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1 – DO PREÂMBULO  

1.1. O MUNICIPIO DE CÁCERES, Estado de Mato Grosso, através da SECRETARIA DE 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, mediante a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, designada 

pelas Portarias nº 25/2019/GP/SA de 05/02/2019, torna público, para conhecimento de todos os 

interessados, que fará realizar licitação na modalidade de CHAMADA PÚBLICA, para 

CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas da área de saúde para prestação de serviços, 

referidas neste Instrumento, nos termos e conforme descrito neste edital e seus anexos, de 

conformidade com as Leis 8.666/93, 123/2006 e suas alterações e subsidiariamente pela Lei nº 

8.078/90 (CDC), e legislação pertinente. 

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 o credenciamento para a 

contratação de Empresas, para a Prestação de Serviços e realização de exames com base na tabela 

de preços do SUS e o indexador, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Cáceres-

MT. 

 

2.1.1. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS: 

2.1.1.1. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

 

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; 

 EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2019/PMC 

MEMORANDO Nº 20639/19 

http://www.caceres.mt.gov.br/
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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 

18 de outubro de 2019 a 06 de novembro de 2019 entre as 07:30 às 10:30 e das 13:30 às 16:30 

horas, horário local. 

3.5.7. A Comissão Permanente de Licitação realizará a sessão pública no dia 07 de novembro 

de 2019 às 8:00, horário local, para a formalização da divisão dos exames entre as empresas 

credenciadas. 

 

4. FORMA DE INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO: 

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 10:30 e das 13:30 às 16:30 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 04/2019 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE – 2019 

PROPONENTE________________________________________________________ 

CNPJ:_________________________________________________________________ 

http://www.caceres.mt.gov.br/
http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao
http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao
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INSC. ESTADUAL:_____________________________________________________ 

END. COMPLETO:_____________________________________________________ 

 

6. HABILITAÇÃO: 

6.1. As documentações exigidas neste edital deverão ser apresentadas em cópias autenticadas em 

Cartório Notarial, ou pela equipe de licitação, (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, 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 de regularidade 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 

http://www.caceres.mt.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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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 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 

http://www.caceres.mt.gov.br/
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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 

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; 

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 caso venha a ser contratado 

http://www.caceres.mt.gov.br/
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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 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.  

http://www.caceres.mt.gov.br/
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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 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); 

http://www.caceres.mt.gov.br/
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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. A documentação relacionada no presente instrumento será avaliada pela Equipe Técnica da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

9.2. Durante a avaliação da documentação das empresas, a equipe técnica da Secretaria de Saúde 

poderá solicitar eventuais documentos que não estejam no envelope de habilitação, ou que não 

cumpram com as exigências do ato convocatório.  

 

10. DO ORÇAMENTO: 

10.1. Os Orçamentos compreendem na apresentação do Anexo deste edital; 

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$ 

843.502,60 (oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e dois reais e sessenta 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 

http://www.caceres.mt.gov.br/
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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. 

 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS: 

 

17.1. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
 

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. 

http://www.caceres.mt.gov.br/
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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 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 - DO EDITAL  

21.1 - A Licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições documentos, 

exigências, decretos, normas e especificações citadas neste Edital e em seus anexos. 

21.2 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 

aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista nos incisos I e II e no 

§ 3º do art. 109 da Lei 8.666/93. 

21.2.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital de licitação o licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas. 

21.3. Os esclarecimentos poderão ser enviados por meio eletrônico www.cpl.caceres@gmail.com 

desde que no prazo estabelecido no item 12.2.  

21.4. A petição de impugnação deverá ser dirigida a Comissão de Licitação e protocolada na 

Secretaria de Administração, localizado no endereço indicado no Preâmbulo deste Edital. A 

impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta licitação até o 

trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

21.5 - A PMC disponibilizará ao licitante interessado, e a todos os demais licitantes, no portal da 

Prefeitura Municipal de Cáceres - MT www.caceres.mt.gov.br, as respostas aos Pedidos de 

Esclarecimentos, que serão considerados partes integrantes deste Edital.  

21.6 - Retificação dos Documentos - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega dos 

http://www.caceres.mt.gov.br/
http://www.cpl.caceres@gmail.com
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envelopes, a PMC poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas 

fornecidas aos Pedidos de Esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a emissão 

de um adendo ao edital, que será disponibilizado no portal da PMC: www.caceres.mt.gov.br. 

21.7 - Visando permitir aos Licitantes um prazo razoável para levarem em conta o adendo ao edital, 

na preparação da Documentação e Proposta (s) de Preços, a PMC deverá publicar o ADENDO no 

Diário Oficial e prorrogar a entrega das propostas, na forma da Lei, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas (documentação e preço). 

 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

22.1. 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. 

22.2. 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; 

22.3. 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; 

22.4. 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;  

22.5. Fica eleito o foro da cidade de Cáceres, Estado do Mato Grosso, como competente para 

dirimir todas as questões decorrentes do credenciamento. 

 

22.6. São partes integrantes deste edital: 

 

a). ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA; 

b) ANEXO II: MODELO DE ORÇAMENTO; 

c) ANEXO III: DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR; 

d) ANEXO IV: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL; 

e) ANEXO V: MINUTA DO CONTRATO.  

 

        Prefeitura de Cáceres / MT, 12 de setembro de 2019. 

 

 

Silvana Maria de Souza 

Secretária Municipal de Saúde 

                                       

 

http://www.caceres.mt.gov.br/
http://www.caceres.mt.gov.br/
mailto:cpl.caceres@gmail.com
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 46/2019 

CREDENCIAMENTO 

 

1.OBJETO 

O presente termo de referência tem como objeto de Credenciamento, para a contratação de 

Empresas, para a Prestação de Serviços e realização de exames com base na tabela de preços do 

SUS e o indexador, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Cáceres-MT. 

 

1.1 DESCRIÇÃO 

LOTE ITÉM QUANT UN CÓD. TCE 

01 COLONOSCOPIA 480 UN 
00023911 

02 
DOPPLER DAS PERNAS MEMBRO 

INFERIOR VENOSO 90 
UM 

TCEMT0000427 

03 
DOPPLER DAS PERNAS MEMBRO 

SUPERIOR VENOSO 90 
UN 

304501-3 

04 ELETROCARDIOGRAMA 
720 

UN 
336837-8 

05 ELETROENCEFALOGRAMA 
480 

UN 
281529-0 

06 ENDOSCOPIA 
720 

UN 
0000229 

07 VIDEO-LARINGOSCOPIA 
300 

UN 
313149-1 

08 
ULTRASSONOGRAFIA DE 

ABDOMEN TOTAL 250 
UN 

280419-0 

09 
ULTRASSONOGRAFIA DE 

APARELHO URINARIO 100 
UN 

194166-6 

10 
ULTRASSONOGRAFIA DE 

ARTICULACAO 80 
UN 

00026809 

11 
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA 

ESCROTAL 30 
UN 

280438-7 

http://www.caceres.mt.gov.br/
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12 
ULTRASSONOGRAFIA DE 

GLOBO OCULAR / ORBITA 15 
UN 

280439-5 

13 
ULTRASSONOGRAFIA DE 

PROSTATA (VIA ABDOMINAL) 50 
UN 

324006-1 

14 
ULTRASSONOGRAFIA DE 

TIREOIDE 100 
UN 

00013979 

15 
ULTRASSONOGRAFIA 

MAMARIA BILATERAL 100 
UN 

311387-6 

16 
ULTRASSONOGRAFIA 

OBSTETRICA 200 
UN 

304487-4 

17 
ULTRASSONOGRAFIA PELVICA 

(GINECOLOGICA) 50 
UN 

TCEMT0000244 

18 
ULTRASSONOGRAFIA 

TRANSVAGINAL 350 
UN 

TCEMT00000424 

 

2.JUSTIFICATIVA 

  

O município de Cáceres possui atualmente uma população estimada de 93.882 habitantes 

(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/caceres/panorama - 26/12/2018), a qual, em torno de 58% (e-

Gestor Atenção Básica – Ministério da Saúde/SAS/DAB – 04/12/2018)  encontra-se sob cobertura 

pela Atenção Básica Municipal (ESF, PSF, Centro Referencial de Saúde, CAPS e UBS), além da 

população que faz uso frequente do Pronto Atendimento Médico - PAM como forma de 

atendimento em saúde. Sendo assim, o município de Cáceres possui um percentual muito 

expressivo de pessoas que fazem uso exclusivo da rede pública de saúde, desta forma há 

necessidade de contratação de serviços de exames para que possamos estar atendendo a população 

de Cáceres-MT e com isso diminuindo a demanda reprimida do município. 

Ainda há a situação de não termos alguns tipos de profissionais especialistas no quadro de 

servidores da Secretaria de Saúde para realização de exames, bem como, a falta de equipamentos 

para a realização desses exames, sendo também insuficientes as vagas ofertadas pelo Estado 

visando atendimento de tal demanda, o que contribui para a magnitude do problema (carência de 

exames). 

Dessa forma, tendo em vista a imprescindível necessidade de fazermos gestão em saúde a 

população usuária do Sistema Único de Saúde do município, faz-se indispensável realizar a 

http://www.caceres.mt.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/caceres/panorama%20-%2026/12/2018
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contratação de empresas com sede no município de Cáceres-MT, para a prestação de serviços e 

realização de exames, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Cáceres-MT, 

conforme previsto neste Termo de Referência, sendo esta a única maneira possível para atender a 

demanda reprimida existente atualmente junto a Central Municipal de Regulação de Cáceres, a qual 

vem aumentando consideravelmente a cada dia. 

Fica evidente, pelo todo exposto, que o norte da Administração Pública, na prestação de 

serviços públicos, é o atendimento ao direito fundamental à saúde do cidadão. Considerando o que 

dispõe a Constituição Federal de 1988: 

 
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. 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

 I -  descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II -  atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; 

III -  participação da comunidade. 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

Sendo assim, o credenciamento ocorre nas situações em que a Administração não pretende 

contratar uma empresa/profissional ou um número limitado delas (es), mas todas(os) as(os) que 

tiverem interesse. Nesse sentido, não há relação de exclusão, o que, por sua vez, inviabiliza a 

competição. A contratação por inexigibilidade de licitação, mediante sistema de credenciamento, 

cuja convocação é aberta a todos os profissionais interessados na prestação do serviço, implica a 

contratação daqueles que tiverem interesse e que satisfaçam as condições exigidas no edital. 

http://www.caceres.mt.gov.br/
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Segundo Requi (2015) “O credenciamento é sistema por meio do qual a Administração 

Pública convoca todos os interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que, preenchendo 

os requisitos necessários, credenciem-se junto ao órgão ou entidade para executar o objeto quando 

convocados”. O credenciamento se dá como o valor estipulado através da Tabela Nacional de 

Valores do SUS. 

A Tabela Nacional do SUS é uma referência de valores praticados pelo Governo Federal, 

Estadual e Municípal no que se refere a pagamentos de procediemntos e exames dentro do 

atendimento prestado através do Sistema Único de Saúde – SUS. Atualmente essa tabela encontra-

se em defasagem nos valores dos serviços ofertados na área da saúde, visto que sua renovação 

ocorreu no ano de 2010, a qual consequentemente não acompanhou os sucessivos aumentos 

inflacionários, conforme demonstração abaixo:  

 

2.1. PROCEDIMENTOS E VALORES DE ACORDO COM A TABELA SUS: 

 

CÓDIGO SIGTAP SUS 
DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO SIA SUS 

MÁXIMO PERMITIDO 

02.09.01.002-9 

 
COLONOSCOPIA 

 
R$ 112,66 

02.05.01.0044 
DOPPLER DAS PERNAS MEMBRO INFERIOR VENOSO 

 
39,60 

02.05.01.0044 
DOPPLER DAS PERNAS MEMBRO SUPERIOR VENOSO 

 
39,60 

02.11.02.003-6 
ELETROCARDIOGRAMA 

 
5,15 

02.11.05.003-2 
ELETROENCEFALOGRAMA 

 
25,00 

0000229 
ENDOSCOPIA 

 
48,16 

02.09.04.0004-1 
VIDEO-LARINGOSCOPIA 

 
45,50 

http://www.caceres.mt.gov.br/
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02.05.02.004-6 
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL 

 
37,95 

02.05.02.005-4 
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO 

 
24,20 

02.05.02.006-2 
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULACAO 

 
24,20 

02.05.02.007-0 
ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL 

 
24,20 

02.05.02.008-9 
ULTRA-SONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ORBITA 

 
24,20 

02.05.02.010-0 
ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) 

 
24,20 

02.05.02.012-7 
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE 

 
24,20 

02.05.02.009-7 
ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL 

 
24,20 

02.05.02.014-3 
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA 

 
24,20 

02.05.02.016-0 
ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) 

 
24,20 

02.05.02.018-6 
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL 

 
24,20 

  

Ressaltamos que o quantitativo foi realizado conforme relatórios gerados com nossas 

demandas reprimidas, disponibilizadas pela nossa Central Municipal de Regulação, e considerando 

a série histórica dos últimos cinco anos. O levantamento da série histórica foi realizado confome 

dados informados no Ministério da Saúde para os referidos procedimentos e levou –se em 

consideração também os cumprimentos de Mandados Judiciais que são de total competência do 

município. 

Diante disso, visando corrigir a diferença entre Tabela SUS e valor de mercado do 

procedimento, onde, cada indexador corresponde a contrapartida do Município. O que 

http://www.caceres.mt.gov.br/


 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Av. Brasil, nº 119 – Jardim Celeste CEP 78200-000 

Cáceres – MT – Brasil – PABX: (065) 3223-1500 / FAX: 3223-4044 – www.caceres.mt.gov.br 

E-mail ti@caceres.mt.gov.br 

justifica o uso do indexador para se chegar próximo ao valor de mercado do procedimento. Já 

que, o indexador é utilizado afim de três finalidades: acompanhar a atividade econômica, corrigir 

preços e evitar volatilidade. 

Sendo assim, buscando informações junto a Secretaria Estadual de Saúde, atendo a resposta 

do Ofício 033/2019/CAIS/ERS/CÁCERES como no anexo I, realizamos pesquisas de preços de 

mercado, bem como atas e pesquisas de preços para justificar os valores praticados pela 

administração pública. Em continuidade disso, realizamos um balizamento de preço, tirando assim 

a média dessa pesquisa e chegando a valores com referências desses indexadores já citados, 

chegando a um valor médio a ser pago nesses exames e procedimentos. Segue abaixo, quadro de 

empresas cotadas, junto a média desses valores.  
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2.2. BALIZAMENTO DE ORÇAMENTOS: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT COTAÇÃO 01 COTAÇÃO 02 COTAÇÃO 03 COTAÇÃO 04 COTAÇÃO 05 MÉDIA 

1 
COLONOSCOPIA 

480 

CENTRO CLÍNICA R$ 
510,00 

GASTRO CENTRO 
R$150,00 

EPX – SERVIÇOS 
MÉDICOS (PESQUISA 
DE PREÇO) R$ 750,87 

GASTRO E DERME 
R$ 480,00 

IMAGEM R$ 
800,00 

R$ 538,17 

2. DOPPLER DAS PERNAS MEMBRO 
INFERIOR ARTERIAL  

90 

MEDIQUER R$ 160,00 CLÍNICA MEDICA R$ 
253,61 

CLÍNICA SÃO CAMILO 
R$ 230,37 

IMEDI R$ 400,00  R$ 260,99 

 
DOPPLER DAS PERNAS MEMBRO 
INFERIOR VENOSO  

90 
FOCCUS CENTRO R$ 
245,75 

ANGIOLOGIA R$ 
205,00 

EPX – SERVIÇOS R$ 
230,37 

IMEDI R$ 400,00  R$ 270,28 

3 

ELETROCARDIOGRAMA 

720 

GASTRO E DERME R$ 
70,00 

L. DIAGNÓSTICO... 
(ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO)  R$ 
10,75 

L. DIAGNÓSTICO... (ATA 
DE REGISTRO DE 
PREÇO)  R$ 09,00 

  R$ 29,91 

4 

ELETROENCEFALOGRAMA 

480 

GLÁUBYA R$ 250,00 CLÍNICA DA FAMÍIA 
LTDA (PESQUISA DE 
PREÇO) R$ 250,00 

BIOSEG SEGURANÇA 
DO TRABALHO LTDA 
(PESQUISA DE PREÇO) 
R$ 54,91 

KLEIN & FACCIO 
LTDA (PESQUISA 
DE PREÇO) R$ 
116,00 

HARAGUSHIKU & 
CIA S/S LTDA 
(PESQUISA DE 
PREÇO) R$ 70,00 

R$ 148,18 

5 ENDOSCOPIA 
720 

CENTRO CLÍNICA R$ 
200,00 

GASTRO CENTRO 
R$450,00 

GASTRO E DERME R$ 
280,00 

IMAGEM 
R$480,00 

 R$ 352,50 

6 VIDEO-LARINGOSCOPIA 
300 

ALEXANDRE PIMENTAL 
R$ 240,00 

SMHO (PESQUISA 
DE PREÇO) – R$ 

VINICIUS (PESQUISA DE 
PREÇO) R$ 139,50 

HOSPITAL OTORR - 
(PESQUISA DE 

 R$ 164,75 

http://www.caceres.mt.gov.br/
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140,00 PREÇO) R$ 139,50 

7 
ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN 
TOTAL  250 UNIMAGEM R$ 90,00 CEDIC R$ 280,00 IMAGENS R$350,00 IMEDI R$ 250,00  R$ 242,50 

8 
ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO 
URINARIO  100 UNIMAGEM R$ 70,00 CEDIC R$ 160,00 IMAGENS R$265,00 IMEDI R$ 130,00  R$ 156,25 

9 
ULTRA-SONOGRAFIA DE 
ARTICULACAO  80 UNIMAGEM R$ 70,00 IMAGENS R$240,00 IMAGENS R$240,00 IMEDI R$ 140,00  R$ 172,50 

10 ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA 
ESCROTAL  

30 

UNIMAGEM R$ 70,00 CEDIC R$ 160,00 IMAGENS R$540,00 IMEDI R$ 130,00 CIRCLIMED (ATA 
DE REGISTRO DE 
PREÇO) R$ 77,00 

R$ 195,40 

11 
ULTRA-SONOGRAFIA DE GLOBO 
OCULAR / ORBITA  15 CEDIC R$ 220,00 IMAGENS R$400,00 IMAGENS R$400,00 IMEDI R$ 150,00  R$ 292,50 

12 ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA 
(VIA ABDOMINAL)  

50 

UNIMAGEM R$ 70,00 CEDIC R$ 130,00 IMAGENS R$240,00 IMEDI R$ 130,00 CIRCLIMED (ATA 
DE REGISTRO DE 
PREÇO) R$ 77,00 

R$ 129,40 

13 
ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE  

100 UNIMAGEM R$ 70,00 CEDIC R$ 160,00 IMAGENS R$240,00 IMEDI R$ 130,00  R$ 150,00 

14 
ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA 
BILATERAL  100 UNIMAGEM R$ 70,00 CEDIC R$ 198,00 IMAGENS R$240,00 IMEDI R$ 150,00  R$ 155,00 

15 
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA  

200 UNIMAGEM R$ 90,00 CEDIC R$ 140,00 IMAGENS R$150,00 IMEDI R$ 250,00  R$ 157,50 

16 
ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA 
(GINECOLOGICA)  50 UNIMAGEM R$ 70,00 CEDIC R$ 140,00 IMAGENS R$240,00 IMEDI R$ 120,00  R$ 142,50 

17 
ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL 

350 UNIMAGEM R$ 80,00 CEDIC R$ 198,00 IMAGENS R$240,00 IMEDI R$ 130,00  R$ 162,00 
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Dando sentido nessa pesquisa, chegamos a indexadores que corrigem esses valor, dando até mesmo ecominicidade nas compras da 

administração pública, multiplicando assim pela quantidade reprimida de demandas dessa Secretaria Muniicpal de Saúde, abaixo vislumbra-se o 

possível total dessa aquisição:  

 

2.3. PLANILHA DE DESCRIÇÃO E VALOR DOS SERVIÇOS: 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO SIA 
SUS MÁXIMO 
PERMITIDO 

INDEXADOR V. UNITÁRIO DO INDEXADOR VALOR TOTAL 

COLONOSCOPIA 480 R$ 112,66 4 R$ 450,64 R$ 216.307,20 

DOPPLER DAS PERNAS MEMBRO 
INFERIOR VENOSO 

90 

39,60 6 R$ 237,60 R$ 21.384,00 

DOPPLER DAS PERNAS MEMBRO 
SUPERIOR VENOSO 

90 

39,60 6 R$ 237,60 R$ 21.384,00 

ELETROCARDIOGRAMA 
720 

5,15 5 R$ 25,75 R$ 18.540,00 

ELETROENCEFALOGRAMA 
480 

25,00 5 R$ 125,00 R$ 60.000,00 

http://www.caceres.mt.gov.br/
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ENDOSCOPIA 
720 

48,16 7 R$ 337,12 R$ 242,726,40 

VIDEO-LARINGOSCOPIA 
300 

45,50 3 R$ 136,50 R$ 40.950,00 

ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN 
TOTAL 

250 

37,95 6 R$ 227,70 R$ 56.925,00 

ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO 
URINARIO 

100 

24,20 6 R$ 145,20 R$ 14.520,00 

ULTRA-SONOGRAFIA DE 
ARTICULACAO 

80 

24,20 7 R$ 169,40 R$ 13.552,00 

ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA 
ESCROTAL 

30 

24,20 8 R$ 193,60 R$ 5.808,00 

ULTRA-SONOGRAFIA DE GLOBO 
OCULAR / ORBITA 

15 

24,20 12 R$ 290,40 R$ 4.356,00 

ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA 
(VIA ABDOMINAL) 

50 

24,20 9 R$ 217,80 R$ 10.890,00 

ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE 
100 

24,20 6 R$ 145,20 R$ 14.520,00 

http://www.caceres.mt.gov.br/
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ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA 
BILATERAL 

100 

24,20 6 R$ 145,20 R$ 14.520,00 

ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA 
200 

24,20 6 R$ 145,20 R$ 29.040,00 

ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA 
(GINECOLOGICA) 

50 

24,20 6 R$ 145,20 R$ 7.260,00 

ULTRA-SONOGRAFIA 
TRANSVAGINAL 

350 

24,20 6 R$ 145,20 R$ 50.820,00 

 
              TOTAL:                                                                                                                                  R$ 3.375,11 

 
R$ 843.502,60 

http://www.caceres.mt.gov.br/
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4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 Poderão participar do presente credenciamento empresas de prestação de serviços na 

área de saúde, cadastrados ou não na Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme 

Lei Federal nº 8.666/93, e que satisfaçam as condições fixadas neste termo de 

referência e que não estejam em processo de suspensão ou declaração de 

inidoneidade por parte do Poder Público Municipal e que aceitem as exigências 

estabelecidas pelas normas do SUS e do Direito Público. 

 Os interessados no presente credenciamento deverão ainda obedecer a um ou mais 

dos seguintes requisitos: 

a) Contar com Estabelecimento (Clinica ou Laboratório) no Município de Cáceres-MT; 

b) Realizar efetivamente todos os procedimentos constantes no termo de referência, para os 

quais habilitarem-se; 

5.DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Os interessados deverão apresentar dentro do ENVELOPE, os seguintes documentos: 

o Credenciamento / Habilitação – De Serviços no SUS: em acordo com 

o Manual de Credenciamento e Habilitação dos Serviços Ambulatorias e 

Hospitalares no Estado de Mato-Grosso. 

o Habilitação Jurídica, Fiscal e Declaração: 

o Declaração de que não emprega menor 

o Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, 

documentos de eleição de seus administradores; quando se tratar de empresa pública 

será apresentado cópia das leis que a instituiu; 

o Cédula de Identidade dos sócios da empresa (RG); 

o Cadastro de Pessoas Físicas dos sócios da empresa (CPF); 

o Comprovante de Inscrição do CNPJ; 

o Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND 

Municipal); 

o Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

o Certidão Negativa de Débitos junto à Secretaria de Estado da Fazenda 

Pública Estadual; 



 

 

 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Endereço: Av. Brasil, 119 – COC – Cáceres/MT - Fone/Fax: (065) 3223-1500 (Ramal: 1529) 

Web site: www.caceres.mt.gov.br/ Email: cpl.caceres@gmail.com 

 

24 

 

PMC/SA 

Fls.:  ________ 

Ass.: ________ 

o Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida 

Ativa da União, incluindo os Débitos Previdenciários; 

o Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

o Certidão Negativa de Falência ou Concordata; 

o Cadastro do Estabelecimento no SCNES – Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimento de Saúde; 

 Os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou cópias simples 

acompanhadas do original, para autenticação pela Comissão Permanente de 

Licitação. A autenticação a ser executada pela Comissão Permanente de Licitação 

deverá ser feita antes do protocolo do envelope contendo os documentos. 

 Havendo restrição quanto à regularidade fiscal no caso de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte, fica concedido um prazo de 05 (Cinco) dias para a sua 

regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e 

aceita pela Comissão permanente de licitação, nos termos da Lei Complementar nº 

147 de 07 de Agosto de 2014. 

6.DA PROPOSTA DE PREÇO/ TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 A proposta deverá ser entregue em envelope hermeticamente fechado, em uma via 

impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente carimbada, assinada e 

rubricada em todas as folhas e anexos. 

 A proposta/Termo de Credenciamento deverá ser apresentada conforme modelo 

constante no Anexo I deste Termo de Referência. 

 As propostas/Termo de Credenciamento que não estiverem em consonância com as 

exigências deste termo de referência serão desconsideradas. 

 Os preços ofertados não poderão exceder os constantes no item 2.3- PLANILHA DE 

DESCRIÇÃO E VALOR DOS SERVIÇOS. 

 

7.DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

 A Secretaria Municipal de Saúde pagará mensalmente ao prestador, pelos serviços 

efetivamente prestados, os valores conforme definidos no item 2.3- PLANILHA DE 

DESCRIÇÃO E VALOR DOS SERVIÇOS. 

 O valor inicial atualizado desta contratação poderá ser acrescido e ou reduzido em até 

25% (vinte e cinco por cento), desde que devidamente justificado pelo órgão, de 
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acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, ou em percentual maior, 

havendo acordo entre as partes, conforme §2º, II do mesmo artigo. 

 O valor estimado para os contratos provenientes deste Credenciamento não implicará 

em nenhuma previsão de crédito em favor do prestador, que somente fará jus aos 

valores correspondentes aos serviços previamente encaminhados, autorizados pela 

Secretaria Municipal de Saúde e efetivamente prestados pelo contratado. 

 A remuneração dos serviços e exames será feita conforme valores definidos na 

constante no item 2.3 - PLANILHA DE DESCRIÇÃO E VALOR DOS SERVIÇOS. 

 Os valores a serem pagos para os procedimentos de exames estão fixados no item 2.3 

- PLANILHA DE DESCRIÇÃO E VALOR DOS SERVIÇOS, o que difere é a 

origem dos recursos para a efetivação do pagamento. 

 A Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres, pagará, mensalmente, à credenciada 

por cada procedimento realizado, o valor estipulado na Tabela SUS, acrescido do 

indexador conforme planilha                                                                      no item 2.3 

 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).  

 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 tabelas e condições estabelecidas no 

contrato. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado o 

recebimento. 

 O recebimento não exclui as responsabilidades civis e penais da credenciada. 

 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 20 (vinte) dias, mediante a apresentação da respectiva Nota 

Fiscal/fatura, devidamente atestada pelo recebedor dos serviços. 

 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 
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pagamento. 

 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. 

 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; 

 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. 

 Este credenciamento seguirá as normas estabelecidas pelo SUS, onde os serviços dos 

profissionais estão inclusos nos valores propostos pela Tabela 2.3 não permitindo a 

cobrança de outros valores. 

 Fica proibida a cobrança de honorários complementares contra o paciente, a qualquer 

título, quais sejam: taxas, encargos, despesas, custas, emolumentos, entre outros. 

 Conforme determinação legal, por ocasião do pagamento, a Contratante efetuará a 

retenção dos tributos e contribuições que porventura venham a incidir. 

8.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas decorrentes das contratações previstas neste Termo de Referência 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

ÓRGÃO UNIDADE FUNCIONAL NATUREZA DE DESPESA FONTE 

0606020 2221 33.90.39 102 

0606020 2221 33.90.39 114 

0606020 2221 33.90.39 342 

 

 

9.DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 As condições para as prestações dos serviços a serem contratados serão as constantes 
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do presente termo de referência e seus anexos, além de outras a serem definidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT, segundo normas e padronizações 

atinentes ao SUS, na prestação dos serviços contratados. 

 Os serviços objeto deste Credenciamento serão executados no estabelecimento da 

Contratada com instalações salubres. 

10.DA FORMA PARA CONTRATAÇÃO 

 Todos os Estabelecimento (Clinica ou Laboratório) que atenderem o presente 

chamada pública e comprovarem satisfatoriamente os requisitos constantes deste 

Termo de Referência serão contratados pela Administração Pública Municipal. 

 O Chamamento para a Prestação dos Serviços neste Termo de Referência será feito 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres-MT, dentro de seus critérios e 

conveniências. 

 Se o número de Estabelecimento (Clinica ou Laboratório) credenciados 

ultrapassarem as necessidades da Administração será feito sorteio público para 

escolha dos contratados. 

 data do sorteio será publicada no quadro de avisos da Prefeitura de Cáceres-MT com 

antecedência mínima de 03 (Três) dias corridos. 

11.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Entregar Mensalmente à Secretaria Municipal de Saúde, uma PRESTAÇÃO DE 

CONTAS, Relatório das Ocorrências e dos exames acontecidos durante o Trabalho, 

todos os Exames ainda Emissão de Laudos dos exames que foram realizados. A 

Fiscalização e acompanhamento deste Credenciamento, ficará a cargo de 

funcionário(s) nomeado(s) pelo Secretário Municipal de Saúde. 

 As despesas com todos os materiais de consumo necessários a execução dos serviços 

será de responsabilidade da Contratada. 

 Os equipamentos, que se façam necessários ao perfeito e bom desempenho dos 

serviços, deverão ser disponibilizados pela contratada, em ônus para contratante. 

 Os recursos humanos deverão ser disponibilizados pela contratada conforme critérios 

para composição de quadro mínimo de profissionais necessários para prestação dos 

serviços contratados. 
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 As despesas decorrentes do contrato dos profissionais, como salários, encargos 

sociais, fiscais, impostos, taxas e outros serão por conta da contratada. 

 A prioridade nos atendimentos aos procedimentos obedecerá rigorosamente aos 

critérios da Central de Regulação estabelecida pelo Sistema Municipal de Regulação. 

 As solicitações, depois de autorizadas, podem ser executadas por qualquer um dos 

prestadores de serviços credenciados, dentro de sua especialidade. 

 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; 

 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, sendo de total responsabilidade civil e criminal as responsabilidades de seus 

funcionários. 

 Os serviços serão prestados diretamente pelos órgãos credenciados. 

 Os Estabelecimento (Clinica ou Laboratório) credenciados deverão responsabilizar-

se pela Contratação dos Profissionais para a prestação dos serviços (exames) Objeto 

deste Credenciamento, e ainda pelos encargos sociais, previdenciários, taxas, 

impostos e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre seu 

pagamento. 

 Apresentar ao SUS e ao Município de Cáceres-MT, sempre que solicitado, a 

comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente 

exigidas. 

 No tocante à prestação de serviços, ao paciente, serão cumpridas as seguintes 

normas: 

 É vedada a cobrança dos serviços, direta ou indiretamente ao paciente, assim como 

solicitar doações em dinheiro ou que o mesmo forneça material ou medicamento para 

exames; 

 Os Estabelecimento (Clinica ou Laboratório) credenciados serão responsáveis por 
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eventual cobrança indevida feita ao paciente ou seu representante, por profissional 

empregado ou preposto, em razão da execução do instrumento proveniente deste 

Edital. 

 Manter durante a execução do Contrato proveniente deste Termo de Referência, 

todas as condições de habilitação exigidas no Credenciamento. 

 Providenciar imediata correção dos erros apontados pela Secretaria Municipal de 

Saúde, quando da execução dos serviços. 

 Atender todos os encaminhamentos dos usuários do SUS, em conformidade com o 

presente Termo de Referência. 

 Atender o paciente do SUS com dignidade, respeito, de modo universal e igualitário, 

mantendo a qualidade na prestação de serviços. 

 Esclarecer ao paciente, sobre seus direitos e demais informações necessárias, 

pertinentes aos serviços oferecidos. 

 Garantir ao usuário a confidencialidade dos dados e das informações sobre sua 

assistência. 

 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vierem causar ao 

SUS ou ao paciente deste. 

 Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 

experimentação. 

 São ainda obrigações dos prestadores de serviços: 

 Executar os serviços prestados, ao SUS - Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 

rigorosamente dentro das suas respectivas normas técnicas; 

 Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste 

Termo de Referência de Credenciamento; 

 Permitir acesso dos supervisores, auditores e outros profissionais eventuais ou 

permanentes designados pela Secretaria Municipal de Saúde, para supervisionar e 

acompanhar a execução dos serviços prestados; 

 A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos 

competentes da Secretaria Municipal de Saúde não exclui, nem reduz a 

responsabilidade dos Estabelecimentos (Clinica ou Laboratório) credenciados nos 

termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos; 
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 Os Estabelecimentos (Clinica ou Laboratório) credenciados serão responsáveis pela 

indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles 

vinculados, decorrentes de ação ou omissão, voluntária ou não, praticada por seus 

profissionais ou prepostos. 

12.DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 Sagar aos Estabelecimentos (Clinica ou Laboratório) Credenciados mensalmente os 

recursos referentes aos serviços prestados, O pagamento será efetuado após a 

apresentação mensal de Nota Fiscal do Prestador e Relatório emitido pelo 

Estabelecimentos com visto da Secretaria Municipal de Saúde. 

 Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos 

a serem realizados. 

 Prestar as informações necessárias, com clareza, aos Estabelecimentos Credenciados, 

para execução dos serviços. 

 Designar, mediante documento hábil, servidor para supervisionar, fiscalizar os 

procedimentos e acompanhar a execução dos serviços de saúde. 

 Fazer o encaminhamento dos usuários ao estabelecimento do(a) Prestador(a), através 

da rede do Serviço Municipal de Saúde. 

13.DAS PENALIDADES 

 A recusa do credenciado em assinar o Contrato Administrativo dentro do prazo 

fixado pela Administração, sujeita-o à penalidade de multa no percentual de 20% 

(vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções legalmente 

estabelecidas, em observância ao disposto no artigo 81, Lei 8.666/93, garantida a 

prévia defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data do 

recebimento da notificação. 

 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo CREDENCIADO 

caracterizará a inadimplência, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

 Advertência por escrito, que será aplicada pela Secretária Municipal de Saúde; 

 Multa de mora correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso 

na prestação do serviço, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do contrato 

contado da data em que o serviço for solicitado; 

 Multa de 10% do valor total do Contrato por qualquer rescisão em que der causa o 
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CREDENCIADO; 

 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme inciso III do artigo 

87 da Lei Federal 8.666/93; 

 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 a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 

anterior, conforme inciso IV do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93; 

 Os procedimentos não realizados, realizados sem autorização, ou impróprios à 

SMS/SUS, serão identificados e glosados, após levantamento da auditoria municipal. 

14.DO CONTRATO 

 A(s) quantidade(s) no item 3 - PLANILHA DE DESCRIÇÃO E VALOR DOS 

SERVIÇOS poderá(ao) ser alterada(s) com a devida justificativa dentro dos limites e 

nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 O contrato a ser assinado obedecerá às cláusulas e condições do Termo de 

Referencial e da minuta. 

 A duração do Contrato terá validade de 12 meses podendo ser prorrogado, por iguais  

períodos , até o limite de 60 (sessenta) meses, limite este que, em caráter excepcional 

e devidamente justificado mediante autorização da autoridade superior, poderá ser 

prorrogado, nos termos do artigo 57, II e § 4º da Lei nº 8.666/93. 

 O CREDENCIADO deverá firmar o Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias, 

contados da data da convocação. 

 Na hipótese do credenciado se recusar a assinar o Contrato, a Comissão de Licitação 

fará o descredenciamento e a Secretaria Municipal de Saúde repassará a(s) cota(s) 

dos serviços, que foi destinada ao referido contrato, para os demais. 

 O presente Termo de Referência, Especificações Técnicas e a Proposta da Licitante 

integrarão o Contrato independentemente de transcrição. 
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15.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Poderá o Município revogar o presente Termo de Referência de Credenciamento, no 

todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de 

fato superveniente, devidamente justificado. 

 O Município deverá anular o presente Termo de Referência e Credenciamento, no 

todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de oficio ou por provocação. 

 A anulação do procedimento de Credenciamento, não gera direito à indenização, 

ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93. 

 Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 Decairá do direito de impugnar este Termo de Referência ou parte dele o interessado 

que não o fizer até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o início a abertura 

dos envelopes de habilitação. 

 A apresentação das contas e as condições de pagamento serão feitas conforme o 

disposto abaixo: 

 O Pagamento será efetuado MENSALMENTE, conforme valor correspondente aos 

serviços prestados por cada Prestador credenciado, devidamente conferido e vistado 

pela Secretaria Municipal de Saúde, após emissão da nota fiscal. 

 As contas rejeitadas pela Secretaria Municipal de Saúde, dentro de suas normas e 

rotinas, serão notificadas mensalmente. 

 As contas rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pela Secretaria 

Municipal de Saúde, ficando a disposição dos Estabelecimentos Credenciados, que 

terá um prazo máximo de 30 (dias), a contar do pagamento efetuado, para apresentar 

recurso, que também será julgado no prazo de 10 (dez) dias. 

 Caso os pagamentos tenham sido efetuados, fica a Secretaria Municipal de Saúde 

autorizada a debitar o valor pago indevidamente no mês seguinte. 

 Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos Contratos a serem firmados o não 

cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos 

previstos na Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo das multas cominadas no item 12.2, 

quais sejam: 

 O não cumprimento de cláusulas contratuais ou conveniais; 
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 O atraso injustificado no início do serviço; 

 A paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria 

Municipal de Saúde; 

 O não atendimento das determinações regulares do servidor designado para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, as de seus superiores; 

 O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e 

determinadas pelo Gestor do SUS; 

16.DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES/ CREDENCIAMENTO 

- Serão indeferidas as inscrições/ credenciamento dos interessados que não comprovarem os 

requisitos exigidos no presente Termo de Referência ou não apresentarem a documentação 

necessária. 

Do indeferimento da inscrição caberá recurso ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ato. 

17.DO VALOR 

O município pagará aos credenciados os valores mensais de acordo com a tabela 2.3. 

18.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A Empresa deverá atender as normas e regulamentações Técnicas exigidas por lei, pelo Ministério  

da Saúde e por este Termo de Referência, sendo que os serviços considerados inadequados, de ou 

não atenderem às exigibilidades, terão o pagamento cancelado. 

Cáceres-MT 28 de Agosto de 2019. 

 

 

____________________________________ 

SILVANA MARIA DE SOUZA  

Secretário Municipal de Saúde 

Cáceres-MT 
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ANEXO II 

 

MODELO DE 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: 

Cidade / PE: 

 

III – CONTATOS 
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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 

 

 

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 IV 

 

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 V 

 

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 

______, 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 

04/2019, 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 Memorando nº 

20693/2019, 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 o Credenciamento, para a 

contratação de Empresas, para a Prestação de Serviços e realização de exames com base na tabela 

de preços do SUS e o indexador, para atender os pacientes da rede Municipal de Saúde de Cáceres-

MT. 

 

DETALHAMENTOS DO OBJETO: 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.  

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CLÁUSULA V – PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 



 

 

 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
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PMC/SA 

Fls.:  ________ 

Ass.: ________ 

 

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 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CLÁUSULA XI – DA VIGÊNCIA E DA RESCISAO CONTRATUAL 

O prazo relativo à vigência do contrato fica estipulado para o período de 12 (doze) meses, 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. 



 

 

 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
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PMC/SA 

Fls.:  ________ 

Ass.: ________ 

§ 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. 

 

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: 


