de se atender o maior número possível de cidadãos do Município. 

O Art. 199 da Constituição Federal estabelece  a possibilidade de que a assistência à saúde é livre à 

iniciativa privada, de forma a complementar o Sistema Único de Saúde, mediante contrato de 

direito público. 



 

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SEMAS-BAIXO GUANDU/ES – CHAMAMENTO  PÚBLICO nº 003/2018                                                                          Página 27 

 

Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde considera pertinente e urgente a realização da 

contratação em apreço, com vistas a ampliação de serviços à coletividade, até que se alcance a 

universalização de serviços à Saúde no país, direito básico e inalienável do cidadão.  

 

3 – QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ESPECIALIDADES  

ITE

M 

Quantidade 

Previstas/ 

Consultas/

Mês 

Quantidade 

Especialista 
Quantidades 

Previstas 

Consultas Ano 

Unidade DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Vr. Unit. 

Consulta 

Vr. Mensal 

Previsto 

Vr. TOTAL 

12 MESES 

01 200 02 2.400 Serviço Consulta Cardiologista 42,00 8.400,00 100.800,00 

02 240 02 2.880 Serviço Consulta Ginecologista 42,00 10.080,00 120.960,00 

03 200 02 2.400 Serviço Consulta Pediatria 42,00 8.400,00 100.800,00 

04 120 01 1.440 Serviço Consulta Oftalmológica 42,00 5.040,00 60.480,00 

05 100 01 1.200 Serviço Consulta Gastroenterologista 42,00 4.200,00 50.400,00 

06 100 01 1.200 Serviço Consulta Dermatologista 42,00 4.200,00 50.400,00 

07 60 01 720 Serviço Consulta Neurologista 42,00 2.520,00 30.240,00 

08 200 02 2.400 Serviço Consulta Ortopedista 42,00 8.400,00 100.800,00 

09 60 01 720 Serviço Consulta Cirurgião Geral 42,00 2.520,00 30.240,00 

10 60 01 720 Serviço Consulta Infectologista 42,00 2.520,00 30.240,00 

     TOTAL   R$675.360,00 

 
Valor Global da Contratação: R$675.360,00 (Seiscentos e Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Sessenta Reais). 

 

 

4 – LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

As consultas serão realizadas parceladamente de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal 

de Saúde e da seguinte forma: 

 

01- Os profissionais envolvidos na prestação de serviços, deverão ter formação e registro nas 

especialidades ofertadas. 

02- Os Serviços (Consultas Médicas Especializadas) deverão ser realizados dentro de um alto 

padrão de atendimento e qualidade, não diferindo daquelas realizadas pelos mesmos profissionais 

nos consultórios particulares. 

03- Os Prestadores de Serviços deverão atentar para as boas práticas de higiene e segurança na 

manipulação de equipamentos, materiais e medicação; 

04- Os locais de realização das consultas deverão atender às normas brasileiras de medicina, 

segurança e ambientais. 
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05- Os equipamentos e utensílios de uso pessoal, utilizados nas consultas médicas deverão ser 

providenciados pelo profissional, sendo certo que nenhuma consulta médica especializada poderá 

ser realizada sem a devidas condições estruturais. 

06- Os profissionais podem realizar o máximo de consultas possíveis, diárias, de acordo com as 

normas brasileiras; 

07- A fiscalização, de acordo com o cronograma e o plano de trabalho traçados, promoverá reuniões 

de trabalho individuais ou em equipes, por especialidades ou transversais, na busca constante da 

melhoria da qualidade de serviços prestados aos Munícipes; 

 

08- A Secretaria Municipal de Saúde, abrirá um livro para inserção de reclamações ou 

sugestões da população diretamente atendida pelas Consultas Médicas Especializadas, cujo 

fim será sempre a melhoria da qualidade dos serviços prestados; 

 

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento próprio acompanhará a realização dos 

serviços e se não estiverem de acordo com as normas e especificações contratadas, serão de 

imediato cancelados e seus contratos rescindidos, quando não houver outra forma de solução, sem 

pena de aplicação das penalidades contratuais. 

 
 

5 – ESTRATÉGIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRAZOS DE ENTREGA e DE EXECUÇÃO  

  

Os Serviços serão realizados de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de 

suprir a população de um atendimento mais rápido e humanizado, em complementação aos serviços 

executados pelo Município. 

            Inicialmente a Contratada receberá uma Ordem de Serviço Global, que é emitida pela 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, após a assinatura do Contrato e empenho, 

porém, a efetiva Prestação dos Serviços se dará quando da emissão pelo Gestor do Contrato das 

devidas requisições parceladas, que poderão ser semanais ou mensal.  

Os Serviços prestados deverão atender às Normas Nacionais de Saúde, elaboradas pelo 

Ministério da Saúde e demais órgãos de fiscalização e Regulamentadores. 

Não se admitirá faltas ou atrasos para a realização das Consultas “especializadas”. 

A prestação de serviços será individualizada, podendo em determinados casos ser 

acompanhadas. 

O prestador de serviços credenciado, não poderá cobrar qualquer taxa em acréscimo ou 

valores a mais, para a realização dos serviços objeto da presente contratação 

A Secretaria Municipal de Saúde elaborará relatório mensal dos pacientes atendidos, para 

efeito de acompanhamento da execução contratual, liquidação e pagamento dos serviços. 
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O prazo de validade dos contratos oriundos do presente processo licitatório será de até 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado ou sofrer aditivos nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e 

suas atualizações. 

6 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Secretaria Municipal de Saúde designará como Gestor do Contrato a Servidora: Nome: Neimar 

Godinho Reis- Função: Coordenadora de Unidade de Saúde. 

6.1-A fiscalização da contratação será exercida pelo representante acima descrito, ao qual competirá 

dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 

Administração.  

6.1.1- O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 

controle da execução do contrato. 

6.1.2- 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, vícios redibitórios, ou fornecimento de produto inadequado ou de qualidade inferior, 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. 

6.2- O fiscal do contrato 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, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/ CONTRATANTE 

 

7.1. A Prestação de Serviços do objeto desta contratação, deverá ser realizada de acordo com as 

requisições emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde.  

7.1.1- O presente CHAMAMENTO PÚBLICO e os contratos dele oriundos terão a sua validade por 

até 12 (doze) meses, podendo este ser rescindido, acrescidos, ou ter o seu prazo prorrogado se assim 

for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações. 

7.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de paralisar no todo ou em parte a contratação 

unilateralmente, por ato discricionário, ou por motivos determinados pelo Contratado, quando o 

mesmo não atender ao que ficou estabelecido no presente edital e no contrato. 

7.3. Caso haja interrupção ou atraso na realização dos serviços, a CONTRATADA entregará 

justificativa escrita em até 48 (quarenta e oito) horas, contados do prazo de entrega das requisições.  
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7.4- A justificativa será analisada pela CONTRATANTE que tomará as providências necessárias 

para adequação da prestação dos serviços, conforme estabelecido contratualmente. 

7.5. Os serviços serão realizados nos Postos ou Unidades de Saúde do Município, ou nos casos 

específicos, nos consultórios dos profissionais ou clínicas contratadas. 

7.6. Todos os custos e despesas relativas ou empregadas na Prestação de Serviços, tais como 

transportes, mão de obra, refeições, taxas, impostos, contribuições, etc, correrão à custas 

exclusivamente da licitante contratada. 

7.7-A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame; 

 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

A presente contratação será regida pelas normas e condições estabelecidas na Lei  Federal nº 

8.666/1993 e suas atualizações, pela Constituição Federal nº 1988, pela Lei Federal nº 8.080/1990, 

pelos Decretos Municipais nº 5.126/2014 e 5.350/2015. 

 

9 – RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

BAIXO GUANDU/ES, 17 de maio de 2018. 

 

Sandro Márcio Zamboni 

Presidente da CPL/PMBG/ES 
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ANEXO IX 

PROCESSO Nº 290/2018                                             

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP  

Nos Termos da Lei Complementar nº 123/2006, 147/2014 e 155/2016 

 

 

 

Declaramos em cumprimento ao estabelecido no presente Edital, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que a nossa empresa, na presente data é considerada: 

 

(   ) Microempresa, conforme Inciso I, do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

(   ) Empresa de Pequeno Porte, conforme Inciso II, do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

(   ) MEI- Micro Empreendedor Individual; 

 

Declaramos ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006 e suas atualizações subsequentes. 

 

Baixo Guandu/ES, 12 de junho de 2018. 
                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nome do Representante Legal: _____________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

CPF:   ____________________________________________ 
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(Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante, com nome, CNPJ e endereço) 

ANEXO X  

PROCESSO Nº 290/2018                                             

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM 

SERVIDORES MUNICIPAIS 

 

 

A empresa  ____________,  por intermédio de seu representante legal a Sr  (a) ________________, 

portador (a) do CPF nº _______________com o RG nº _________________ ,Residente à 

__________, Bairro____________,  Estado _______________  CEP ___________, DECLARA, 

para os devidos fins, que não possui, Proprietário ou Sócio- administrador, que seja Servidor do 

Município, e que não possui, qualquer tipo de vínculo de parentesco, com o Prefeito, o Vice - 

Prefeito, com os Secretários ou com outros Servidores do Município de Baixo Guandu, diretamente 

afetos à presente contratação. 

Declara ainda que o (s) proprietário (s) ou o (s) sócio (s) administrador (es), não foram servidores 

deste Município no prazo decadencial de 06 (seis) meses anteriores à data marcada para a presente 

licitação. 

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

Baixo Guandu/ES, 12 de junho de 2018. 
 

 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 

CPF/ RG 

(Nome da Proponente) 

CNPJ  

 


