
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE N.º 007/2022 PARA CREDENCIAMENTO DE 

INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, MEDIANTE PARTICIPAÇÃO COMPLEMENTAR, 

NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

O Chamamento Público realizar-se-á no âmbito do Município de Itagimirim, mediante Credenciamento Público 

de instituições privadas de assistência à saúde complementar do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, para 

consultas médicas especializadas de média e alta complexidade, aos usuários do SUS, via unidade de 

Regulação Municipal, realizado de acordo com as Leis Federais nº s 14.133/2021, 8080/90 e 8142/90, e 

Portarias Ministeriais 358/2006, 1.034/2010 e 3.114/2010, do Ministério da Saúde, de acordo com TABELA DE 

PREÇOS SIA/SIH/SUS e TABELA MAJORADA APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

(Resolução CMS 005/2022, de 22 de fevereiro de 2022) e conforme Pactuação da Comissão Intergestores 

Bipartite – CIB. 

- Vigência do Edital de Credenciamento: 01/04/2022 a 01/07/2022 

- O Edital ficará vigente pelo prazo supracitado, sendo a contratação realizada em sequência a homologação 

do processo de credenciamento do pretenso prestador do serviço. 

- Vigência Contratual: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos dos artigos 105 e 107, da Lei 

Federal 14.133/2021. 
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EDITAL CREDENCIAMENTO, INEXIGIBILIDADE 007/2022 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE N.º 

001/2022 

 

O MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM, estado da Bahia, com sede na Rua São João, nº. 01, Centro, Itagimirim-BA, 

CEP 45.850-000, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.398.966/0001-94, através da COMISSÃO ESPECIAL DE 

CREDENCIAMENTO, para procedimentos complementares SUS, designada pelo Decreto Municipal 044/2022, 

publicado na Edição nº 1535 do Diário Oficial do Município, de 24 de Março de 2022, torna público a realização 

da INEXIGIBILIDADE 007/2022, tipo CREDENCIAMENTO de instituições de saúde para prestação de serviços 

complementares de saúde ao SUS, regido pela Lei Federal N.º 8.666, de 21 de junho 1993, e alterações 

posteriores, Lei nº. 8.080/90 e 8142/90, Lei Baiana de Licitações nº 9.433/2005, Portarias nºs. 358/2006, nº. 

1.034/2010 e 3.114/2010, do Ministério da Saúde.  

 

A documentação deverá ser entregue a partir da publicação do edital em Diário Oficial, na Sede da Secretaria 

Municipal de Saúde, do Município, tendo como responsável Sr. Manoel Batista dos Santos, Presidente da 

Comissão Especial de Credenciamento, onde também poderá ser obtido o presente EDITAL, acompanhado 

dos seus anexos, no horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas. 

 

1. OBJETO DO CREDENCIAMENTO: 

1.1. O presente certame tem por objeto a contratação, mediante CREDENCIAMENTO, de instituições 

privadas de saúde, para prestação de serviços complementares a rede SUS de saúde, interessadas na 

prestação de serviços de saúde nas especialidades médicas de média e alta complexidade, constantes 

do ANEXO I deste Edital, para realização de consultas, conforme disposto no subitem 1.2, deste edital, 

com fulcro no caput do art. 74, da Lei Federal 14.133/2021, bem como na forma do artigo 61 da Lei 9433/2005, 

mediante remuneração de acordo com Tabela SIA/SIH/SUS estabelecida no Anexo I (Tabela de Preços) e 

tabela majorada aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, através da Resolução CMS 005/2021, que 

consta do presente Edital, em conformidade com o disposto na Constituição Federal, nas Leis Federais Nº. 

8.080/90 e 8.142/90; Portaria Nº. 358/GM de 2006, 1.034/2010 e 3.114/2010, nos limites financeiros e quotas 

repassadas pelo Ministério da Saúde conforme Pactuação da Comissão Intergestores – CIB – Bahia e 

regionalização. 

1.2 Constituem atividades objeto deste credenciamento as seguintes modalidades, devidamente 

discriminadas por tipo de procedimento e valor, no Anexo I, deste Edital: 

1.2.1 Consultas Médicas Especializadas de Média e Alta Complexidade 



2. JUSTIFICATIVA: 

2.1. Diante do manifesto interesse da administração em colocar à disposição da comunidade uma maior oferta 

de serviços de profissionais da área de saúde, conforme diretrizes fixadas nas pactuações e necessidades de 

fornecimento de serviços complementares a rede pública de saúde, pelos preços da tabela SUS, previamente 

definidos e amplamente difundidos, aos quais todos os interessados poderão aderir livremente, desde que 

satisfaçam os requisitos e expressamente acate as condições do poder público, através de contratação oriunda 

do CHAMAMENTO PÚBLICO e mediante inexigibilidade de licitação dada à inviabilidade de competição 

caracterizada nos seguintes termos: 

2.1.1. Todos os profissionais poderão, desde que satisfeitos os requisitos previstos neste edital, aderir ao 

credenciamento e prestar serviços públicos de saúde complementar; 

2.1.2. Os preços de cada procedimento são predefinidos pelo próprio Ministério da Saúde nos termos da 

tabela SIA/SIH/SUS e/ou aprovadas no Conselho Municipal de Saúde Resolução CMS 005/2021, 22 de 

fevereiro de 2022. 

2.1.3.  Além da ampliação da rede de serviços de saúde a serem disponibilizados nesta modalidade de 

contratação, ficam dispensados encargos sociais por conta da CONTRATANTE, nos termos da lei, pois a 

remuneração recebida pelo CREDENCIADO não caracterizará vínculo de natureza trabalhista, acrescentando 

que caberá ao gestor direcionar a aplicação dos recursos para aqueles procedimentos de maior demanda e de 

acordo com sua disponibilidade financeira. 

2.3. A complementação dos serviços públicos de saúde pela rede privada de assistência à saúde, pela sua 

necessidade e impossibilidade de ampliação dos serviços públicos, nos termos do artigo 2º, da Portaria 

Ministerial 1.034/2010. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Poderão participar do Credenciamento pessoas jurídicas da área de saúde, que mantenham em seus 

quadros, profissionais que gozem de boa reputação profissional e com habilitação profissional necessária, 

desde que atendidos os requisitos exigidos deste instrumento de chamamento, bem como atendam as 

condições e os critérios mínimos estabelecidos pelo SUS, visando o atendimento satisfatório das condições 

deste Edital, especialmente o disposto na Portaria Ministerial 1.034/2010, alterada pela Portaria nº. 3.114/2010, 

artigo 8º. 

3.2. Os interessados deverão proceder, antes da entrega da documentação, a verificação minuciosa de todos 

os elementos fornecidos neste edital, solicitando esclarecimentos por escrito à SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, dirigido a Presidente da Comissão, em caso de eventual dúvida. 

3.3. A não comunicação na forma acima estabelecida implicará na aceitação tácita dos elementos fornecidos, 



não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior, com base em imperfeições, incorreções, 

omissões ou falhas. 

3.4. Não poderá participar do presente credenciamento: 

3.4.1. Empresas em regime de subcontratação ou, ainda, em consórcio; 

3.4.2. Empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e 

capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 

3.4.3. Empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;  

3.4.4. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública, direta ou 

indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do 

Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou. 

3.4.5. Empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora ainda 

vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer 

com outros órgãos e entidades públicas. 

3.4.6. Empresas que tenham como proprietários, administradores e dirigentes, servidor que exerça cargo de 

chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme §4º, art. 26, da Lei Federal 

8.080/1990. 

OBS. NO CASO DO CREDENCIAMENTO PLEITEADO SEJA DIRETAMENTE COM  O PROFISSIONAL DE 

SÁUDE (PESSOA FÍSICA), ESTENDE-SE AS CAUSAS IMPEDITIVAS PREVISTAS NOS ITENS 3.4.4, 3.4.5, 

3.4.6, DESTE TÓPICO. 

3.5. O credenciamento deverá ser total em tipos de procedimentos para cada modalidade pleiteada. 

  

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 

4.1. Os interessados em contratar com o Município de Itagimirim, através do presente credenciamento e 

com base nos valores estabelecidos pela tabela SIA/SIH/SUS constantes do Anexo I deste Edital e/ou 

aprovadas no Conselho Municipal de Saúde, conforme Resolução CMS 005/2021, de 22 de fevereiro de 2022, 

deverão apresentar sua documentação, por cópia autenticada em cartório de tabelionato, de segunda-feira à 

sexta-feira, no horário compreendido das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas, em envelope 

fechado que deverá conter as seguintes indicações: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CHAMAMENTO PÚBLICO  

CREDENCIAMENTO nº. 001/2022 



DOCUMENTOS PARA ANÁLISE 

(NOME COMPLETO DA EMPRESA OU PROFISSIONAL 

INTERESSADO) 

CNPJ / CPF N.º__________________________ 

ESPECIALIDADE(S) PRETENDIDA(S): 

 

QUEM RECEBE: 

 

QUEM ENTREGA:  

 

DATA DA ENTREGA: 

 

4.2 – A documentação deverá ser entregue em envelope fechado, com a etiqueta acima fazendo parte do 

fechamento do envelope, sendo que no ato da entrega assinarão a pessoa que está recebendo e a pessoa 

que está entregando, para efeito de transparência e garantia de que o envelope só será aberto em momento 

oportuno e na presença da Comissão Especial de Credenciamento; 

4.3 - Para fins de credenciamento são documentos exigidos do interessado: 

4.3.1. Para comprovação de Regularidade Fiscal e Econômica Financeira: 

4.3.1.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, do domicilio ou sede do proponente, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União 

expedida pelo Ministério da Fazenda, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

4.3.1.2. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão expedida 

pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

4.3.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão expedida pelo 

Município do domicilio ou sede proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

4.3.1.4. Apresentação de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, devidamente 

registrado na Junta Comercial, contendo DHP do profissional contábil; (somente para pessoa jurídica) 

4.3.1.5. Certificado de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

4.3.1.6. Certificado de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

4.3.1.7. Se houver declaração de suspensão de encargos fiscais (IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP); 



4.3.1.8. Inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do interessado, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do cadastramento; (Somente para pessoa 

jurídica) 

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

Física (CPF); 

4.3.1.10. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

4.3.2. Para comprovação de Qualificação Técnica e Jurídica: 

4.3.2.1. Comprovação de Alvará de Licença - (somente para pessoa jurídica) 

4.3.2.2. Comprovação de Licença Sanitária - (somente para pessoa jurídica); 

4.3.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; (somente para pessoa jurídica) 

4.3.2.4. Declaração, na qual estejam indicados os horários de atendimento colocados à disposição da 

Prefeitura, para fins de atendimento aos pacientes, com especificação dos horários por especialidade; 

4.3.2.6. Declaração, na qual esteja indicado o número de consultas disponível com especificação por 

especialidade;  

4.3.2.7. Prova de inscrição da empresa ou profissional interessado no CNES – Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde, (exceto para órteses e próteses); 

4.3.2.8. Prova do registro da Empresa e/ou do Profissional no respectivo Conselho de Classe. 

4.3.3. Documentos do Responsável Técnico: 

4.3.3.1. Cópia da cédula de identidade e CPF; 

4.3.3.2. Cópia do diploma do curso superior na área indicada; 

4.3.3.3. Cópia dos certificados de especialização na área indicada; 

4.3.3.4. Carteira do registro profissional (Conselho Regional); 

4.3.4. Do Corpo Clínico: 

4.3.4.1. Cópia do diploma do curso superior na área indicada; 

4.3.4.2. Cópia dos certificados de especialização na área indicada; 

4.3.4.3. Carteira do registro profissional (Conselho Regional); 

4.3.4.4. Declaração dos sócios de que não possuem cargo dentro do Sistema Único de Saúde; 

4.3.4.5. Só será permitido o credenciamento de profissionais possuidores de diplomas de conclusão de curso 

superior nas respectivas áreas, devidamente registrados nos conselhos de classe regionais, títulos de 

especialistas devidamente reconhecidos; 



OBS. AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO APLICAM-SE, NO QUE COUBER, AOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE, QUE PLEITEAREM O CREDENCIAMENTO COMO PESSOA FÍSICA. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE JULGAMENTO: 

5.1. Será considerada habilitada e apta a prestação dos serviços toda instituição privada de saúde e/ou 

profissional de saúde que atender as condições disposta neste edital, o interessado que apresentar todos os 

documentos especificados e solicitados neste termo, assim disposto através de parecer favorável da Comissão 

formada exclusivamente para este fim, com análise e aprovação do Conselho Municipal de Saúde de 

Itagimirim, cujo processo será encaminhado para o Secretário (a) Municipal de Saúde, para homologação da 

Resolução do Conselho. 

5.2. Uma vez homologado o credenciamento, será publicado um extrato de homologação, com ampla 

divulgação na página Oficial do Município e Diário Oficial da União, bem como, nos murais da Prefeitura e 

Secretaria Municipal de Saúde; 

5.3. Os critérios de definição da avaliação e julgamento será avaliação in loco do estabelecimento pela 

comissão e parecer elaborado pela Vigilância Sanitária, além de indicadores tradicionais de aferição qualitativa 

dos serviços de acordo com a capacidade física instalada de cada instituição e demanda necessária do 

Município ao tipo de procedimentos a que esteja participando do Credenciamento. 

5.4. No caso de prestação de serviços por profissional de saúde diretamente em setor da Secretaria 

Municipal de Saúde, não será feita avaliação disposta no item anterior, sendo que o julgamento será de acordo 

com os documentos apresentados e a avaliação quantitativa para realização das consultas será de acordo com 

a declaração de disponibilidade, constante do subitem 4.3.2.4, deste Edital, e demanda de atendimento do 

Município.  

5.5. O julgamento será efetuado em acordo com a melhor proposta de execução do serviço apresentada 

dentre as interessadas, com subdivisão de cotas pela disponibilidade apresentada pelo interessado e a 

demanda do Município, rateada dentre todos os habilitados, uma vez que o critério de preço é o fixado pela 

Tabela SUS e/ou Tabela aprovada pelo Conselho Municipal. 

 

6. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços 

credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má prestação, quebra das cláusulas 

contratuais ou violação das normas ou diretrizes do SUS para prestação dos serviços de saúde, mediante 

instauração de processo administrativo próprio, efetivado a garantia da ampla defesa e do contraditório; 



6.2. O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços, NÃO sendo admitido o 

credenciamento parcial, sendo que a administração poderá exigir do prestador credenciado, todos os serviços 

que constem do rol de procedimentos pertinentes à sua atividade, sendo que a recusa pelo credenciado, 

poderá ensejar rescisão contratual e aplicação de penalidades administrativas. Uma vez credenciado, o 

prestador se disponibiliza a prestar todos os serviços que são pertinentes à sua atividade; 

6.3. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciamento será efetuado mensalmente, de acordo com 

os valores estipulados de acordo com a tabela SIA/SIH/SUS constante do anexo I e/ou tabela aprovada pelo 

Conselho Municipal, tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por encaminhamento 

das Unidades de Saúde, em requisições próprias, devidamente autorizadas, acompanhadas da respectiva 

fatura emitida pelo credenciado, em documento fiscal idôneo. 

6.4. Para recebimento mensal das faturas as certidões de FGTS, INSS e Receita Federal, Municipal e Débitos 

Trabalhistas (CNDT) deverão estar em dia. 

6.5. Apresentar declaração comunicando se houver a suspensão de encargos fiscais (IRRF-CSLLL- COFINS- 

PIS/PASEP). 

6.6. A recusa injustificada na prestação de serviços solicitados pelo departamento responsável será causa para 

rescisão contratual e consequente descredenciamento da empresa, entendendo como injustificada toda recusa 

que viole as regras deste edital. 

6.7. A prestação dos serviços dar-se-á diretamente em unidade de saúde deste Município ou na própria sede 

de prestação de serviços da contratada, nos termos fixados no contrato estabelecido entre as partes. 

6.8. Em quaisquer dos casos, independentemente do local de realização dos procedimentos credenciados e 

contratados, todos os insumos e equipamentos necessários a sua execução são de responsabilidade do 

contratado. 

 

7. RECURSOS HUMANOS 

7.1. É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO, a utilização de pessoal (enfermeiros, 

auxiliares e técnicos de enfermagem, administrativos, outros), necessários a realização dos procedimentos 

contratados, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes do vínculo 

empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos ao Município. 

7.2. Não é de responsabilidade do Município os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 

comerciais resultantes da prestação de serviços a ser realizada pelo CREDENCIADO dentro da Unidade de 

Saúde da Prefeitura ou em consultório e ou clínica particular. 

 

8. FORMALIZAÇÃO 



8.1. Após analisada toda a documentação apresentada pelo credenciado, com parecer favorável da 

Comissão especialmente criada para este fim, o processo é submetido à aprovação do Conselho Municipal de 

Saúde, para sua aprovação. 

8.1.1. Sendo o processo aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, este será encaminhado para a 

Secretária de Saúde, para homologação, mediante expedição de Resolução do Conselho. 

8.2. Uma vez homologado o pedido de credenciamento, será formalizado o termo próprio (CONTRATO), 

contendo as cláusulas e condições previstas neste Edital, anexo VIII, de acordo a capacidade instalada do 

credenciado e cotas disponibilizadas pelo Município nos termos das pactuações. 

8.3. As instituições privadas de assistência à saúde contratadas ou conveniadas com o SUS devem atender às 

seguintes condições: 

I - manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), realizando as 

atualizações periódicas exigidas pela legislação; 

II - submeter-se à regulação instituída pelo gestor; 

III - obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que demonstrem, quantitativa e 

qualitativamente, o atendimento do objeto; 

IV - atender as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH); 

V - submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria (SNA), no âmbito do SUS, apresentando toda 

documentação necessária, desde que solicitado; 

VI - obrigar-se a entregar ao usuário ou ao seu responsável, no ato da saída do estabelecimento documento 

comprobatório informando que a assistência foi prestada pelo SUS, sem custos adicionais para o paciente; e 

VII - garantir o acesso dos conselhos de saúde aos serviços contratados no exercício do seu poder de 

fiscalização. (NR) 

 

9. PRAZOS RECURSAIS 

9.1. Os recursos deverão ser interpostos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da 

notificação da decisão, perante a Presidente da Comissão, que poderá ou não rever a decisão, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. 

9.2. Não revendo sua decisão, o recurso será submetido imediatamente, em grau de recurso hierárquico à 

autoridade imediatamente superior àquela que tiver negado o provimento do recurso, no prazo de 03 (três) dias 

úteis, decidindo a autoridade competente em igual prazo. 

9.3. A impugnação ao Edital e seus anexos, só poderá ser interposta até o segundo dia útil à data prevista para 

o início do recebimento da documentação e será apreciado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 



9.4 – Os recursos, impugnações e pedidos de reconsiderações deverão ser digitalizados, fundamentados e 

assinados pelo interessado ou por seu procurador legalmente constituído. 

9.5 – Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A documentação para habilitação de credenciamento de que trata o presente edital, deverá ser entregue 

em cópia autentica por cartório de tabelionato e notas, na Secretaria Municipal de Saúde, de segundas às 

sextas-feiras, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas. 

10.2. Os contratos oriundos do Credenciamento – Chamamento Público 001/2022 terão vigência de até 12 

(doze) meses, contados da data de sua assinatura, prorrogáveis por igual período nos termos da Lei Federal 

14.133, enquanto houver interesse da Secretaria Municipal de Saúde. 

10.3. Ao Município reserva-se o direito de, justificadamente, anular ou revogar o presente edital, sem que 

caibam reclamações ou indenizações. 

10.4. Fazem parte do presente edital, a minuta do termo de credenciamento, e os anexos os quais regulam os 

preços a serem aplicados para remuneração dos serviços de saúde credenciados e minuta do contrato. 

10. 5 – O prazo de validade do presente edital é de 12 (doze) meses, sendo que a critério da necessidade da 

administração, a Comissão Especial de Credenciamento poderá reabrir o prazo para recebimento da 

documentação, obedecendo todos os trâmites já definidos nesse edital. 

 

11. INFORMAÇÕES 

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Saúde e Departamento de Controle, 

Avaliação e Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua São João, S/N, Centro, Itagimirim, 

Bahia. Fone: (73) 3289-2140, ramal 223. 

 

 

Comissão Especial de Credenciamento, 22 de Março de 2022. 

 

 

Manoel dos Santos Batista 

Presidente da Comissão 



ANEXO I 

 
PROCEDIMENTOS DEVIDAMENTE DISCRIMINADOS POR TIPO DE PROCEDIMENTO E VALOR UNITÁRIO. 

 
1. CONSULTAS ESPECIALIZADAS 

 

CÓDIGO CONSULTA VALOR 

030101007-2 Consulta Especializada em Angiologia R$ 80,00 
030101007-2 Consulta Especializada em Cardiologia R$ 80,00 
030101007-2 Consulta especializada em Cirurgia Geral R$ 80,00 
030101007-2 Consulta Especializada em Ginecologia R$ 80,00 
030101007-2 Consulta Especializada em Neurologia R$ 120,00 
030101007-2 Consulta Especializada em Ortopedia R$ 80,00 
030101007-2 Consulta Especializada em Pediatria R$ 80,00 
030101007-2 Consulta Especializada em Psiquiatria R$ 80,00 
030101007-2 Consulta Especializada em Urologia R$ 80,00 
030101007-2 Consultas Especializadas em Ultrassonografia R$ 80,00 
030101007-2 Consulta Especializada Obstetrícia R$ 80,00 

030101004-8 
Consultas Especializadas, profissional de saúde de nível 
superior (psicologia, nutrição, ...) 

R$ 35,00 

 
 



ANEXO II 
 

MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO AO CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

CREDENCIAMENTO 001/2022 
À Comissão do Credenciamento, 
 
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no Credenciamento de Pessoas Jurídicas e/ou Pessoa 
Física da área de Saúde para prestação de serviços nas Especialidades de Saúde. 
 
Nome da Empresa e/oi Profissional:  
Endereço Comercial:  
Fone:                                                        Fax: 
E-mail: 
Cidade:                                       Estado:                    CEP:  
CNPJ / CPF:  
Especialidade:  
Procedimentos  
 
Profissional Responsável: 
CRM /CREFITO/CRO/CRFA: 
R.G: 
CPF: 
 
Dados para o agendamento 
Endereço do local de Atendimento: 
Dados do profissional que fará o atendimento: 
Nome/RG/CPF/ CRM /CREFITO/CRO/CRFA: 
Telefone/Fax do local de atendimento: 
Dia/Horário de atendimento/quantidade de pacientes 
 
Código dos Procedimentos Horário inicial 

de atendimento 
2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

       
       
       
 
Dados Bancários da Pessoa Jurídica para Pagamento: 
Nome do Banco:                        
Nº. Da agência: 
Nº. Da conta corrente: 
 
 
Itagirimim (Ba),      de                           de  2022. 
 
 
Assinatura do responsável pela empresa solicitante 
(nome do solicitante e carimbo da empresa) 
 



ANEXO III 
MODELO DA DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
CREDENCIAMENTO 001/2022 
À Comissão do Credenciamento, 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de Chamada Pública, sob a 
modalidade do CREDENCIAMENTO nº. 001/2022, instaurado por essa Secretaria Municipal de Saúde, que não 
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
 
Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 
 
Itagimirim (BA), em ______ de ___________ de 2022. 
 
 
Assinatura do profissional ou responsável pela empresa solicitante 
(nome do solicitante e carimbo da empresa) 



ANEXO IV 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA C.F. 

 
 
CREDENCIAMENTO 001/2022 
À Comissão do Credenciamento, 
 
 
 
 
 (Nome da Empresa e/ou Profissional) ....................................., CNPJ / CPF nº ......................., estabelecida à 
.................................... (endereço completo), declara, sob as penas da Lei que não possui em seu quadro de 
pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99). 
Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 
 
 

Itagimirim (Ba), em ______ de ___________ de 2022. 
 

Assinatura do Profissional e/ou Responsável pela empresa solicitante 
(nome do solicitante e carimbo da empresa) 



ANEXO V 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL, SEUS ANEXOS, INSTRUÇÕES E 
PROCEDIMENTOS. 
 
CREDENCIAMENTO 001/2022 
À Comissão do Credenciamento, 
 
 
 
(Nome da Empresa e/ou Profissional) ....................................., CNPJ / CPF  nº ......................., com sede 
estabelecida e ou residência profissional à ................................... (endereço completo) .............., declara ter 
pleno conhecimento de todo conteúdo do Edital de CREDENCIAMENTO  n°. 001/2022 e seus anexos.   
 
 
 
Itagimirim (BA), em ______ de ___________ de 2022. 
 
 

Assinatura do responsável pela empresa solicitante 
e/ou Profissional de Saúde 

(nome do solicitante e carimbo da empresa) 
 



ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TECNICA 
 
CREDENCIAMENTO 001/2022 
À Comissão do Credenciamento, 
 
 
 
(Nome da Empresa e/ou Profissional ) ....................................., CNPJ e ou CPF nº ......................., estabelecida 
à ..................................... (endereço completo) .............., declara que os profissionais apresentados na Relação 
de Profissionais da Empresa, possuem capacidade técnica e habilitação necessária, estando disponíveis a 
prestarem o atendimento aos usuários do Município de Itagimirim. 
 
Itagimirim/BA, em ______ de ___________ de 2022. 
 
 
Assinatura do responsável pela empresa solicitante 
(nome do solicitante e carimbo da empresa) 
 
 



ANEXO VII 
 

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA 
 
CREDENCIAMENTO 001/2022 
À Comissão do Credenciamento, 
 
A empresa..........., CNPJ ........, endereço.......,Telefone ......, vem através deste informar os nomes dos 
profissionais disponíveis para prestar serviços a Secretaria Municipal de Itagimirim, conforme quadro abaixo: 
 
Nome do Profissional Registro 

Profissional 
Especialidade Registro Conselho 

de Classe 
 

    
    
    
    
 

 
Itagimirim (Ba), em ______ de ___________ de 2022. 

 
 

Assinatura do responsável pela empresa solicitante 
e/ou Profissional de Saúde 

(nome do solicitante e carimbo da empresa) 
 
 



ANEXO VIII 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE Nº. ______/2022 – 

INEXIGIBILIDADE Nº  XXX/2022,  QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

ITAGIMIRIM, E A EMPRESA___________________________, VISANDO A 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 

COMPLEMENTAES DE SAÚDE. 

 

 

O MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 

São João, nº. 01, Centro, Itagimirim-BA, CEP 45.850-000, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.398.966/0001-94, 

neste ato representado pelo Sr. Luiz Carlos Júnior Silva De Oliveira, casado, Prefeito Municipal, doravante 

denominado CONTRATANTE, e de outro lado _______________________________________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº._______________________, com sede na 

_______________________________, aqui representada pelo (a) sócio (a) _________________________, 

brasileiro (a), casado(a), empresário(a), portador  do RG Nº.__________________ e inscrita no CPF sob o 

Nº_______________________ , aqui denominado CONTRATADA, identificada pelo CNES Nº.-

_______________, tendo em vista o disposto no art. 199, § 1º, da Constituição da República; e art. 4º, § 2º e 

24 a 26, todos da Lei Federal nº 8.080/90 e Lei 8.142/93, artigo 61 da Lei 9.433/2005 as normas gerais 

8.666/93 e alterações posteriores e as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, as 

normas e cláusulas específicas previstas pela Portaria Ministerial de nº 1.286/1993, bem como, em 

conformidade com a decisão da Comissão Especial de Credenciamento que deferiu o credenciamento da 

CONTRATADA, na forma do disposto no artigo 74, da Lei Federal 14.133/2021, firmam o presente CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante cláusulas e condições ajustadas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 O presente contrato tem como fundamento o procedimento administrativo de nº ______/2022 – 

Chamamento Público de nº ______/2022, no qual a Comissão Especial de Credenciamento deferiu e o 

Conselho Municipal de Saúde aprovou o credenciamento da empresa contratada, sendo referida deliberação 

acatada pelo Excelentíssimo Prefeito, adjudicando-se partes dos serviços à 

_________________________________________________. 



1.2 O presente contrato além de obedecer todas as normas no qual se vinculou, na forma da minuta do 

Edital de Chamamento, atenderá ainda as normas fixadas pela Portaria Ministerial de nº 1.286 de 26 de 

outubro de 1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 

1.3 Pela deliberação da Comissão Especial de Credenciamento, que deferiu o credenciamento da empresa 

contratada e, mediante fixação de preços pelo Ministério da Saúde e/ou Tabela aprovada pelo Conselho 

Municipal de Saúde, configura-se a situação legal que autoriza a contratação mediante inexigibilidade licitatória 

fundamentada no artigo 74 da Lei Federal 14.133/2021 e artigo 61, da Lei 9.433/2005 (Lei Baiana de 

Licitações) pela ausência de competitividade. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de 

__________________________________ aos usuários do Sistema Único de Saúde que deles necessite, 

observada a sistemática de referência e contra-referência, sem prejuízo da observância do sistema regulador 

local, quando for o caso; 

2.2 Os serviços contratados encontram-se discriminados na Ficha de Inscrição ao Chamamento Público 

apresentado pela empresa, bem como na FPO – Ficha de Produção Orçamentária apresentada pelo 

Departamento de Controle, Avaliação e Regulação do Município que, a partir da assinatura do presente 

instrumento, passam a integrá-lo para todos os efeitos legais, independentemente de transcrição; 

2.3 Os serviços ora contratados estão referidos a uma base territorial populacional, conforme Pactuações e 

Plano de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, sendo ofertados conforme indicações técnicas de 

planejamento da saúde, compatibilizando-se demanda e disponibilidade de recursos financeiros do SUS; 

2.4 Os serviços contratados compreendem a utilização, pelos usuários locais do SUS conforme capacidade 

instalada da CONTRATADA necessária para o atendimento do objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 - Os serviços ora contratados serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento da 

CONTRATADA e por profissionais que, não estando incluídos nas categorias referidas nessa cláusula sejam 

admitidos nas dependências da CONTRATADA para prestar serviços. 

Parágrafo Único. Para os efeitos deste contrato, consideram-se profissionais do estabelecimento 

CONTRATADO: 

I - membro de seu corpo clínico; 

II - profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 



III - profissional autônomo que, eventual ou permanentemente, preste serviço à CONTRATADA, que 

legalmente esteja autorizado a fazê-lo e desde que autorizado expressamente pelo CONTRATANTE. 

3.2 Equipara-se ao profissional autônomo definido no inciso III, do parágrafo anterior, empresa, grupo, 

sociedade ou conglomerado de profissionais que exerçam atividades na área de saúde, nas dependências da 

CONTRATADA. 

3.3 Sem prejuízo de acompanhamento, fiscalização e normatização suplementar exercidos pela 

CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA reconhece, nos termos da 

legislação vigente, a prerrogativa de controle e auditoria dos órgãos gestores do SUS, ficando certo que a 

alteração decorrente de tais competências normativas será objeto de termo aditivo específico, ou de notificação 

dirigida à CONTRATADA. 

3.4 É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal para execução do 

objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 

resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos 

para a CONTRATANTE ou ao Ministério da Saúde. 

3.5 A CONTRATADA poderá suspender os atendimento de usuários do SUS, na hipótese de vir a ocorrer 

atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo poder público, ressalvadas situações de 

calamidade pública ou grave ameaça da ordem interna, e situações de urgência ou emergência, conforme art. 

78, inciso XV, da Lei Federal 8.666/93; 

3.6 – A CONTRATADA se compromete a atender a todos os pedidos advindos da administração , uma vez que, 

conforme edital, NÃO existe a possibilidade de credenciamento parcial, sendo que a administração poderá 

exigir do prestador credenciado, todos os serviços que constem do rol de procedimentos pertinentes à sua 

atividade, sendo que a recusa pelo credenciado, poderá ensejar rescisão contratual e aplicação de penalidades 

administrativas. Uma vez credenciado, o prestador se disponibiliza a prestar todos os serviços que são 

pertinentes à sua atividade. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS 

PROCEDIMENTOS CREDENCIADOS 

4.1 A CONTRATADA obriga-se ainda a: 

I - Manter atualizados os prontuários médicos e o arquivo médico, pelo prazo de 5 (cinco) anos, ressalvados 

outros prazos previstos em lei; 

II - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem usuários para fins de experimentação; 

III - Atender usuários com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo a qualidade na 

prestação de serviços; 



IV - Justificar aos usuários ou aos seus representantes, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da 

decisão de não-realização de qualquer ato profissional previsto neste contrato; 

V - Esclarecer usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos; 

VI - Respeitar a decisão do usuário, ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo em casos 

de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 

VI - Garantir a confidencialidade de dados e informações sobre usuários; 

VII - Assegurar a usuários o direito à assistência religiosa e espiritual por ministro de culto religioso; 

VIII - Permitir acesso, desde que devidamente informado e documentado, nos seus estabelecimentos de 

membros do Conselho de Saúde no exercício de sua função. 

IX – Manter em pleno funcionamento Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, Comissão de 

Análise de Óbitos, Comissão de Revisão de Prontuários, Comissão de Ética Médica e Comissão Intra-

Hospitalar de Transplantes, em sendo o caso; 

X – Instalar, no prazo previsto para cada caso, qualquer outra comissão que venha a ser criada por lei ou 

norma infra legal, independentemente de notificação da CONTRATANTE; 

XI - Notificar a CONTRATANTE sobre eventual alteração de seus atos constitutivos ou de sua diretoria, 

enviando-lhe, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de registro da alteração, cópia autenticada dos 

respectivos documentos; 

XII – Manter atualizada a sua Ficha Cadastral do CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE 

SAÚDE – CNES 

XIII – Os serviços contratados deverão seguir as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH. 

XIV – A CONTRATADA estará submetida às novas legislações pertinentes editadas pelo Sistema Único de 

Saúde e/ou pelo gestor local de saúde. 

XV – Atender todos os encaminhamentos para os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico feitos pelo 

Departamento de Regulação - Central de Marcação de Consultas e Procedimentos Especializados; 

XVI – Colocar à disposição do Departamento de Regulação - Central de Marcação de Consultas e 

Procedimentos Especializados, todas as consultas médicas e procedimentos especializados contratados, 

ressalvadas as exceções prevista no Contrato; 

XVII - Permitir o acesso dos supervisores e auditores do Sistema Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria - 

SUS nas dependências das unidades para supervisionar e acompanhar a execução dos serviços de saúde 

contratados; 

XVIII - Registrar os agravos de notificação compulsória, encaminhado esses dados ao Departamento Vigilância 

Epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme normas e rotinas estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde. 



XIX - Devem ser observadas as regras de Referência e Contra-referência, estando seus profissionais de saúde 

obrigados a responder em formulário próprio da Secretaria Municipal de Saúde, quando forem solicitados; 

XX - Permitir a colocação de urna receptora para recebimento de questionário de avaliação dos serviços, 

elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, (elogios, queixas ou reclamações) que será preenchido pelo 

usuário do SUS, a ser aberta na presença das partes contratantes; 

XXI – Manter afixado aviso, em local visível, de sua condição de entidade integrante do SUS e da gratuidade 

dos serviços prestados nessa condição. 

XXII – Atender de forma integral a solicitação da administração, no que tange aos serviços que são pertinentes 

à sua atividade, não podendo recusar serviços/procedimentos de forma injustificada, sob pena de rescisão 

contratual e descredenciamento de empresa; 

 

4.2. Os procedimentos credenciados ora contratados serão executados na __________________________, 

conforme agendamento, marcação e autorização expedido pelo órgão competente. 

4.2.1. Independente do local da execução dos procedimentos é de inteira responsabilidade e obrigação da 

contratada, o fornecimento dos insumos, materiais e equipamentos necessários a prestação dos serviços; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GRATUIDADE DOS SERVIÇOS 

5.1 É expressamente vedado a CONTRATADA realizar qualquer espécie de cobrança, entrega de material 

médico/hospitalar ou medicamento a usuário, seu acompanhante ou responsável, pelos serviços prestados em 

razão desse contrato. 

5.2 A CONTRATADA responsabilizar-se-á por cobrança indevida, feita a usuário ou a seu representante por 

profissional empregado ou preposto, em razão da execução do objeto deste contrato, devendo proceder a 

todas as restituições necessárias, inclusive com as devidas correções, independente das penalidades legais 

cabíveis. 

5.3 O cabeçalho do documento citado no item terceiro dessa cláusula deverá conter o seguinte esclarecimento: 

“Esta conta deverá ser paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições, sendo 

expressamente vedada a cobrança, diretamente ao usuário ou ao seu preposto, de qualquer valor e a qualquer 

título”. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA AVALIAÇÃO 

6.1 O estabelecimento CONTRATADO deverá ser submetido a avaliações sistemáticas pelo Programa 

Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde – PNASS. 



6.2 A CONTRATADA obriga-se a promover as correções apontadas na avaliação nos prazos acordados com a 

CONTRATANTE, sendo que seu resultado será utilizado como monitoramento do desempenho do contrato e 

como causa de penalidade, quando não efetivadas as correções dos padrões imprescindíveis, necessários e 

recomendáveis de risco e qualidade. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

7.1 A CONTRATADA será responsável pela indenização de danos causados a usuários, aos órgãos do SUS e 

a terceiros, decorrentes de ação ou omissão voluntária; negligência, imperícia ou imprudência, praticadas por 

seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando-lhe assegurado o direito de regresso. 

7.2 A fiscalização e o acompanhamento da execução deste CONTRATO por órgãos do SUS não excluem nem 

reduzem a responsabilidade da CONTRATADA. 

7.3 A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se a casos de danos decorrentes de defeitos 

relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO 

8.1 A CONTRATADA receberá mensalmente, da CONTRATANTE os recursos para a cobertura dos serviços 

contratados, efetivamente prestados, de acordo com os valores unitários de cada procedimento, previstos na 

Tabela de Procedimentos SUS. 

8.2 O preço a ser pago será aferido mediante a aplicação das tabelas constantes do edital de credenciamento 

de nº 001/2021, sobre os serviços efetivamente prestados e aceitos pela fiscalização, bem como serão 

baseados de acordo com a Ficha de Produção Orçamentária apresentada pelo Departamento de Controle, 

Regulação e Avaliação do Município. 

8.3 Nos preços computados neste contrato estão incluídos todos os custos com salário, encargos trabalhistas, 

sociais, previdenciários, pessoal, materiais utilizados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos 

utilizados (quando necessários), depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e 

quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela Contratada, 

de suas obrigações. 

8.4 Tomando-se por base os preços constantes do Edital de Chamamento de nº 001/2021 e Ficha de Inscrição 

ao Chamamento Público (Tabela de Procedimentos ofertados), bem assim a análise da capacidade instalada 

da empresa ora contratada, dá-se ao presente contrato o valor global estimado em R$ 

______________________________ (___________________________________), sendo o valor mensal 



estimado em R$ _____________________________ (____________________________________), referente 

aos serviços adjudicados à empresa Contratada. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS PAGAMENTOS E REAJUSTE 

9.1 Os pagamentos serão efetuados até o décimo dia do mês subseqüente ao recebimento definitivo dos 

serviços, consoante repasses financeiros do Sistema Único de Saúde. 

9.2. O recebimento definitivo de que trata esta cláusula, ocorrerá após análise dos procedimentos faturados e 

aprovados para realização, segundo FPO. 

9.3. Havendo inconsistências apuradas no disposto no item anterior, as notas serão devolvidas para correção, 

contando-se os prazos do item 9.1, somente após análise nota corrigida apresentada e aprovada pelo setor 

competente. 

9.4. Não serão aceitas notas ou comprovação de produção com rasuras, inconsistências ou qualquer outro que 

implique na lisura do documento e seu perfeito entendimento. 

9.5. Os valores contratados somente poderão ser reajustados conforme atualizações da Tabela SIA/SUS do 

Ministério da Saúde ou no caso nova Tabela aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

10.1 As despesas decorrentes do pagamento do preço ajustado neste contrato correrão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 

Unidade Gestora:   0801 – Secretaria Municipal de Saúde 

Atividade:   2121 – Programa de Especialidades Médicas 

Elemento de Despesa:  3.3.90.39.00 / 3.3.90.36.00 – Serviços de Pessoa Jurídica / Serviços de 

Pessoa Física 

Fonte:    610200 – Recursos Ordinários 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

11.1 As partes contratadas devem observar os seguintes prazos: 

I – Para início da prestação dos serviços: dia xx de ________ de 20____; 

II – Para término da prestação dos serviços: 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado, nos termos e 

condições previstas na lei Federal 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 



12.1 A fiscalização dos serviços ora contratados será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde, 

denominada no presente instrumento contratual de fiscalização, com poderes para: 

I – transmitir à contratada as determinações que julgar necessárias; 

II – recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste 

contrato; 

III – comunicar à contratada quaisquer defeitos ou irregularidades encontradas na execução dos serviços, 

estabelecendo prazos para que os mesmos sejam regularizados; 

IV - auditar os serviços prestados, inclusive in loco, procedendo todas as medidas necessárias para 

cumprimento das normas do SUS e das disposições deste contrato, inclusive aplicando penalidades, nos 

termos da Lei Federal 14.133/2021, Lei 8.080/90 e demais normativas SUS, além das previstas neste contrato. 

12.2 A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização do contratante não eximirá a Contratada das 

responsabilidades na execução dos serviços que são objeto do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

13.1 As penalidades contratuais serão: 

I – advertência; 

II – multa; 

III - rescisão de contrato; 

IV - suspensão temporária de participação em licitação; e  

V - declaração de inidoneidade. 

13.2 Estas penalidades serão aplicadas a critério da Administração Municipal, sendo devidamente registradas. 

13.3 As penalidades serão aplicadas: 

 Quando houver atraso por culpa da CONTRATADA.  

 Quando houver descumprimento das cláusulas contratuais; 

 Quanto houver descumprimento das normas do SUS, referente à prestação dos serviços de saúde ou 

ao faturamento dos serviços. 

 Nos casos previstos nas normas federais das leis 8.666/93 e 8.080/90; 

 

13.4 A advertência será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando se tratar de 

descumprimento leve que não interfira na real qualidade da prestação dos serviços, bem como não se trate de 

questões referente ao faturamento. 

13.5 A multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, aplicada no caso de atraso nos 

serviços.  



13.5.1. Por qualquer outra infringência contratual ou legal, será cobrada multa de 0,8% (oito décimos por cento) 

sobre o valor do contrato. 

13.5.2. Em ambos os casos a multa não poderá exceder a 20% do valor global do contrato. 

13.5.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente às demais penalidades 

previstas neste contrato. 

13.6 Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e danos sofridos pelo 

CONTRATANTE, em razão da rescisão contratual. 

13.7 A suspensão temporária ou a declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, será 

aplicada nos casos de maior gravidade, depois de exame por Comissão especialmente designada pelo Sr. 

Prefeito Municipal.  

13.8 A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer 

multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato. 

13.9 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1O presente Contrato poderá ser rescindido pela contratante, a qualquer tempo, na hipótese do não 

cumprimento pela Contratada de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas, previstas no artigo 137 e 

seguintes, da Lei Federal 14.133/2021. 

14.2 O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, sem que assista à CONTRATADA qualquer 

direito de indenização ou de retenção, salvo pelos serviços já efetivamente prestados, descontados os valores 

equivalentes a multa de danos, apurado em procedimento próprio, nos seguintes casos: 

I - descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

II - paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

III - cessão total ou parcial do seu objeto sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, bem como a 

associação, fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

IV - decretação da falência da sociedade, a dissolução da sociedade, a alteração social ou a modificação da 

finalidade ou da estrutura da empresa, que a juízo do CONTRATANTE, prejudique a prestação do serviço; 

V – A recusa injustificada na prestação de serviços solicitados pelo departamento responsável será causa para 

rescisão contratual e consequente descredenciamento da empresa; 

14.3. A rescisão acarretará como conseqüência imediata a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até 

o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE. 

 



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

15.1 O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o artigo 124 e 

seguintes, da Lei Federal de nº 14.133/2021. 

15.2 Qualquer alteração contratual ajustada pelas partes ou decorrentes da execução do presente contrato 

serão efetuadas mediante Termos Aditivos, os quais deverão ser anexados ao presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas ou 

pendências oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

E, por se acharem de acordo, os representantes legais assinam o presente Contrato, em três vias de igual teor 

e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Itagimirim, BA, ___ de ________________ de 2022. 

 

 

________________________________ 

Município de Itagimirim 

CONTRATANTE 

 

 

_______________________________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas 

1) __________________________________________ 

CPF 

2) __________________________________________ 

CPF: 


