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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 
Processo Administrativo nº. 069/2020 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS,  

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 10.467.921/0001-12, sediada na Trav: 

Paula Marques, 192, Bairro Catedral, na cidade Altamira, Estado do Pará, neste ato representado 

pelo Sr. NEY CARVALHO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde, Secretário Municipal de 

Saúde, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída  pelo Decreto nº. 1.275 de 13 de 

abril de 2020, vem realizar Chamada Pública nº 001/2020 para credenciamento de pessoa jurídica 

para prestação de Serviços Médicos em traumatologia e Ortopedia, para manutenção do FMS. 
 

Os interessados deverão apresentar a documentação para o credenciamento  na sala do Setor de 

Licitação da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira-PA/FMS, aos cuidados da Comissão 

Permanente de Licitação, localizada na Trav: Paula Marques nº. 192, Bairro Catedral, na cidade de 

Altamira, estado do Pará, às 09:00hs do dia 29/07/2020. 
 

Os interessados poderão retirar o Edital completo na sala do Setor de Licitação da Secretaria 

Municipal de Saúde de Altamira-PA/FMS, localizado na Trav: Paula Marques nº. 192, Bairro 

Catedral, na cidade de Altamira, estado do Pará, no horário das 08:00 às 12:00 horas de segunda a 

sexta-feira, ou no site oficial da Prefeitura: www.altamira.pa.gov.br. 

 

1. DO OBJETO: 

 

          A presente CHAMADA PÚBLICA tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS EM TRAUMATOLOGIA E 

ORTOPEDIA, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). 

 

2. DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 

 

          Para os pagamentos devidos em função das contratações decorrentes desta CHAMADA 

PÚBLICA, responderão por conta de recursos oriundos do tesouro municipal (recursos próprios) e 

programas, conforme dotações orçamentárias do orçamento vigente: 

 

 

- 10 302 0024 2.108 – Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade; 

- 10 302 0024 2.109 – Procedimentos Cirúrgicos na População; 

- 10 302 0024 2.115 – Manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael; 

- 10 302 0024 2.122 – Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA; 

 

- 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
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3. DA PREPARAÇAO DO ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO 

DO CREDENCIAMENTO: 

 

3.1 - Requerimento para credenciamento - Anexo II; 

 

3.2 - Declaração de aceitação dos preços - Anexo III; 

 

3.3 - Habilitação Jurídica: 

 

3.3.1 - Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sócios; 

 

3.3.2 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 

3.3.3 - Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, 

cuja aceitação ficara condicionada à verificação da autenticidade no sitio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

3.3.4 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

 

3.3.5 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede; acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

 

3.3.6 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

 

3.3.7 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 

3.4 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

3.4.1 - Comprovante de inscrição no CNPJ; 

 

3.4.2 - Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual ( se houver); 

 

3.4.3 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica 

Federal; 

 

3.4.4 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, ou POSITIVA COM EFEITOS DE 

NEGATIVA, RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA 
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UNIÃO, sendo que a mesma deve abranger também as contribuições sociais previstas nas 

alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

 

3.4.5 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, ou POSITIVA COM EFEITOS DE 

NEGATIVA, RELATIVOS A FAZENDA ESTADUAL (Tributária e Não Tributária), do 

domicílio ou sede do licitante; 

 

3.4.6 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, ou POSITIVA COM EFEITOS DE 

NEGATIVA, RELATIVOS A FAZENDA MUNICIPAL, do domicílio ou sede do licitante; 

em caso da licitante ter filial na sede da administração (Altamira/PA), apresentar 

Declaração/Certidão de regularidade fiscal emitida pela Prefeitura Municipal de Altamira; 

 

3.4.7 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA – CNDT ou Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa; 

 

3.4.8 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 

3.5 - Qualificação Técnica: 
 

3.5.1 - Atestado de capacidade técnica expedida por Órgão da Administração Pública ou 

Privada, que comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, contendo o grau de satisfação 

quanto ao nivel de atendimento e qualidade. 

 

3.5.2 - Cópia da Carteira de Registro dos Médicos emitido pelo Conselho Regional ou 

Federal de Medicina; 

 

3.5.3 - Cópia do Certificado de Especialização; 

 

3.5.4 - Comprovante de Cadastro de Pessoa Juridica no SCNES devidamente em dia. 

 

3.6 - Qualificação Econômico Financeira: 

 

3.6.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

 

3.6.1.1 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade. 
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3.6.1.2 - A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma: 

 

3.6.1.2.1 - No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito Federal 

ou, se houver, do Município da sede da empresa; 

 

3.6.1.2.2 - No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia das páginas do 

Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações 

Contábeis e Termo de Encerramento. 

 

3.6.1.3 - O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último 

balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da 

sociedade, atestando a boa situação financeira: 

 

3.6.1.3.1 - Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela 

fórmula:  

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

3.6.1.3.2 - Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 (um), obtido pela 

fórmula:  

 

Ativo Circulante 

LC= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante 

 

3.6.1.3.3 - Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela 

fórmula:  

 

Ativo Total 

LG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

3.6.1.4 - Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos critérios mínimos 

acima estabelecidos; 

 

3.6.2 - Certidão de Regularidade Profissional que assinou o respectivo balanço, emitido pelo 

Conselho de Contabilidade, devidamente em dia. 

 

3.6.3 - Certidão Judicial Civil Negativa (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial) 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro do prazo de validade. 
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3.7 – Documentos Complementares: 

 

a. Declaração da proponente de que não possui em seu quadro pessoal empregado com 

menos 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), de acordo com o modelo ANEXO V deste Edital; 

 

b. Licença de  Funcionamento da Vigilância Sanitária. 

 

- O ENVELOPE PARA CREDENCIAMENTO – O Credenciamento deverá ser entregue 

fechado, indevassável, contendo na sua parte externa as seguintes informações: 

 

PMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA/FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE/FMS 

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020 

ENVELOPE – DO CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 

4. DO RECEBIMENTO DO ENVELOPE, JULGAMENTO DE RECURSOS: 
 

4.1 - No dia, hora e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, será recebido os envelopes com a 

presença dos interessados. 

 

4.2 - Serão abertos inicialmente às 09:00 horas do dia 29/07/2020 os envelopes dos participantes e 

os seus conteúdos colocados à disposição para serem examinados e vistados pelos interessados 

presentes. 

 

4.3 - Ato contínuo, o conteúdo dos envelopes serão examinados pelos Membros da Comissão 

Permanente de Licitação os quais habilitarão os participantes que tiverem atendido o item 3 e 

subitens da CHAMADA PÚBLICA e inabilitarão os que não tiverem atendido. 
 

4.4 - Os participantes que forem inabilitados e que tiverem intenção de interpor recurso, deverão 

manifestar essa intenção na própria sessão pública e registrar na ata a síntese deste recurso. Os 

recursos deverão ser protocolados na Sala do Setor de Licitações da PMA/Secretaria Municipal de 

Saúde de Altamira/FMS, localizada na Trav: Paula Marques nº. 192, Bairro Catedral, Altamira/PA, 

no horário das 08:00 às 12:00 horas, em até 02 (dois) dias uteis, após abertura dos envelopes. 
 

4.5 - Os recursos serão analisados e julgados no prazo de até 03 (três) dias da petição. 
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5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SUAS FUNÇÕES: 

 

5.1 - Os Serviços Médicos em Traumatologia e Ortopedia deverão ser executados nas 

dependências do Hospital Geral de Altamira São Rafael, conforme as necessidades de 

atendimento dos usuários dos referidos serviços no Município de Altamira/ PA.  

 

5.2 - Os Serviços de Plantão Médico 24 horas com Atendimento cirúrgico em Urgência e 

Emergência, será IMEDIATO e de acordo com as necessidades ocasionadas no Hospital Geral 

de Altamira São Rafael. 

 

5.3 - Os procedimentos cirúrgicos, os procedimentos de consultas e avaliações clínicas, será de 

acordo com as necessidades e a emissão das Autorizações emitidas pelo Complexo Regulador 

de Altamira/PA. 

 

5.4 - O Município reserva-se ao direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos 

serviços dos credenciados contratados, podendo proceder com a rescisão e o descredenciamento 

em caso de má prestação do serviço, verificado em processo administrativo específico, 

garantindo o contraditório e a ampla defesa. 

 

5.5 - O credenciado contratado deverá realizar os serviços exclusivos desta Chamada Publica, 

para manutenção do FMS, conforme Termo de Referencia Anexo I. 

 

5.6 - O Credenciado contratado não poderá, em hipótese alguma, cobrar diferença de valores 

dos beneficiários do atendimento, bem como, solicitar que este assine nota, fatura ou guia de 

atendimento em branco. 

 

5.7 - O horário de execução dos serviços deverá obedecer às normas internas da unidade 

Contratante. 

 

6. DA ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO: 

 

6.1 - A abertura do ENVELOPE – Documentação será realizada em Sessão Pública, às 09:00 

horas do dia 29/07/2020, da qual lavrar-se-á, Ata Circunstanciada; 

 

6.2 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, suspender a reunião 

a fim de que tenha melhores condições de analisar a documentação apresentada, marcando na 

oportunidade nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se com as empresas interessadas, 

ocasião em que será apresentado o resultado da habilitação para o Credenciamento; 

 

6.3 - A Comissão Permanente de Licitação e as empresas interessadas, desde que presentes na 

reunião, rubricarão todos os documentos apresentados; 

 
6.4 - Será consignada em Ata a manifestação dos profissionais interessados presentes na reunião; 
 
6.5 - Não será credenciado a empresa que se encontrar em desconformidade com o Edital. 
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7. DO EMPATE: 

 

7.1 - No caso de mais de um credenciado para a mesma vaga, a classificação para contrato far-

se-á por meio de avaliação de equipe devidamente designada pela Secretaria Municipal de 

Saúde, para identificação de melhor perfil para desenvolver as atividades que originaram a 

presente Chamada Pública. 

 

7.2 - Caso a equipe identifique compatibilidade em mais de um credenciado para o exercício de 

mesma função, a decisão far-se-á por meio de sorteio público, para o qual os participantes serão 

convocados, conforme Art. 45, § 2 da Lei 8666/93. 
 

8.  DA VIGÊNCIA: 

 

8.1 - A vigência dos Contratos, oriundos da presente Chamada Pública, será até 31 de Dezembro de 

2020. 

 

9.  DAS PENALIDADES: 

  

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, erro, imperfeição ou mora na 

execução, inadimplemento e não veracidade de informações, a administração poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar á CONTRATADA, segundo a extensão da falta, as sanções previstas no 

artigo 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Fica ainda sujeita ás sanções 

previstas nos incisos III e IV do artigo 87, referida Lei, a critério da administração, caso se 

verificar a prática dos ilícitos no artigo 88 do mesmo diploma legal, garantido prévia defesa.  

 

I – Advertência;  

 

II – Multa(s), que serão descontadas dos pagamentos devidos pelo Contratante ao Contratado, 

aplicada a multa compensatória de 10%(dez por cento), sobre o valor do contrato ou parte 

correspondente á parcela que estiver em inadimplemento. 

 

a) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura de Altamira; 

 

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos 

prejuízos resultantes e apos decorrido o prazo da sanção aplicada com base do inciso anterior. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As multas acima previstas, são independentes entre si, podendo 

ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, e serão calculadas sobre o valor da Nota de 

Empenho ou da parcela que estiver em inadimplemento. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO – RECURSOS – Do ato que aplicar a sanção caberá recurso ao 

Município de Altamira, no que couber previsto no artigo 109 da lei nº 8.666/93. 
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10.  DA FISCALIZAÇÃO: 

  

10.1 - A CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização sobre os serviços executados pelo 

credenciado, podendo rejeitá-lo quando estiver fora das especificações, devendo ser 

imediatamente refeito, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

10.2 - A fiscalização será exercida por servidor especificamente designado para este fim, no 

interesse da Administração, não excluindo e nem reduzindo a responsabilidade do 

CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, que no caso de 

ocorrências do gênero, não implicará corresponsabilidade do Poder Público, seus agentes e/ou 

prepostos. 
 

11.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
11.1 - Em hipótese nenhuma será concedido prazo diverso do constante do edital para o 
credenciamento; 
 
11.2 - Fica resguardado o direito da CONTRATANTE em revogar ou anular o presente edital 

de Chamada Publica, desde que, por interesse público relevante, justificada a razão do ato, 

dando ciência aos participantes. 

 
11.3 - Fica expressamente vedada a modificação ou substituição de qualquer documento. 
 
11.4 - A participação verbal e escrita no ato da audiência de Chamada Pública fica restrita aos 

representantes das empresas e membros da Comissão de Licitação. 

 

11.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes referentes à documentação, não serão 

admitidos, em hipótese alguma, os “participantes retardatários”. 

 

11.6 - A participação nesta Chamada Pública implicará na total aceitação dos termos e 

condições do presente edital e seus anexos, bem como das normativas vigentes. 

 

11.7 - Casos omissos, dúvidas suscitadas no decorrer do processo, serão resolvidos pela CPL, 

que se valerá dos dispositivos legais pertinentes à matéria. 

 

11.8 - A inabilitação de um concorrente, em qualquer das fases do procedimento importa na 

preclusão do direito de participar das fases subsequentes. 
 

12.  DOS ANEXOS: 

 

12.1 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

  
12.1.1 - Anexo I - Termo de Referência 
 
12.1.2 - Anexo II - Modelo do Requerimento de Credenciamento 
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12.1.3 - Anexo III - Modelo da Declaração de aceitação dos preços e Condições de Execução 
dos Serviços 
 
12.1.4 - Anexo IV – Modelo de Declaração de Idoneidade 
 
12.1.5 - Anexo V – Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor  
 
12.1.7 - Anexo VI – Minuta do Contrato  
 
12.1.8 - Anexo VII - Comprovante de retirada do Edital 

 
 

Altamira/PA, 10 de julho de 2020. 

 

 

Sr. NEY CARVALHO DA SILVA  
Secretária Municipal de Saúde de Altamira 

 

 

MIRACELMA T. MARTINS BEZERRA 
Presidente CPL – DECRETO 1.275/2020 
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ANEXO I – CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2020 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. INTRODUÇÃO  
 

          A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE/FMS, pretende contratar, com base na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações 

posteriores, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus 

Anexos, empresas para prestação de Serviços Médicos Cirúrgicos e Ambulatorial, para 

manutenção do FMS. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E 

VIGÊNCIA 

 Justifica-se a Contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviços Médicos em 

Traumatologia e Ortopedia para serem utilizados nos serviços públicos de saúde do município 

de Altamira/PA, afim de atender as necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde 

de Altamira/FMS. 

         A contratação do referido serviço, se faz necessária para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde/FMS junto ao Hospital Geral de Altamira São Rafael, pois a 

assistência aos usuários é garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem como toda a 

linha de cuidado, desde a atenção primária até os procedimentos mais complexos, de forma 

organizada e hierarquizada. A atenção à saúde deve centrar as diretrizes na qualidade dos 

serviços prestados aos usuários, com atenção acolhedora, resolutiva e humanizada, com seus 

recursos humanos e técnicos, oferecendo os serviços de saúde adequados. A necessidade 

premente de complementar a oferta de serviços medicos, com objetivo de reduzir a demanda 

reprimida observada, é mandatória e influencia diretamente a ampliação do acesso universal à 

esses serviços que devem ser disponibilizados pelo SUS. Considerando a necessidade de 

implementação de políticas públicas que venham a priorizar a assistência aos casos de 

Serviços Médicos em Traumatologia e Ortopedia.  

          Os serviços de saúde compõem o rol de garantias constitucionais e estão intimamente 

ligados à dignidade da pessoa humana. Nesta linha, cabe transcrever o que dispõe os Arts. 196 

e 197da Carta Mágna: 

 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 

dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica 

de direito privado”. 

        

   Portanto, em razão do dever de garantir os serviços de saúde no Município, se faz necessária 

a realização da contratação em questão, devendo buscar na lei e nos princípios norteadores da 

Administração Pública uma forma de solução que vá ao encontro do interesse público. Dessa 
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forma deve-se ressaltar que a aquisição do referido serviço é necessária para garantir o pronto 

atendimento de necessidades decorrentes das ações realizadas por esta PMA/Secretaria 

municipal de Saúde de Altamira/FMS e seus departamentos afins. 

 

A presente contratação não é de natureza continuada. 

         A vigência contratual será até 31/12/2020, a contar da data da assinatura do contrato. 
 

3. OBJETO E QUANTIDADE 
 

       A presente CHAMADA PÚBLICA tem como objeto o credenciamento de pessoa jurídica 

para prestar Serviços Médicos em traumatologia e Ortopedia, para manutenção das atividades 

do Fundo Municipal de Saúde - FMS, conforme especificações abaixo: 

 

ALTAMIRA-PARÁ  
 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO  

 

UND 

 

QNT 

VALOR 

MENSAL R$ 

V.  

TOTAL R$ 

01 SERVIÇOS DE TRAUMATOLOGIA E 

ORTOPEDIA 

 

Meses 

 

05 

 

220.000,00 

 

 1.100.000,00 
 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

UND 

 

QUANT 

VALOR 

MENSAL 

R$ 

VALOR  

TOTAL R$ 

Cirurgia do Sistema Osteomuscular e outras 

cirurgias 

Meses 05 116.000,00 580.000,00 

Órtese, Proteses e Materiais Especiais não 

Relacionados ao ato Cirurgico e Materiais 

Relacionados ao Ato Cirurgico 

 

Meses 

 

05 

 

24.000,00 

 

120.000,00 

Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos Meses 05 40.000,00 200.000,00 

Tratamento Clinicos em Ortopedia Meses 05 40.000,00 200.000,00 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.100.000,00 

GRUPO SUB-GRUPO  FORMA DE ORGANIZAÇÃO 

04-Procedimentos 

Cirurgicos 

08-Cirurgia Do Sistema 

Osteomuscular 

01-Cintura Escapular   

02-Membros Superiores   

03-Coluna Veterbral E Caixa Toraxica   

04-Cintura Pélvica   

05-Membros Inferiores   

06-Gerais   

04-Procedimentos 

Cirurgicos 
15-Outras Cirurgias 

01-Multiplas   

02-Sequenciais   

03-Politraumatizados   

04-Procedimentos Cirurgicos Gerais   

07-Órtese, Proteses E 

Materiais Especiais 

01-Órtese, Proteses E 

Materiais Especiais 

Não Relacionados Ao 

Ato Cirurgico. 

 

01-Opm Auxiliares De Locomoção 

  

  
  

02-Órtese, Proteses E 

Materiais Especiais 

Relacionados Ao Ato 

Cirurgico. 

02-Opm Ortopedia 
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03-Procedimentos 

Clinicos 

01-Consultas/ 

Atendimento/ 

Acompanhamentos 

06 - Consultas / Atendimentos De Urgencias e Emergencia em 

Traumatologia 

 

 

03-Procedimentos 

Clinicos 

03-Tratamento Clinicos 

Em Ortopedia 

09 - Tratamento De Doenças Do Sistema Osteomuscular e do Tecido 

Conjutivo 

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SUAS FUNÇÕES 
 

4.1 - Os Serviços Médicos em Traumatologia e Ortopedia deverão ser executados nas 

dependências do Hospital Geral de Altamira São Rafael, conforme as necessidades de 

atendimento dos usuários dos referidos serviços no Município de Altamira/ PA.  
 

4.2 - Os Serviços de Plantão Médico 24 horas com Atendimento cirúrgico em Urgência e 

Emergência, será IMEDIATO e de acordo com as necessidades ocasionadas no Hospital 

Geral de Altamira São Rafael. 
 

4.3 - Os procedimentos cirúrgicos, os procedimentos de consultas e avaliações clínicas, 

será de acordo com as necessidades e a emissão das Autorizações emitidas pelo Complexo 

Regulador de Altamira/PA. 
 

4.4 - O Município reserva-se ao direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação 

dos serviços dos credenciados contratados, podendo proceder com a rescisão e o 

descredenciamento em caso de má prestação do serviço, verificado em processo 

administrativo específico, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 
 

4.5 - O credenciado contratado deverá realizar os serviços exclusivos desta Chamada 

Publica, para manutenção do FMS, conforme Termo de Referencia Anexo I. 
 

4.6 - O Credenciado contratado não poderá, em hipótese alguma, cobrar diferença de 

valores dos beneficiários do atendimento, bem como, solicitar que este assine nota, fatura 

ou guia de atendimento em branco. 
 

4.7 - O horário de execução dos serviços deverá obedecer às normas internas da unidade 

Contratante. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 
 

5.1.1- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; Prestar      

todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas 

obrigações são atender prontamente; 
 

5.1.2 - Executar os procedimentos cirúrgicos, os procedimentos de consultas e 

avaliações clínicas no HGA São Rafael; 
 

5.1.3 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 

inclusive Instrumentador Cirugico e Técnico de imobilização gessada, 

Órtese/Prótese/Materiais, Arco Girugico, e todas as despesas que por ventura forem 

necessárias para a prestação dos serviços, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 
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5.1.4 -  A Contratada obriga-se a disponibilizar Médico Ortopedista em regime de 

plantão 24 horas; 
 

5.1.5 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou 

bens públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados 

a terceiros.  
 

5.1.6 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas 

condições de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da 

licitação, comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 
 

5.1.7 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 

funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 

obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone 

de contato.  
 

5.1.8 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, 

em especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem 

como assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 
 

5.1.9 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° 

da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 

menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz a partir de quatorze anos).  
 

5.1.10 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou 

defeitos verificados pela Contratante durante a vigência do contrato. 
 

5.1.11 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar 

quaisquer condições inadequadas à prestação dos Serviços Médicos em Traumatologia 

e Ortopedia ou a iminência de fatos que possam prejudicar os Serviços; 
 

5.1.12 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as 

autorizações  dos serviços para fins de recebimento dos respectivos valores.  
 

5.1.13 - A Contratada obriga-se a aceitar o acréscimo ou supressões no objeto 

contratual de até 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado conforme preceitos 

legais.   
 
 

Altamira/PA, 10 de julho de 2020. 

 

 

Sr. NEY CARVALHO DA  SILVA  
Secretária Municipal de Saúde de Altamira 

 

 

MIRACELMA T. MARTINS BEZERRA 
Presidente CPL – DECRETO 1.275/2020 
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ANEXO II – CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2020 
 

 

À: PMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 

Att. Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

          Através do presente o abaixo qualificado, requer seu CREDENCIAMENTO DE 

PESSOA JURÍDICA para prestar Serviços Médicos em Traumatologia e Ortopedia, nos 

termos da Chamada Pública nº 001/2020. 

 

          Assim requeremos nosso credenciamento para os serviços do Lote nº_________. 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Cidade:                                                      Estado:                            CEP: 

Email:                                                           Telefone: 

 

 

 

 

Local e data _____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

(nome e CPF do representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
 

Trabalho e desenvolvimento social 
 

 

 

Trav: Paula Marques,192 – Bairro Catedral – CEP. 68.371.055 – Altamira – Pará 

www.altamira.pa.gov.br – licitacaofmsatm@outlook.com 

 

 

ANEXO III – CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2020 
 

 

À: PMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 

Att. Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________, com sede na (endereço 

completo), por intermedio de seu representante legal Sr. _________________________, 

portador da Carteira de Identidade  nº ________________ e do CPF nº ________________, 

DECLARA que concorda em executar os Serviços Médicos em Traumatologia e Ortopedia, 

constantes no Edital da Chamada Púlica nº 001/2020, pelos preços e condições estipuladas 

pela PMA/Secretaria Municipal de Saúde de Altamira/FMS, conforme tabela abaixo: 
 

ALTAMIRA-PARÁ  
 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO  

 

UND 

 

QNT 

VALOR 

MENSAL R$ 

V.  

TOTAL R$ 

01 XX     

 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

UND 

 

QUANT 

VALOR 

MENSAL R$ 

VALOR  

TOTAL R$ 

XX     

XX     

     

     

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  

GRUPO SUB-GRUPO  FORMA DE ORGANIZAÇÃO 

XX XX XX   

 

 

 

Local e data _____________________ 

 

 

______________________________________ 

Nome do Representante Legal 

CPF: ............... RG ......... 
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ANEXO IV – CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2020 
 

 

À: PMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 

Att. Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________, com sede na (endereço 

completo), por intermedio de seu representante legal Sr. _________________________, 

portador da Carteira de Identidade  nº ________________ e do CPF nº 

________________, DECLARA em atendimento ao Edital da CHAMADA PÚBLICA 

Nº 001/2020, sob as penas da lei, para fins do Nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, comprometo-me a informar a ocorrência de fato superveniente, 

impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no Edital, que: 
 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e     

impedimento de contratar com a Administração, nos últimos dois anos; 
c) Impedida de licitar, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta seus efeitos legais. 

 

 

Local e data _____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

(nome e CPF do representante legal da empresa) 
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ANEXO V – CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2020 
 

 

 

À: PMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 

Att. Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 
DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO  DO TRABALHO DO MENOR  

 
 

 

 

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________, com sede na (endereço 

completo), por intermedio de seu representante legal Sr. _________________________, 

portador 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 possuimos em nosso 

quadro de pessoal empregado(s) menor  de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos de idade se for o caso, nos termos do 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federativa do Brasil. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO VI – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020 
 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PMA-

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ALTAMIRA/FMS E A 

EMPRESA....................NA FORMA 

ABAIXO. 

 

I. PARTES 

CONTRATANTE 
 

A PMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA–FMS, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.467.921/0001-12, sediada na 

Trav: Paula Marques, 192, Bairro Catedral, na cidade Altamira, Estado do Pará, doravante 

simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. NEY 

CARVALHO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde portador do CPF n° .............. 

 

CONTRATADA 
 

______ (Nome da Empresa) _____, pessoa jurídica de direito privado interno, com sede 

___(endereço completo)____, inscrita no CNPJ sob o nº ______, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada por seu ______ (Representante Legal), ______ 

(nacionalidade), ____ (estado civil), _____ (profissão), portador do RG n.º ______ e do CPF 

n.º _______, residente e domiciliado à ____(endereço completo)____. 

 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes 

anteriormente individuadas e devidamente qualificadas, resolvem consoante a autorização 

exarada nos autos da CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020, pactuar o presente instrumento 

contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam: 
 

1- DO OBJETO 
 

 

Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, 

especializada para prestação de Serviços Médicos em Traumatologia e Ortopedia para 

manutenção do FMS. 
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ALTAMIRA-PARÁ  
 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO  

 

UND 

 

QNT 

VALOR 

MENSAL R$ 

V.  

TOTAL R$ 

XX XX     

 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

UND 

 

QUANT 

VALOR 

MENSAL R$ 

VALOR  

TOTAL R$ 

XX     

XX     

     

     

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  

GRUPO SUB-GRUPO  FORMA DE ORGANIZAÇÃO 

XX XX XX   

 

1.1 - É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, 

bem como sua associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, fusão, cisão 

ou incorporação. 

 

2 - DO PREÇO 

 

O valor total do presente contrato é de R$ ........... (........por extenso..........), conforme está 

especificado na Cláusula I.  

 

3 - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por 

conta dos recursos oriundos do tesouro municipal (recursos próprios) e programas, conforme 

dotações orçamentárias do orçamento vigente: 

 

- 10 302 0024 2.108 – Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade; 

- 10 302 0024 2.109 – Procedimentos Cirúrgicos na População; 

- 10 302 0024 2.115 – Manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael; 

- 10 302 0024 2.122 – Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA; 

 

- 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

4.1 - O presente contrato decorre do Ato da CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020,  e 

fundamenta- se no caput do art. 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 , e  Art 16, 

Inciso XIV, Art 17, Inciso III e Art 18, Inciso I, da Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990,  

em virtude da necessidade de contratação de empresas para a prestação de serviço profissional  

para atendimento na area de saúde, sem vinculo empregatício. 

 

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

5.1 - Os pagamentos devidos pela CONTRATANTE em decorrência das obrigações 

assumidas serão efetuados em até 30 (trinta) dias, da seguinte forma: 



 

 
 

 
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
 

Trabalho e desenvolvimento social 
 

 

 

Trav: Paula Marques,192 – Bairro Catedral – CEP. 68.371.055 – Altamira – Pará 

www.altamira.pa.gov.br – licitacaofmsatm@outlook.com 

 

5.1.1 - O pagamento mensal será autorizado pela CONTRATANTE através da           

comprovação da Produção de Procedimentos Cirurgicos, Procedimentos de Consultas 

e Avaliações Clinicas realizadas no HGA São Rafael, de acordo com a tabela do 

Termo de Referência; 

 

5.1.2 - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mediante a entrega da Nota 

Fiscal, em 02 (duas) vias, no Setor de Finanças da Secretaria Municipal de Saúde, 

localizada na Trav. Paula Marques nº. 192 Bairro Catedral, Altamira/PA, 

acompanhada das respectivas autorizações dos serviços. 

 

5.1.3 - O GESTOR terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da apresentação do 

documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 

5.1.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor do Contrato 

e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 

 

5.2 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 

do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA. 
 

5.3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento 

do serviço estiver em desacordo com as especificações constantes no contrato; 

 

5.4 - Poderá PMA/Secretaria Municipal de Saúde/FMS, deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada. 

 

5.5 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de 

acordo com a legislação própria:  
 

5.5.1 - especificação correta do objeto  

5.5.2 - número da licitação e contrato;  

5.5.3 - marca e o nome comercial. 

 

6 - DA REVISÃO 
 

O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei Federal n º 8.666/93. 
 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1 – A CONTRATADA obriga-se a: 
 

7.1.1- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; prestar 

todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas 

obrigações são atender prontamente; 
 

7.1.2 - Executar os procedimentos cirúrgicos, os procedimentos de consultas e 

avaliações clínicas no HGA São Rafael. 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
 

Trabalho e desenvolvimento social 
 

 

 

Trav: Paula Marques,192 – Bairro Catedral – CEP. 68.371.055 – Altamira – Pará 

www.altamira.pa.gov.br – licitacaofmsatm@outlook.com 

7.1.3 - Prestar os Serviços Médicos em Traumatologia e Ortopedia de acordo com as 

especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) do Edital da Chamada 

Publica nº 001/2020 e em consonância com a proposta apresentada no Setor de 

Licitações da PMA-Secretaria Municipal de Saúde de Altamira-FMS; 
 

7.1.4 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 

inclusive Instrumentador Cirugico e Técnico de imobilização gessada, 

Órtese/Prótese/Materiais, Arco Girugico, e todas as despesas que por ventura forem 

necessárias para a prestação dos serviços, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 

 

7.1.5 -  A Contratada obriga-se a disponibilizar Médico Ortopedista em regime de 

plantão 24 horas; 

 

7.1.6 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou 

bens públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados 

a terceiros.  

 

7.1.7 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas 

condições de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da 

licitação, comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 

 

7.1.8 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 

funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 

obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone 

de contato.  

 

7.1.9 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, 

em especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem 

como assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 

 

7.1.10 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° 

da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 

menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz a partir de quatorze anos).  

 

7.1.11 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou 

defeitos verificados pela Contratante durante a vigência do contrato. 

 

7.1.12 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar 

quaisquer condições inadequadas à prestação dos Serviços Médicos em Traumatologia 

e Ortopedia ou a iminência de fatos que possam prejudicar os Serviços; 

 

7.1.13 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as 

autorizações  dos serviços para fins de recebimento dos respectivos valores.  

 

7.1.14 - A Contratada obriga-se a aceitar o acréscimo ou supressões no objeto 

contratual de até 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado conforme preceitos 

legais.   
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8. DAS OBRIGAÇÕES DA PMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS. 

 

8.1 - Promover a fiscalização do objeto deste Contrato, quanto ao aspecto quantitativo e 

qualitativo, a serem fornecido pelo FORNECEDOR; 

 

8.2 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR; 

 

8.3 - Remeter ao FORNECEDOR a autorização de serviços via e-mail ou através de 

correspondência com ou sem AR; 

 

8.4 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, 

para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por 

descumprimento ao pactuado neste termo; 

 

8.5 - Efetuar pagamento ao FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos na 

Cláusula Quinta deste instrumento; 

 

8.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

 

9 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 

 

9.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por 

multas que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e 

contratuais, por parte da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus 

prepostos subcontratados. 

 

9.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados 

nesta cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado. 

 

10 - DA EMISSÃO DE REQUISIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

 

10.1 - A emissão das Autorizações para os serviços Médicos será expressamente feita pelo 

Complexo Regulador de Altamira/PA e a fiscalização do serviço será feita pelo Sr. JOSÉ 

LUIZ FARIAS DE QUEIROZ, Matricula: 1255, Portaria nº 030/2020, designado pelo gestor 

do Contrato. Caberá ao Fiscal do Contrato: 

 

a) Fiscalizar o serviço, objeto desta licitação. 
 

b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as 

providências necessárias ao bom andamento do serviço. 
 

c) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o 

preposto da CONTRATADA. 
 

d) emitir pareceres em todos os atos do CONTRATANTE relativos à execução do 

contrato, em especial aplicação de sanções ou revisão do contrato. 
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e) solicitar a suspensão dos pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela 

CONTRATADA de qualquer exigência sua relativa às obrigações contratuais. 

 

10.2 - É vedado ao CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre os 

empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela 

indicados. 

 

10.3 - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

10.4 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do 

serviço. 

 

11 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
 

11.1 - Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições 

contidas no Art. 73, Inciso I, da Lei nº 8.666/93. 

 

11.2 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em 

desacordo com as condições contratuais. 

 

12 - DA RESCISÃO 

 

12.1 - Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 

78, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

13 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 

 

13.1 - Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA 

reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo 

critério, as medidas prevista no Art. 80, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

14 - DAS SANÇÕES 

 

14.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o 

credenciado/adjudicatário que:  

 

14.1.1 - não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta; 

14.1.2 - apresentar documentação falsa; 

14.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

14.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.5 - não mantiver a proposta; 

14.1.6 - cometer fraude fiscal; 

14.1.7 - comportar-se de modo inidôneo. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
 

Trabalho e desenvolvimento social 
 

 

 

Trav: Paula Marques,192 – Bairro Catedral – CEP. 68.371.055 – Altamira – Pará 

www.altamira.pa.gov.br – licitacaofmsatm@outlook.com 

14.2 - O credenciado/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

 

14.2.1 - Arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993: 

 

14.2.1.1 - advertência por escrito; 

14.2.1.2 - multas: 

14.2.1.3 - multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após 

decorrido os prazos de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que 

será calculada sobre o valor global do contrato, até o limite máximo de 20 (vinte) 

horas: 

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) hora; 

b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) hora; 

c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 20.ª 

(vigésima) hora. 

 

14.4.2 - Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será 

calculada sobre o valor global do contrato, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, 

podendo, a critério da Administração, não mais ser aceito o fornecimento; 

 

14.2.3 - Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada 

sobre o valor global do contrato. 

 

14.2.4 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Altamira e 

descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até cinco anos; 

 

14.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

 

14.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 

na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

14.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

14.6 - Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito 

existente na Prefeitura Municipal de Altamira – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso 

seja a mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou 

judicialmente. 

 

14.7 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 

credenciada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e 

danos junto ao CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 
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14.8 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer de 

caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

14.9 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 

15 - DA LICITAÇÃO 

 

Para a presente contratação, foi realizada CHAMADA PÚBLICA registrado sob o nº 

001/2020. 

 

16 -  DA VIGÊNCIA 

 

O presente contrato terá a duração até 31/12/2020, a partir de sua assinatura, podendo ser 

modificado após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo. 

 

17 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente 

habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a 

execução do contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias 

ao perfeito cumprimento do seu objeto. 

 

18 - DO FORO 

 

As partes elegem o foro da Comarca de Altamira/PA, com renúncia a qualquer outro, para 

dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 
 

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 

 

 

Altamira/PA, ..... de  ...................  2020. 

 

__________________________________ 

Sr NEY CARVALHO DA SILVA  

Secretário Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

 

_________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: ___________________________   

 

                               ___________________________ 
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ANEXO VII – CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2020 
 

 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 
 

RAZÃO SOCIAL: _________________________________________________________  

 

NOME DE FANTASIA:____________________________________________________  

 

NOME DO REPRESENTANTE PARA CONTATO: ________________________________  

 

ENDEREÇO COMPLETO: ____________________________________________________  

 

CIDADE:____________________ ESTADO:____________ CNPJ ou CPF:______________  

 

FONE (___)_____________________E-MAIL___________________________________  

 

OBJETO: Credenciamento de Pessoa Juridica para prestar Serviços Médicos em 

Traumatologia e Ortopedia, conforme especificações constantes do Termo de Referência 

(Anexo I).  

          Obtivemos no Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Altamira, nesta data, cópia 

do instrumento convocatório e todos os seus anexos da CHAMADA PÚBLICA acima 

identificada.  

          Visando à comunicação futura entre esta PMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE ALTAMIRA/FMS e interessado(a), solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo 

de retirada do Edital e remetê-lo imediatamente acompanhado do Cartão de CNPJ à Secretaria 

Municipal de Saúde/FMS – Setor de Licitações, localizada na Trav: Paula Marques nº. 192, 

Bairro Catedral, na cidade de Altamira, estado do Pará, ou pelo e-mail: 

licitacaofmsatm@outlook.com.  

          A não remessa do recibo exime a PMAltamira/Fundo Municipal de Saúde da 

responsabilidade da comunicação, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 

posteriormente qualquer reclamação.  

 

 

 

 

Local: .................... , ......... de .......... de .......... 

 

 

 

_________________________________________ 

Nome por Extenso: 

RG: e CPF: 

Função: 
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