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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2019 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE - 2019 
 
1. PREÂMBULO: 
1.1.  A PREFEITURA DE CÁCERES-MT – Secretaria Municipal de Administração 
através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela designada pela Portaria nº 
25/2019/GP/SA de 05/02/2019, nos termos fixados Lei nº 8.666/1993, suas alterações, e 
Leis nº 8080/90 e 8142/90, com entendimento cumulativo dos artigos 25, II; 26 II; 27; 
32; § 2º e 34, § 1º, da Lei de Licitações e outras disposição complementares, que 
aprovou o Regulamento do Credenciamento no âmbito estadual; recomendações 
técnicas e jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso 
(Resoluções n° 5351/04-TC de 10/08/2004 e 1420/04-TC de 18/04/2004); Orientação 
Normativa n° 17/09 da Advocacia Geral da União, considerando o que consta do 
Processo nº 00400.015975/2008-95, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos 
enumerados nos artigos. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993; Jurisprudência do 
E. Tribunal de Contas da União - Decisão 656/1995 – Plenário. Decisão TCU 439/2003-
Plenário, Acórdãos TCU 540/2003-Plenário, 819/2005-Plenário, 1.357/2005-Plenário, 
1.796/2007-Plenário, parecer jurídico nº 047/2012 de 21/09/2012 e demais legislações 
aplicáveis, TORNA PÚBLICO a realização de CREDENCIAMENTO de pessoas 
jurídicas da área de saúde para prestação de serviços, referidas neste Instrumento, nos 
termos e condições a seguir: 
1.2. Maiores informações sobre este processo licitatório poderão ser solicitadas junto ao 
Setor de Licitações– CPL, pelos telefones (65) 3223-1500, ramal - 1529 no horário das 
07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, ou pelo telefone institucional (65) 98464-0027, 
de segunda a sexta-feira. O edital e seus anexos, poderão solicitados pelo e-mail 
cpl.caceres@gmail.com, ou poderão ser retirados no site: www.caceres.mt.gov.br. 
 
2. OBJETO: 
2.1. O presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objetivo a contratação 
de prestadores de serviços de serviços credenciados ao SUS para atender os 
procedimentos da Programação Pactuada Integrada (PPI) entre os entes intermunicipais 
como complementação de cobertura assistencial necessária, considerando os serviços de 
Média e Alta Complexidade. 
 
2.1.1. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS: 

2.1.1.1. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
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3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO: 
 
3.1. A participação neste Credenciamento implica na aceitação integral e irrestrita das 
condições estabelecidas neste Edital; 
3.2. Poderão participar do Credenciamento as pessoas jurídicas da área de saúde, que 
mantenham em seus quadros, profissionais que gozem de boa reputação profissional e, 
desde que atendidos os requisitos exigidos neste instrumento de chamamento, bem 
como atendam as condições e os critérios mínimos estabelecidos pelo SUS, visando o 
atendimento satisfatório; 
3.3. Poderão participar do Credenciamento as pessoas jurídicas da área de saúde que 
dispuserem de capacidade instalada baseados Cadastro Nacional de Estabelecimento de 
Saúde-CNES, para atenderem a demanda referenciada pela SMS; 
3.4. Poderão participar do Credenciamento as pessoas jurídicas da área de saúde que 
cumprirem o disposto no Regulamento Técnico da ANVISA, estabelecido na RDC nº 
50, de 21/02/2002 e suas alterações, publicada no DOU de 20/03/2003, bem como 
normas específicas de funcionamento para cada procedimento a ser contratado, quando 
houver; 
3.5. Não poderão participar no Credenciamento os interessados que estejam cumprindo 
a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Cáceres-MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
3.5.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
3.5.2. Que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, 
Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato 
publicado no Diário Oficial da União, do Estado e dos Municípios, pelo órgão que o 
praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
3.5.3. Que estejam reunidas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si; 
3.5.4. Não poderão participar no Credenciamento os profissionais de saúde integrantes 
do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Cáceres, bem como aqueles 
profissionais de saúde que mantenham vínculo laboral direta ou indiretamente com a 
Prefeitura de Cáceres-MT; 
3.5.5. Não poderão participar no Credenciamento os anteriormente descredenciados pela 
Secretaria Municipal de Saúde por descumprimento de cláusulas contratuais ou 
irregularidades na execução dos serviços prestados; 
 
3.5.6. O CREDENCIAMENTO poderá ser realizado em dias úteis, compreendidos 
a partir de 25 de junho de 2019 a 16 de julho de 2019 entre as 07:30 às 11:30 e das 
13:30 às 17:30 horas. 
 
 
4. FORMA DE INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO: 
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4.1. Os interessados poderão inscrever-se para o Credenciamento, a partir da publicação 
do Aviso de Edital de Chamamento Público nos Diários Oficiais e no site 
www.caceres.mt.gov.br/licitacao. 
4.2. O presente Edital também estará à disposição dos interessados no Setor de 
Licitação, na Av. Brasil nº 119, COC – CEP 78200-000 – Cáceres – MT e no site 
www.caceres.mt.gov.br/licitacao; 

4.2.1. Na eventualidade do interessado não ter acesso à internet, a retirada do Edital 
poderá ser feita nos dias úteis, nos períodos de funcionamento, diretamente na sede da 
PREFEITURA, com as custas das cópias a cargo dos interessados; 
 
5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 
 
5.1. Os interessados deverão encaminhar em envelope lacrado os documentos 
relacionados no Edital à Comissão Permanente de Licitação, de segunda-feira à sexta-
feira, no horário compreendido entre as 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, na 
sala de Licitações situada à Av. Brasil nº 119, COC – CEP 78200-000 – Cáceres – Mato 
Grosso; 
5.2. O envelope deverá conter as seguintes indicações: 
 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE – 2019 
PROPONENTE________________________________________________________ 
CNPJ:_________________________________________________________________ 
INSC. ESTADUAL:_____________________________________________________ 
END. COMPLETO:_____________________________________________________ 
 
 
6. HABILITAÇÃO: 
 
6.1. As documentações exigidas neste edital deverão ser apresentadas em cópias 
autenticadas em Cartório Notarial (com exceção daqueles emitidos pela Internet) assim 
como os Anexos abaixo relacionados devidamente digitalizados e assinados em papel 
timbrado da Pessoa jurídica para o seu devido Credenciamento, todos acondicionados 
na mesma ordem aqui predispostas, em envelope lacrado e rubricado. 
 
7. DOCUMENTAÇÃO: 
 
7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA - A prova da habilitação jurídica será feita mediante 
a apresentação dos seguintes documentos no envelope: 
a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual, no registro público de 
empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso de a licitante ser a sucursal, 

http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao
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filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da 
Junta onde tem sede a matriz.  
b) Contrato social acompanhado de todas as alterações ou somente da última alteração, 
desde que se trate de contrato social consolidado, devidamente registrado na Junta 
Comercial, devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o 
registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz 
acompanhado de cópias autenticadas do Rg e CPF do proprietário e sócios. 
 
7.2. - REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA - A prova da regularidade 
fiscal será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, podendo 
ser retiradas no site: www.receita.fazenda.gov.br;  
b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, podendo ser 
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;  
c) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, podendo ser retirada no site: 
www.caixa.gov.br;  
d) Certidão de Regularidade de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para 
participar de licitações, do respectivo domicílio tributário, nos termos do Decreto nº 
4.397, de 17/11/2004, ou equivalente, na hipótese de a licitante ser estabelecida em 
outra Unidade da Federação;  
e) Certidão de Regularidade da Dívida Ativa do Estado, emitida pela 
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, ou equivalente na 
hipótese de a licitante ser estabelecida em outra Unidade da Federação; 
f) Certidão de Regularidade de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do 
respectivo domicílio tributário; 
g) Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do 
Trabalho, de acordo com o Art. 29 da Lei 8.666/93 alterada pelo Art. 3º da Lei 12.440 
de 7/07/2011.  
7.2.1. Será aceita a apresentação de certidão única em substituição às Certidões 
constantes dos subitens “e” e “f”, nos casos em que o domicílio tributário da Licitante 
realizar a emissão de forma consolidada.  
7.2.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas. 
 
7.3. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
7.3.1. CONFORME TERMO DE REFERENCIA 
 
7.4. - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
7.4.1. - A prova da qualificação econômico-financeira será feita mediante a 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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apresentação dos seguintes documentos:  
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
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 encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, devendo ser apresentada a respectiva memória de cálculo.  
NOTA: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados:  
I) Sociedades regidas pela Lei nº. 6.404/76 (sociedade anônima):  
- Publicados em Diário Oficial; ou  
- Publicados em jornal de grande circulação; ou  
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 
II) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):  
- Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro 
Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante 
ou em outro órgão equivalente. 
III) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 – 
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: acompanhados por 
fotocópia dos Termos de Abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 
equivalente;  
IV) Sociedade criada no exercício em curso: Fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio dos 
licitantes nos casos de sociedades anônimas;  
V) O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar 
assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social e por Contador legalmente habilitado.  
VI). Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – 
ECD, consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através 
da IN nº1.420/2013 da RFB e suas alterações e disciplinado pela IN nº 109/2008 do 
DNRC, apresentarão documentos extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – 
Sped ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte 
forma: 
a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped; 
b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema 
Público de Escrituração Digital – Sped; 
c) Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de 
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Escrituração Digital – Sped; 
7.4.2. Certidão Negativa de Falência e Recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida por distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa jurídica na 
forma do que prescreve o artigo 3º, da Lei nº. 11.101/05, com vencimento até 180 dias 
após sua emissão. 
b1) Caso a Certidão seja positiva de recuperação, deverá a empresa apresentar seu 
Plano de Recuperação acolhido judicialmente ou documento equivalente, na forma do 
art.58 da Lei 11.101 de 2005. 
b.2). As empresas em recuperação Judicial e/ou Extrajudicial com Plano de 
recuperação acolhido pelo juiz, na forma do art.58 da Lei 11.101 de 2005, deverá 
demonstrar demais requisitos para habilitação econômico-financeira.  
7.5. Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão 
comprovar o seguinte: 
7.5.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
           PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
SG = _________________ATIVO TOTAL ______________ 
   PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
 
LC =___________ATIVO CIRCULANTE________ 
                             PASSIVO CIRCULANTE 

  
7.6. As empresas licitantes que apresentarem resultado menor que 1 (um) no índice 
referido no item anterior, deverão comprovar patrimônio líquido de no mínimo 10% do 
valor estimado, conforme o artigo 31, §§ 2° e 3°, da Lei nº 8.666/93, sob pena 
inabilitação; 
Obs: Todas as licitantes deverão apresentar memorial de cálculos da fórmula 
referente ao subitem 7.5.1, anexo ao balanço: 

a) Se necessária a atualização do balanço patrimonial, do DRE e do capital social, 
deverá ser apresentada, juntamente com os documentos em apreço, o memorial 
de cálculo correspondente. 

b) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 
contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade e Sócio Proprietário. 

7.7. As empresas licitantes deverão apresentar também no Envelope os seguintes 
documentos de habilitação, em plena validade:  
a) Declaração de inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua 
habilitação neste certame, sob as penalidades cabíveis, inclusive na vigência contratual 



 

 7 

caso venha a ser contratado pela Secretaria, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93, 
conforme modelo constante no Anexo do presente edital.  
a.1) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, 
esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.  
b) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 
18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso 
XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93 
(modelo Anexo);  
c) Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, 
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão 
(modelo Anexo).  
7.8. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição.  
7.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, conforme prevê 
a Lei Complementar 123/2006, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa;  
7.10. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
7.11. Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope, os documentos 
específicos para a participação neste credenciamento, devendo ser entregues numerados 
sequencialmente, a fim de permitir celeridade na conferência e exames correspondentes.  
7.12. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com 
o endereço respectivo, salientando que: 
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
ou;  
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz;  
c) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados 
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em nome e com CNPJ/MF da matriz e/ou da (s) filial (is) da licitante.  
7.13. Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa 
do órgão expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 180 (cento) 
dias contados a partir da data de sua emissão. 
7.13.1 Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é 
indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade ou responsabilidade técnica.  
7.14. Serão aceitas somente cópias legíveis;  
7.15. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  
7.16. A Comissão reserva-se o direito de solicitar a via original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 
7.17. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  
7.18. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos deverá a Comissão considerar 
a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na 
Lei Complementar nº123/2006.  
7.19. Poderá a Comissão declarar qualquer fato formal, desde que não implique 
desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo 
também, se necessário, promover diligência para dirimir as dúvidas, cabendo, inclusive, 
estabelecer um prazo máximo de 48h00min (quarenta e oito horas) para a solução.  
7.20. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a Comissão 
considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 
7.21. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos 
do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, 
se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa. 
7.22. Aberto os envelopes de habilitação deste credenciamento, a sessão poderá ser 
suspensa pelo tempo necessário para análise das documentações pela Comissão. 
 
8. CONDIÇÕES GERAIS: 
 
8.1. A entrega da documentação acima estabelecida implica manifestação de interesse 
no credenciamento, bem como aceitação e submissão, independente de manifestação 
expressa, a todas as normas e condições deste Edital; 
8.2. A não apresentação de qualquer documento solicitado implicará há não aceitação da 
pessoa jurídica como prestador de serviços da Secretaria Municipal de Saúde deste 
município; 
8.3. Todos os anexos deverão ser impressos em papel com identificação da pessoa 
jurídica a ser credenciada em 01 (uma) via assinada e carimbada na última página e 
rubricada nas demais, pelo responsável da proponente; 
8.4. A inexatidão de afirmativas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer 
documentos, ainda que verificada posteriormente, será causa de eliminação do 
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interessado do processo de credenciamento, anulando-se a participação, bem como 
todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativas, cível ou criminal; 
8.5. A pessoas jurídicas contratadas deverão cumprir os regulamentos vigentes da 
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cáceres-MT; 

a). A inclusão de novos profissionais deverá ser efetuada através de Termo de Inclusão 
de Profissionais à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cáceres-MT, instruído 
com a correspondente documentação, que analisará a viabilidade de incluir o 
profissional de acordo com o interesse da Secretária Executiva e os Termos de 
Referência (anexos); 

b). A exclusão de profissionais da pessoa jurídica contratada não implicará na rescisão 
do contrato, porém deverá ser formalizado e encaminhado à Secretaria Municipal de 
Saúde para cadastramento dos novos profissionais ao Cadastro Nacional de 
Estabelecimento de Saúde-CNES. 
 
8.7. Não será aceito nenhum documento solicitado enviado via fax ou e-mail; 
8.8. Nenhuma indenização será devida aos participantes pela elaboração e/ou 
apresentação de documentação relativa ao presente Edital de Chamamento Público, ou 
ainda, por qualquer outro motivo alegado em relação a este processo de 
credenciamento; 
8.9. Cada parte, na execução do processo de credenciamento, deve arcar no âmbito de 
suas respectivas responsabilidades com toda e qualquer despesa de natureza social, 
trabalhista, previdenciária, tributária, securitária ou indenizatória, não possuindo o 
credenciado qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura de Cáceres-MT; 
8.10. O credenciado que prestará os serviços objeto deste procedimento para a 
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cáceres-MT se submeterá a contratação 
mínima de 12 (doze) meses sendo que a eventual suspensão dos serviços deverá ser 
solicitada o Descredenciamento via Requerimento à SMS no prazo de 90 (noventa) 
dias de antecedência. 
 
9. PROCEDIMENTO DO CADASTRO: 
 
9.1. O cadastramento será amplamente divulgado e estará permanentemente aberto aos 
interessados, a partir de 25 de junho de 2019, com exposição no site da PREFEITURA 
- www.caceres.mt.gov.br/licitacao; 
 
9.2. A documentação relacionada no presente instrumento será avaliada pela Equipe 
Técnica da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
 
10. DO ORÇAMENTO: 
 
10.1. Os Orçamentos compreendem na apresentação do Anexo deste edital; 

http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao
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10.2. Especificar de forma clara e detalhada as especialidades/serviços oferecidos, 
observando-se o disposto nos Anexos. 
 
11. DO VALOR ESTIMADO: 
11.2. O valor estimado pela Secretaria Municipal de Saúde para respectiva contratação é 
de R$ 567.684,24 (quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e 
vinte e quatro centavos) sendo desclassificadas as propostas cujos valores extrapolem o 
mencionado. 
 
13. DA CONTRATAÇÃO: 
 
13.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado o contrato de 
acordo com a legislação vigente; 
13.2. A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cáceres-MT convocará os 
selecionados para assinar o CONTRATO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do 
recebimento da notificação para comparecer à Procuradoria Geral do Município-PGM, 
sob pena de decair do direito à contratação; 
13.3. O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado 
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela selecionada durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Municipal de 
Saúde; 
13.4. Os serviços somente poderão ser prestados após a assinatura e publicação do 
contrato; 
13.5. A Comissão Permanente de licitação e a Comissão Especial da Secretaria 
Municipal de Saúde analisarão as documentações apresentadas pelos requerentes e fará 
o cadastramento das pessoas jurídicas que poderão prestar serviços junto a Secretaria 
Municipal de Saúde da Prefeitura de Cáceres-MT; 
13.6. O pagamento pelos serviços objeto deste credenciamento somente será efetuado 
mediante apresentação de Nota Fiscal/Serviços à pessoa jurídica da área de saúde que 
estiver devidamente contratada junto a Secretaria Municipal de Saúde. 
 
14. DO VALOR, PRAZO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS: 
14.1. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
 
15. A VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 
15.1. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
 
16. DAVIGÊNCIA: 

 
16.1. O presente credenciamento permanecerá aberto por 20 (vinte) dias a interessados, 
mediante apresentação da documentação exigida, poderão aderir ao mesmo. 
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17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS: 
 
17.1. A contratação decorrente do credenciamento obedecerá às regras da Lei Federal nº 
8.666/1993 e os termos da minuta do instrumento contratual, anexo ao respectivo 
Edital; 
17.2. Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, a Secretaria Municipal 
de Saúde da Prefeitura de Cáceres-MT poderá garantida a prévia defesa, aplicar aos 
infratores as sanções dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e legislação aplicável, como 
Portarias e Resoluções expedidas pelo Ministério da Saúde e Manuais específicos e 
aplicáveis ao objeto do contrato, garantindo sempre o direito de defesa prévia e ao 
contraditório; 
 
18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
18.1. CONFORME TERMO DE REFEÊNCIA 
 
19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
19.1. Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos 
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, o qual será recebido e processado nos termos ali 
estabelecidos; 
19.2. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a 
documentação apresentada no ato da inscrição, não sendo considerado documento 
anexado em fase de recurso; 
19.3. O recurso será protocolado junto a Comissão de Licitação, na Av. Brasil nº 119, 
COC – CEP 78200-000 – Cáceres – Mato Grosso - CEP 78.200-000, Comissão 
Permanente de Licitação, ficando estabelecido prazo de até 05 (cinco) dias úteis para 
reconsiderá-lo ou encaminhá-lo para análise do Gestor, que terá igual prazo para análise 
e decisão; 
19.4. Somente o representante legal do interessado poderá interpor recursos; 
19.5. Não serão aceitos recursos por via postal, fax ou correio eletrônico, nem fora dos 
padrões e prazos estabelecidos neste Edital; 
19.6. Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios; 
19.7. Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o mesmo 
motivo de contestação; 
19.8. Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o 
resultado final do processo de credenciamento será divulgado por meio de Edital de 
Homologação pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
20. DO DESCREDENCIAMENTO: 
 
20.1. O credenciamento não estabelece qualquer obrigação a Secretaria Municipal de 
Saúde em efetivar a contratação do serviço, face à sua precariedade e, por isso, a 
qualquer momento, o credenciado ou SMS poderá denunciar o credenciamento, 
inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento 
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das normas fixadas no Edital, neste Regulamento e na legislação pertinente, sem 
prejuízo do contraditório e da ampla defesa; 
20.2. Constituem motivos para o descredenciamento o não cumprimento de quaisquer 
cláusulas e condições do Contrato, bem como os motivos previstos na legislação 
referente a Licitações e Contratos Administrativos; 
20.3. Em caso de ocorrência de fatos que possam motivar a eventual rescisão contratual, 
havendo a possibilidade de interrupção das atividades em andamento, e esta por dolo ou 
culpa, causar prejuízo à população, obrigatoriamente será observado o prazo de 90 
(noventa) dias para ocorrer a referida declaração da rescisão; 
20.4. O Credenciado poderá requerer seu descredenciamento a qualquer tempo, 
independentemente da causa, desde que oficializada a intenção do descredenciamento 
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 
20.5. Em caso de descredenciamento, imputar a condição prevista pelo item 20.3, ao 
Credenciado será assegurado expressamente o direito ao contraditório e ampla defesa do 
interessado; 
20.6. O direito à ampla defesa e ao contraditório decorre de previsão constitucional, 
prevendo o inciso IV do art. 5° da Constituição Federal que "aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e 
ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes". 
 
21. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
21.1. O instrumento contratual decorrente do credenciamento será publicado pela 
Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, em forma de 
extrato, na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, conforme 
disposto no artigo 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007 e art. 61, parágrafo único da Lei 
nº 8.666/1993. 
21.2. Os interessados que atenderem às condições fixadas no regulamento firmarão 
contrato com a Administração. O contrato, por ser de natureza administrativa, deverá 
atender no que for cabível, as exigências previstas no art. 55 da Lei nº 8.666/1993; 
21.3. Após finalizado o procedimento de Credenciamento, caberá a Secretaria 
Municipal de Saúde formalizar a contratação daqueles que se encontram devidamente 
registrados no sistema de credenciamento, por inexigibilidade de licitação, publicando, 
portanto, o ato de inexigibilidade de licitação na imprensa oficial, em face do contido no 
art. 26 da Lei 8.666/1993; 
21.4. Todo e qualquer esclarecimento com relação ao presente Edital e às condições 
para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, deverá ser 
encaminhado a Comissão Permanente de Licitação, ou para o endereço eletrônico: 
cpl.caceres@gmail.com;  
 
21.5. Fica eleito o foro da cidade de Cáceres, Estado do Mato Grosso, como competente 
para dirimir todas as questões decorrentes do credenciamento. 
 
21.6. São partes integrantes deste edital: 
 

mailto:cpl.caceres@gmail.com
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a). ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA; 

b) ANEXO II: MODELO DE ORÇAMENTO; 

c) ANEXO III: MODELO DE RELAÇÃO DO (S) RESPONSÁVEL(EIS) LEGAL(IS) 
E TÉCNICOS DA EMPRESA; 

d) ANEXO IV: DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

E) ANEXO V: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL; 

F) ANEXO VI: MINUTA DO CONTRATO. 

 

 
Prefeitura de Cáceres / MT, 21 de junho de 2019. 

 
 
 
 
 
 

Antonio Carlos de Jesus Mendes 
Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
 

1º RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/2019 

1. OBJETO 
 Este Termo de Referência tem por objetivo a contratação de prestadores 

de serviços credenciados ao SUS para atender os procedimentos da Programação 
Pactuada Integrada (PPI) entre os entes intermunicipais como complementação de 
cobertura assistencial necessária. Considerando os serviços de Média e Alta 
Complexidade:  
 
2 – DA VIGÊNCIA: 

2.1. A vigência do contrato, decorrente do presente credenciamento será de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogada por iguais ou sucessivos períodos, limitada ao 
período de 60 (sessenta) meses. 

2.2. O presente credenciamento permanecerá aberto 20 dias e futuros 
interessados, mediante a apresentação da documentação exigida poderão aderir ao 
mesmo. 
 
3- ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS  

3.1- OFTALMOLOGIA- FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE 
LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL, FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE 
DE LENTE INTRA-OCULAR RIGIDA, TRABECULECTOMIA, Cirurgia Corpo 
Vitro Retina, consiste no procedimento cirúrgico para o tratamento de catarata (senil, 
traumática, congênita, complicada, e outras) com uso de facoemulsificador com 
implante de lente intra-ocular dobrável acrílica ou de silicone. Lente inclusa.  

3.2- LITROTRIPSIA–SERVIÇO LITROTRIPSIA A Litotripsia é um 
procedimento utilizado para tratar doenças do sistema urinário. A palavra tem origem 
grega e significa esmagamento de pedra. Litotripsia Extracorpórea por ondas de choque: 
é sua modalidade mais popular e considerada a mais simples 
 
4 - OBRIGAÇÃO DAS PARTES:  
4.1 Prestar serviços de acordo com a planilha da FPO originada pela PPI do município e 
dos entes envolvidos. O fluxo dos usuários terá que obedecer ao processo regulatório da 
Secretaria Municipal de Cáceres.  
4.2 Não terceirizar o serviço contratado. 
4.3 O prestador deverá entregar a sua produção mensalmente na Secretaria de Saúde, até 
o (5º) quinto dia útil do mês anterior à prestação dos serviços executado e os 
documentos referentes aos serviços efetivamente prestados. Após a validação dos 
BPA’s (Boletim de Produção Ambulatorial), ou APAC (Autorização de Procedimento 



 

 15 

de Alta Complexidade) este serão processados pelo SIA (Sistema de Informação 
Ambulatorial) gerando as sínteses. Caso houver glosas estas serão devolvidas ao 
prestador para serem corrigidas e reapresentadas no mês subsequente. 
 4.4 Encaminhar a síntese de produção ao setor responsável, para os devidos 
procedimentos. Encaminhar relatório nominal dos pacientes mensalmente, com as 
seguintes identificações: dados do paciente, endereço, idade, sexo. OBS: Não será 
aceito APAC, sem a autorização da Central de Regulação Municipal. 
4.5 A Prestadora de Serviço é a única e exclusiva responsável pela mão de obra aplicada 
na fase analítica e fornecimento de equipamentos para execução do objeto contratual. 
4.6 Submeter-se-á às normas vigentes da Secretaria Municipal de Saúde e do Ministério 
da Saúde, bem como outras que vierem a ser editadas, quanto ao fluxo de atendimento, 
e outros procedimentos necessários, visando garantir o bom atendimento aos usuários 
das unidades de saúde e dos entes municipais. 
4.7 A Prestadora de Serviço deverá alimentar o Sistema de Informação Ambulatorial, 
APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade) com todos os dados 
necessários para o processamento. 
4.8-São realizados 4 disparos por rim, o que correspondente a um procedimento.  
 
5 – HABILITAÇÕES TECNICA: 
5.1-. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da 
apresentação de Atestado(s), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado. 
5.2- Prova de registro ou inscrição do estabelecimento na entidade profissional 
competente. 
5.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 
 5..4. Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária 
da sede do interessado. 
 5.5 Relações da equipe médica e técnica com descrição da capacidade profissional, 
Certificado de inscrição no Conselho competente, carga horária, qualificação dos 
responsáveis pelos serviços com título de especialista pela sociedade respectiva ou 
residência conhecida pelo MEC, juntando-se documentação. 
5.6- A unidade prestadora deverá ter sede local para não gerar ônus ao Município. 
5.7- Registros junto ao Conselho Regional de Medicina, cópia autenticada 
5.8--Comprovante de Responsabilidade Técnica dos profissionais responsáveis pelos 
serviços (serviço de Litotripsia). 
5.9- Ser credenciado ao Ministério da Saúde. 
 
6 - DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO: 
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6.1- A distribuição das consultas será de acordo com o número de credenciados e a 
demanda do Município. 

6.2- De acordo com a atividade a ser executada, será convocada a credenciada 
constante da relação, observada sempre a ordem de disponibilidade do credenciamento 
para atendimento imediato do paciente. 

6.3- A convocação para prestação de serviço será efetivada mediante comunicação 
formalmente encaminhada a credenciada pela unidade demandante através da Unidade 
de Saúde. 

6.4- A confirmação da aceitação do serviço pela credenciada é automática ao 
recebimento da comunicação para prestação do serviço. 

6.5- A recusa formal da prestação do serviço, por parte da credenciada, injustificada, 
implica no descredenciamento e suas sanções. 

6.6- A credenciada não poderá transferir, total ou parcialmente a terceiros os serviços 
objeto deste credenciamento e aplicação das demais penalidades. 

 
7-. SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO CREDENCIAMENTO: 

a) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 
b) Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos,  
7.1- O município de Cáceres não se responsabilizará por qualquer acordo ajustado 

particularmente pelos pacientes e representantes com hospitais, entidades ou médicos 
filiados ou não, tais despesas correndo por conta exclusiva do paciente.                                                         

7.2- O credenciamento seguirá as determinações do CFM, conforme resolução do 
CFM. 
 
8. DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

8.1- Os serviços objeto deste Credenciamento serão executados no estabelecimento 
da Contratada no Município de Cáceres-MT 

8.2-. As despesas com todos os materiais de consumo necessários a execução dos 
serviços será de responsabilidade da Contratada 

8..3-. Os equipamentos, que se façam necessários ao perfeito e bom desempenho dos 
serviços, deverão ser disponibilizados pela contratada, em ônus para contratante. 

8..4-. Os recursos humanos deverão ser disponibilizados pela contratada conforme 
critérios para composição de quadro mínimo de profissionais necessários para prestação 
dos serviços contratados. 

8.5-. As despesas decorrentes do contrato dos profissionais, como salários, encargos 
sociais, fiscais, impostos, taxas e outros serão por conta da contratada. 

8.6- A prioridade nos atendimentos aos procedimentos obedecerá rigorosamente aos 
critérios da Central de Regulação estabelecidas pelo Sistema Municipal de Regulação. 
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8.7- As solicitações, depois de autorizadas, podem ser executadas por qualquer um 
dos prestadores de serviços credenciados, dentro de sua especialidade. 

8.8- A execução dos procedimentos deverá ser feita através de profissionais 
especializados, responsabilizando-se por quaisquer danos causados pelos mesmos aos 
pacientes, decorrentes de omissão, negligência, imperícia ou imprudência; 

8.9- A credenciada deverá prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas 
estabelecidos, observando-se recomendações de boa técnica, normas e legislação, 
colocando à disposição dos beneficiários do credenciamento somente profissionais 
registrados em seus respectivos conselhos de classe ou serviços reconhecidos e 
aprovados pelas normas da Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. 

 
9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES: 

9.1- A quantidade de procedimentos a serem realizadas pelos credenciados será de 
acordo com a necessidade da Secretaria. 

9.2- As despesas decorrentes deste credenciamento serão alocadas nas seguintes 
dotações orçamentárias: 

2221-3.3.90.39.00.00 0146 
9.3- A Secretaria Municipal de Saúde não está obrigada a contratar todos os serviços. 

As contratações somente ocorrerão advindas da necessidade e interesse da Secretaria de 
Saúde. 

 
10-. DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO: 

10.1- A remuneração dos serviços e procedimentos médicos será feita conforme 
valores definidos na Tabela SUS, constante nos Anexo. 

            10.2- Os valores a serem pagos para os procedimentos estão fixados nas Tabela SUS 
em anexo, o que difere é a origem dos recursos para a efetivação do pagamento. 

10.3- A Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres, pagará, mensalmente, à 
credenciada por cada procedimento realizado, o valor estipulado na Tabela SUS. 

10.4- O PRESTADOR CREDENCIADO apresentará mensalmente ao Município de 
Cáceres, até o dia 05 (cinco) do mês posterior a prestação dos serviços, a nota 
fiscal/fatura e os documentos referentes aos serviços efetivamente prestados 
(autorização da Central de Regulação, com o nome do paciente e data do atendimento, 
que serão analisados pelo fiscal do contrato).  

10.5- A documentação probatória da prestação dos serviços será recebida pelo fiscal 
do contrato, designado pela Secretaria Municipal de Saúde, para esse fim, que procederá 
à análise e conferência de acordo com as tabela e condições estabelecidas no contrato. 
Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado o recebimento. 

10..6- O recebimento não exclui as responsabilidades civis e penais da credenciada. 
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10.7- O pagamento será efetivado, considerando-se o quantitativo de procedimentos 
efetivamente realizados por encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde de 
Cáceres, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal/fatura, devidamente atestada pelo recebedor dos serviços. 

10.8- Após a conferência e aprovação do recebimento do objeto do Edital, 
comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais apresentadas e 
devidamente atestadas, serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo 
pagamento. 

10.9- Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à 
CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento, será 
contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus 
ou correção a ser paga pelo CREDENCIANTE. 

10.10- Para a efetivação do pagamento, o CREDENCIANTE deverá apresentar 
comprovante da sua regularidade fiscal e trabalhista Certidão Negativa de Débito Fiscal 
Estadual para fins de Recebimento da Administração Pública; 

10.11- Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito 
Bancário em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, 
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

  10.12- Este credenciamento seguirá as normas estabelecidas pelo SUS, onde os 
serviços dos profissionais estão inclusos nos valores propostos pela Tabela SUS, não 
permitindo a cobrança de outros valores. 

10.13- Fica proibida a cobrança de honorários complementares contra o paciente, a 
qualquer título, quais sejam: taxas, encargos, despesas, custas, emolumentos, entre 
outros. 

10.14- Conforme determinação legal, por ocasião do pagamento, a Contratante 
efetuará a retenção dos tributos e contribuições que porventura venham a incidir.  

 
11- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
11.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor 

especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com o mesmo. 

11.2- Pagar a importância correspondente ao serviço no prazo contratado. 
11.3- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 
11.4- Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas 

pela empresa CONTRATADA. 
     11.5- Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a 
prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais 
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     11.6- Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência 
relacionada com a execução do serviço, determinando o que for necessário à sua 
regularização 
     11.7- . Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizado, por 
meio do fiscal do contrato, cientificando o preposto da CONTRATADA e determinando 
a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas 
       11.8- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 

12-  DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
12.1- A execução dos serviços objeto do presente Termo de Credenciamento, será 

avaliada por servidor a ser indicado pela Secretaria de Saúde, mediante procedimentos 
de Supervisão Indireta ou Local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e 
condições estabelecidas no Contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao 
controle e avaliação dos serviços prestados. 

 
PLANILHA DE PROGRAMAÇÃO AMBULATORIAL DA ALTA COMPLEXIDADE POR 
ABRANGÊNCIA –Litrotripsia – Regional Cáceres 
MUNICÍPIO CÓDIG

O IBGE 
MUNICÍPIO 
PACTUADO 

CÓDIGO/PROCEDIMENTO QUANT.ANO 

Araputanga 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 77 
Cáceres 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 425 
Campos de Júlio 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 23 
Comodoro 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 92 
Conquista Doeste 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 15 
Curvelandia 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 23 
Figueiropolis Doeste 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 18 
Gloria Doeste 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 15 
Indiavai 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 12 
Jauru 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 53 
Lambari Doeste 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 23 
Vila Bela da 
Santissima Trindade 

510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 73 

Mirassol  Doeste 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 127 
Nova Lacerda 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 25 
Pontes e Lacerda 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 191 
Porto Esperidião 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 47 
São José dos Quatro 
Marcos 

510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 94 

Reserva do Cabaçal 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 13 
Rio Branco 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 25 
Salto do Céu 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 16 
Rondolandia 510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 18 
Vale do São 
Domingos 

510250 Cáceres Litrotripsia – Serviço Litrotripsia 14 

VALOR GLOBAL 
DO CONTRATO 

   1419 
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PLANILHA DE PROGRAMAÇÃO AMBULATORIAL DA ALTA COMPLEXIDADE POR 
ABRANGÊNCIA – Oftalmologia – 
 
Município Código 

IBGE 
Município 
Executor 

Código/Procedimento Quant.ano 

Araputanga 510250 Cáceres 0405050372 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
DOBRAVEL 

18 

Cáceres 510250 Cáceres 0405050372 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
DOBRAVEL 

65 

Curvelandia 510250 Cáceres 0405050119 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
RIGIDA 

3 

Curvelandia 510250 Cáceres 0405050372 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
DOBRAVEL 

3 

Indiavai 510250 Cáceres 0405050119 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
RIGIDA 

1 

Indiavai 510250 Cáceres 0405050372 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
DOBRAVEL 

2 

Lambari 
D’Oeste 

510250 Cáceres 0405050372 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
DOBRAVEL 

2 

Mirassol 
D’Oeste 

510250 Cáceres 0405050119 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
RIGIDA 

12 

Mirassol 
D’Oeste 

510250 Cáceres 0405050372 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
DOBRAVEL 

26 

Porto 
Esperidião 

510250 Cáceres 0405050119 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
RIGIDA 

3 

Porto 
Esperidião 

510250 Cáceres 0405050372 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
DOBRAVEL 

2 

São José dos 
Quatro Marcos 

510250 Cáceres 0405050372 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
DOBRAVEL 

40 

Reserva do 
Cabaçal 

510250 Cáceres 0405050119 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
RIGIDA 

2 

Reserva do 
Cabaçal 

510250 Cáceres 0405050372 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
DOBRAVEL 

2 

Rio Branco 510250 Cáceres 0405050372 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
DOBRAVEL 

4 

Salto do Céu 510250 Cáceres 0405050119 - FACOEMULSIFICACAO C/ 
IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 

5 
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RIGIDA 
Salto do Céu 510250 Cáceres 0405050372 - FACOEMULSIFICACAO C/ 

IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 
DOBRAVEL 

5 

 
PLANILHA DE PROGRAMAÇÃO AMBULATORIAL DA ALTA COMPLEXIDADE POR 
ABRANGÊNCIA –Oftalmologia –  
 

MUNICÍPI
O 

CÓDIGO 
IBGE 

MUNICÍPIO 
EXECUTOR 

CÓDIGO/PROCEDIMENTO QUANT. ANO 

Cáceres 510250 Cáceres 040503XXXX Cirurgia Corpo Vitro 
Retina – Vl. 180 a 390 reais 

1 

Cáceres 510250 Cáceres 040503XXXX Cirurgia Corpo Vitro 
Retina – Vl 22 a 54 reais 

7 

Cáceres 510250 Cáceres 040503XXXX Cirurgia Corpo Vitro 
Retina – 80 a 161 reais 

2 

Mirassol 
D’Oeste 

510250 Cáceres 040503XXXX Cirurgia Corpo Vitro 
Retina – 80 a 161 reais 

1 

Porto 
Esperidião 

510250 Cáceres 040503XXXX Cirurgia Corpo Vitro 
Retina – 22 a 54 reais 

1 

São José dos 
Quatro 
Marcos 

510250 Cáceres 040503XXXX Cirurgia Corpo Vitro 
Retina – 180 a 390reais 

1 

São José dos 
Quatro 
Marcos 

510250 Cáceres 040503XXXX Cirurgia Corpo Vitro 
Retina – 22 a 54 reais 

1 

São José dos 
Quatro 
Marcos 

510250 Cáceres 040503XXXX Cirurgia Corpo Vitro 
Retina – 80 a 161 reais 

1 

Salto do 
Céu 

510250 Cáceres 040503XXXX Cirurgia Corpo Vitro 
Retina – 180 a 390reais 

5 

 
 
 

Cáceres,14 de junho 2019 
_______________________________________ 
ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES 

Secretario Municipal de Saude 
 

 
 

QUADRO GERAL VALORES TAB ELA SUS 
 
ITEM Código/Procedimento TCE Quant.ano Valor 

Unitário R$ 
Valor total 
R$ 

01 Litrotripsia – Serviço 
Litrotripsia 

00016663 1419 R$ 172,00 244.068,00 

02 0405050372 - 00027959 169 771,60 130.400,4 

http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/00027959
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facoemulsificacao c/ 
implante de lente intra-ocular 
dobravel 

03 -facoemulsificacao c/ 
implante de lente intra-ocular 
rigida 

00027960 26 651,60 16.941,60 

04  cirurgia corpo vitro retina – 
vl. 180 a 390 reais 

00027961 7 381,08 2.667,56 

05 cirurgia corpo vitro retina – 
vl 22 a 54 reais 

00027962 9 54,00 486,00 

06 cirurgia corpo vitro retina – 
80 a 161 reais 

00027963 4 159,37 637,48 

07 trabeculectomia 00024435 192 898,35 172.483,20 
TOTAL     567.684,24 

 
Cáceres, 14 de junho de 2019. 

_______________________________________ 
ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES 

Secretário Municipal de Saúde 
 

JUSTIFICATIVA 
Considerado que o município de Cáceres-MT, polo regional de Saúde e tendo 

em vista a necessidade de atender a demanda dos procedimentos por estas 
especialidades em nosso Município como também cumprir o processo de pactuação por 
este Município e para com os Municípios Pactuados.  
 Os Procedimentos fazem parte do grupo de exames classificados como Média e 
Alta Complexidade, cuja importância é o atendimento a população, bem como os 
municípios pactuados. Tal solicitação se deve a falta de disponibilidade do serviço na 
rede Pública municipal. 

O Credenciamento de pessoa jurídica, para prestação de serviços na área de 
saúde, para procedimentos de Litrotripsia, facoemulsificacao c/ implante de lente intra-
ocular dobravel, facoemulsificacao c/ implante de lente intra-ocular rigida, Cirurgia 
Corpo Vitro Retina. 

O Credenciamento justifica com fundamento no CAPUT do artigo 25 da Lei nº 
8.666/93, em virtude da inviabilidade de competição entre as empresas, haja vista que o 
valor é fixo onde todos que atenderem o pressuposto do edital poderão participar do 
credenciamento. 

Tendo em vista via de regra para a Administração Pública contratar serviços, 
realizar compras, obras e alienações se fazer por meio de procedimento licitatório, 
entretanto, a própria Constituição Federal, em seu art. 37, XXI, ao fazer a exigência da 
licitação, ressalva “os casos especificados na legislação”, ou seja, o próprio texto 
Constitucional abre a possibilidade de a Lei ordinária fixar hipóteses para estabelecer 
exceções à regra de licitar, que é exatamente o que se observa pelas disposições dos 

http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/00027960
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/00027961
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/00027962
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/00027963
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artigos  25 da Lei 8666/93, que tratam, respectivamente, sobre os casos de 
inexigibilidade de licitação. 
Art. 25. Da Lei 8.666 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição. 

Portanto, por prever a necessidade e a demanda do serviço em questão, nos leva 
a tal iniciativa através da contratação de pessoas jurídicos especializados conforme 
levantamento realizado pelos setores de regulação do município, evitando qualquer 
dano a saúde dos usuários do sistema único de saúde do município. 
 
 
 

JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 
PPI - Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde é um processo 

instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde onde, em consonância com o processo 
de planejamento, são definidas e quantificadas as ações de saúde para população 
residente em cada território, bem como efetuados os pactos intergestores para garantia 
de acesso da população aos serviços de saúde. Tem por objetivo organizar a rede de 
serviços, dando transparência aos fluxos estabelecidos e definir, a partir de critérios e 
parâmetros pactuados, os limites financeiros destinados à assistência da população 
própria e das referências recebidas de outros municípios. 

Sendo assim, Cáceres como polo referencial de saúde, abrange 12 Municípios, 
para referência de serviços de Facoemulsificação e macro referência para serviços de 
Litotripsia, abrangendo 23 municípios. Conforme a Planilha PPI, que foi referendada 
após CIR – Comissão Intergestores Regional, e após por CIB – Comissão Intergestores 
Bipartite, e Cáceres como pólo regional de saúde, e por ser na região, a única cidade a 
disponibilizar o serviço, os quantitativos autorizados conforme demonstra a planilha PPI 
,são direcionados para o município, que por sua vez, tem que contratar e acompanhar a 
execução do serviço, bem como a cota que cada município que está pactuado, tem para 
usar durante o ano. Os recursos referentes a esses procedimentos já são alocados 
diretamente em conta especifica da Prefeitura Municipal de Cáceres. 

O cálculo referente a esses procedimentos leva-se em consideração, a população 
de cada cidade, conforme informações censo do IBGE, onde a data mais atual é do ano 
de 2010. A Planilha PPI é disponibilizada pela Secretaria de Estado de Saúde, e 
podendo ser acessada no site da SES – Secretaria de Estado de Saúde. 
http://www.saude.mt.gov.br/fonte-ppi atualizada 15/03/2019 

Cáceres, 14 de junho de 2019 
             _______________________________________ 

                                                ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES 
          Secretario Municipal de Saúde de Cáceres 

http://www.saude.mt.gov.br/fonte-ppi%20atualizada%2015/03/2019
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ANEXO II 
 

ORÇAMENTO  
(REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO, DADOS DE CONTA BANCÁRIA 

E CERTIDÕES DE REGULARIDADE) 
 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO N° 03/2019 
  
TIPO DE REQUERIMENTO (ÚNICA OPÇÃO) 

I – FICHA CADASTRAL 

Nome / Razão Social: 

 

Nome para publicação / Fantasia: 

 

CNPJ / CPF: 

 

CNES: 

 

Responsável Técnico: 

 

Conselho e Número de Inscrição (Pessoa Jurídica): 

 

Conselho e Número de Inscrição (Resp. Técnico): 

 

ISS / CCM (Inscrição Municipal: 

 

Inscrição Estadual (Declarar se Isento): 

 
II – ENDEREÇO SEDE 

Logradouro:  

 

Número: Complemento: 

Bairro: CEP: 
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Cidade / PE: 

 
III – CONTATOS 

Responsável: 

 

Site na Internet: 

 

E-mail: 

 

Telefones c/DDD: 

 

 
IV – DADOS BANCÁRIOS 

Banco: Número: Agência: Conta Corrente:  
V – TIPO DE PRESTADOR   
 

 

 

Local e Data: 
                                   _____________________________________ 
                                    Nome Legível do Responsável e Carimbo 
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ANEXO III 
 

RELAÇÃO DO (S) RESPONSÁVEL(EIS) LEGAL(IS) PELA EMPRESA, 
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS,  

 
 Nome:  R.G.:  C.P.F:  Órgão emissor do RG:  Local do Nascimento:  Data Nascimento:  Estado Civil:  Nome dos Pais:   Telefone:  Celular:  E-mail:  Endereço(s):     *Obs.: Dados de todos os sócios  

Local e Data: 
                                   _____________________________________ 
                                    Nome Legível do Responsável e Carimbo  
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ANEXO IV 
 

 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL 
EMPREGADO(S) MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS, EM TRABALHO 
NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, MENORES 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 9.854/1999) 
 
(NOME DA EMPRESA) _______________________, CNPJ sob nº 
___________________, por intermédio do seu representante legal, o Sr. 
_________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 
________________, e do C.P.F. nº ________________, DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, que:  
 
- não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores 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. 7 º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei  
8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.  
 
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal 
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de 
decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93). 
 
Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, 
esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.  
 
(Cidade/UF), ______ de ___________________________________ de 2019. 

 
 
 

_____________________________________  
Assinatura do representante legal sob carimbo  
 
RG:  
 
CPF:  
 
CNPJ da empresa 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL, SEUS ANEXOS, 

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS 
 
 
 
 
 
(Nome da Empresa) ____________________________________________________, 

CNPJ nº _______________________ e Inscrição Estadual nº ____________________ 

estabelecida à (endereço completo) _________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

declara, conhecer o edital de Chamamento Público n° 01/2014 e seus anexos e aceita as 

condições estabelecidas nos mesmos. 

 

 

Prefeitura de Cáceres/MT, _____/_________________/2019. 

 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO VI 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
O MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ sob nº 03.214.145/0001-83 com sede no COC – Centro Operacional de Cáceres, 
que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito a Avenida 
Brasil, nº 119, neste ato representada pela Sr. _______ Ordenador de Despesas da 
Secretaria Municipal de Saúde – , residente na _______________________________, 
portadora do RG n.º ____________ e do CPF n.º ____._____.____-_____, doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado da Pessoa jurídica 
___________________, localizada na _______________________________, inscrita 
no CNPJ sob nº ___________________, neste ato representada por 
______________________, residente na ______________________, portador do RG 
n.º ____________ e do CPF n.º ____._____.____-_____, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, considerando a autorização para aquisição do objeto 
de que trata o Processo nº (7160)/2019, resolvem celebrar o presente Contrato, que será 
regido pela Lei nº 8.666, de 21/06/993 e suas alterações posteriores e, supletivamente, 
pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado e, 
ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas: 
 
CLÁUSULA I – SUPORTE LEGAL 
Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, nas disposições expressas na 
Chamada Pública nº 03/2019, e seus Anexos, os quais passam a ser parte integrante 
deste contrato, e demais normas complementares pertinentes e das convenções 
estabelecidas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA II - DO FATO GERADOR CONTRATUAL 
O presente instrumento contratual foi firmado em decorrência do despacho 
homologatório exarado pelo Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de 
Saúde, concernente ao Protocolo nº 7160/2019, ficando, por conseguinte, os termos da 
modalidade de licitação e da Proposta vinculados a este instrumento, conforme 
dispostos no art. 54, e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA III - DO OBJETO 
O presente contrato de CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto regularizar a 
contratação de prestadores de serviços credenciados ao SUS para atender os 
procedimentos da Programação Pactuada Integrada (PPI) entre os entes intermunicipais 
como complementação de cobertura assistencial necessária. Considerando os serviços 
de Média e Alta Complexidade.  

DETALHAMENTOS DO OBJETO: 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.  
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
 
CLÁUSULA V – PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
 
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

 
CLÁUSULA VIII – DO ACOMPANHAMENTO 
A Secretaria Municipal de Saúde será responsável pelo acompanhamento, 
fiscalização e avaliação da qualidade, bem como pela apresentação de relatório 
circunstanciado quanto à entrega/execução do objeto licitado. 
 
CLÁUSULA IX – DA ALTERAÇAO CONTRATUAL 
Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado o contrato de acordo 
com a legislação vigente; § 1º A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cáceres-MT convocará os 
selecionados para assinar o CONTRATO, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis a contar 
do recebimento da notificação para comparecer à Procuradoria Geral do Município-
PGM, sob pena de decair do direito à contratação; § 2º O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma 
única vez, por igual período, quando solicitado pela selecionada durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Municipal de 
Saúde; § 3º Os serviços somente poderão ser prestados após a assinatura e publicação do 
contrato; § 4º O pagamento pelos serviços objeto deste credenciamento somente será efetuado 
mediante apresentação de Nota Fiscal/Serviços à pessoa jurídica da área de saúde que 
estiver devidamente contratada junto a Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
A contratação decorrente do credenciamento obedecerá às regras da Lei Federal nº 
8.666/1993 e demais leis vigentes e os termos da minuta do instrumento 
contratual/ordem de serviço, anexa ao respectivo Edital; § 1º Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, a Secretaria Municipal 
de Saúde da Prefeitura de Cáceres-MT poderá garantida a prévia defesa, aplicar aos 
infratores as sanções dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e legislação aplicável, como 
Portarias e Resoluções expedidas pelo Ministério da Saúde e Manuais específicos e 
aplicáveis ao objeto do contrato, garantindo sempre o direito de defesa prévia e ao 
contraditório; 
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§ 2º Para apuração de eventuais casos de inadimplemento dos serviços, a Secretaria 
Municipal de Saúde manterá disponível ao usuário, o serviço de denúncia no Setor da 
Secretaria Municipal de Saúde e/ou Conselho Municipal de Saúde. 
§ 3º Efetivada a adjudicação, o proponente que se recusar a prestar os serviços objeto 
deste processo, ou vier a fazê-lo fora do prazo, condições e especificações inicialmente 
estabelecidas, estará sujeito às seguintes penalidades a critério da administração: 
a) Advertência; 
b) Multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 

comunicação oficial, nas seguintes hipóteses: 
I.  1% (um por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento das 

obrigações estabelecidas neste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre 
o valor total do Contrato; 

II. 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total. 
c) Suspensão de até dois anos do direito de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
CLÁUSULA XI – DA VIGÊNCIA E DA RESCISAO CONTRATUAL 
O prazo relativo à vigência do contrato fica estipulado para o período de 01 (um) ano, 
a contar de ___ de _______ de 201___ encerrar-se-á em ___ de _______ de 201___; de 
acordo com o fornecimento dos serviços contratados, contados da data de sua 
assinatura, podendo ser rescindido por qualquer um dos motivos previstos no art. 78, 
inciso I a XII e XVII da Lei Federal 8.666/1993, conforme o caso, que passam a 
integrar este instrumento contratual para efeitos de direito. § 1º A vigência do presente Instrumento fica vinculada à existência de Recursos 
Orçamentários nos termos fixados pelo inciso II do art. 57 da Lei de Licitações 

§ 2º A inclusão de novos profissionais deverá ser efetuada através de Termo de Inclusão 
de Profissionais à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Cáceres-MT, instruído 
com a correspondente documentação, que analisará a viabilidade de incluir o 
profissional de acordo com o interesse da Secretária Executiva e os Termos de 
Referência (anexos); 

§ 3º A exclusão de profissionais da pessoa jurídica contratada não implicará na rescisão 
do contrato porém deverá ser formalizado e encaminhado à Secretaria Municipal de 
Saúde para cadastramento dos novos profissionais ao Cadastro Nacional de 
Estabelecimento de Saúde-CNES. 
§ 4º Em caso de ocorrência de fatos que possam motivar a eventual rescisão contratual, 
havendo a possibilidade de interrupção das atividades em andamento, e esta por dolo ou 
culpa, causar prejuízo à população, obrigatoriamente será observado o prazo de 90 
(noventa) dias para ocorrer a referida declaração da rescisão. 
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CLÁUSULA XII – DAS OBRIGACOES DAS PARTES: 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

CLÁUSULA XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
A Contratante se compromete a mandar publicar a súmula do presente contrato na 
Imprensa Oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer 
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data (Lei nº 8.883 de 08.06.94), e a encaminhar ao 
Tribunal de Contas cópias do referido Contrato. Os aditamentos a este contrato ficarão 
sujeitos aos mesmos procedimentos, a cargo da Contratante. § 1º Os interessados que atenderem às condições fixadas no regulamento firmarão 
contrato com a Administração. O contrato, por ser de natureza administrativa, deverá 
atender no que for cabível, as exigências previstas no art. 55 da Lei nº 8.666/1993; § 2º Após finalizado o procedimento de Credenciamento, caberá a Secretaria Municipal 
de Saúde formalizar a contratação daqueles que se encontram devidamente registrados 
no sistema de credenciamento, por inexigibilidade de licitação, publicando, portanto, o 
ato de inexigibilidade de licitação na imprensa oficial, em face do contido no art. 26 da 
Lei 8.666/1993; 
 
CLÁUSULA XIV – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Cáceres-MT, excluído qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou que se torne para a solução de qualquer dúvida, litígio ou 
incidentes oriundos da execução do presente contrato, ou que com ele se relacionar. 
E para constar, e como prova de haverem assim pactuado foi lavrado este contrato em 
03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, vão assinadas e rubricadas pelas partes 
contratantes na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
Prefeitura de Cáceres – MT, _______ de _________________________ de 201___.  
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
CONTRATANTE:     CONTRATADA:                                                    
 
 
 
 
TESTEMUNHAS 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
ASSINATURA:    ASSINATURA:                                                    
RG:    RG: 
CPF:       CPF: 
 
 


