
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

 EDITAL DE INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO Nº 002/2022

Processo Licitatório Nº 079/2022

De ordem do Sr. Prefeito de Carmo do Paranaíba/MG, por meio da Comissão Permanente de 
Licitações, designada pelo Decreto Municipal nº 6662 de 7 de janeiro de 2022, torna público que 
receberá  documentação  para  credenciamento,  nos  termos da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  demais 
legislações pertinentes.

1. OBJETO

1.1. Contratação por Credenciamento, de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde, de 
forma complementar, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Carmo do 
Paranaíba/SUS,  para  prestação  de  serviços  médicos  de  atenção  especializada  a  portadores  de 
doenças oftalmológicas que necessitem ser submetidos a procedimentos clínicos, intervencionistas e 
cirúrgicos a nível ambulatorial/hospitalar para atendimento temporário da demanda do município.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. O  presente  Credenciamento  terá  vigência  de  12  (doze)  meses,  tendo  início  a  partir  da 
publicação deste edital, podendo, a critério da Administração Municipal e observada a conveniência e 
oportunidade, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, na forma do 
inciso II, art. 57, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

2.2. Poderão  ser  credenciadas  para  prestar  os  serviços,  as  pessoas  jurídicas,  desde  que 
legalmente constituídas no país, operando nos termos da legislação vigente, bem como atender as 
condições específicas de habilitação fixadas no termo de referência e neste edital.

2.3.  A participação neste Credenciamento implica a aceitação plena e irrevogável das normas 
constantes neste instrumento.

2.4. Não poderão participar do presente Credenciamento pessoas jurídicas que:

2.4.1. Estejam  suspensas  de  participar  em  licitação  e  impedida  de  contratar  com  o 
Município de Carmo do Paranaíba/MG;

2.4.2. Que  se  encontrar  sob  falência,  concurso  de  credores,  dissolução,  liquidação, 
empresas estrangeiras que não funcionam no país; ressalvada a participação de empresa em 
recuperação  judicial,  desde  que  amparada  em  certidão  emitida  pela  instância  judicial 
competente,  que  certifique  que  a  interessada  está  apta  econômica  e  financeiramente  a 
participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº 8.666/93 (TCU, Ac.8.271/2011-2a 
Cam., DOU de 04/10/2011);

2.4.3. Que tenham sido declarados inidôneas e/ou punida com suspensão para licitar ou 
contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, conforme art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93;

2.4.4. Estejam enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
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2.5. As situações não previstas neste Edital, inclusive aquelas decorrentes de casos fortuitos ou 
de força maior, serão analisadas e solucionadas pela Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba, 
visando sempre o disposto na legislação para o caso.

3. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

3.1. O  edital  completo  encontra-se  no  site  oficial  da  prefeitura,  através  do  sítio  eletrônico:  
www.carmodoparanaiba.mg.gov.br.

3.2. Todas as alterações, retificações ou esclarecimentos que porventura se fizerem necessários 
serão  publicados  no  site  da  AMM  –  Associação  Mineira  de  Municípios  e/ou  no  site 
www.carmodoparanaiba.mg.gov.br sendo que o acompanhamento destas informações será de total 
responsabilidade das licitantes.

3.3. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se 
a acompanhar as publicações referentes ao processo no site  www.carmodoparanaiba.mg.gov.br e 
bem  como  as  publicações  no  site  da  AMM  –  Associação  Mineira  de  Municípios,  visando  ao 
conhecimento de possíveis alterações e avisos. 

3.4. Os pedidos  de esclarecimentos  sobre  o  Edital  deverão ser  encaminhados para  o  e-mail 
compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br,  dirigidas  ao(a)  Presidente  da  Comissão  Permanente  de 
Licitações.

3.5. As respostas do(a) Presidente às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-
mail  e  disponibilizadas  no  site  www.carmodoparanaiba.mg.gov.br,  ficando  acessíveis  a  todos  os 
interessados. 

3.6. No  site  citado  serão  disponibilizadas,  além  das  respostas,  outras  informações  que  o(a) 
Presidente(a)  julgar  importantes,  razão  pela  qual  os  interessados  devem  consultar  o  site  com 
frequência.

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

4.1. Qualquer cidadão ou empresa poderá impugnar o presente Edital de Credenciamento nos 
termos do art. 41 da Lei n.º 8.666/93.

4.2. As  razões de impugnação ao edital  deverão  ser  enviadas  via  INTERNET,  para o  e-mail 
compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br.

4.3. As  respostas  serão  disponibilizadas  diretamente  no  sítio  eletrônico 
www.carmodoparanaiba.mg.gov.br.

4. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4.1. Os interessados no  credenciamento,  deverão apresentar  os documentos relacionados no 
item 5 deste edital, na Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba – Praça Misael Luiz de Carvalho, 
84,  Centro,  –  Setor  de Compras  e  Licitações,  durante  a  vigência  do  Credenciamento,  conforme 
estabelecido no item 2.1 deste edital, em cópias previamente autenticadas, em nome do solicitante do 
credenciamento,  em  envelope  opaco,  lacrado  e  inviolável,  contendo  em  sua  parte  externa  os 
seguintes dizeres:

A/C DO(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA
Endereço: Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, bairro Centro, CEP 38840-000.

Setor de Compras e Licitações
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2022
CREDENCIAMENTO Nº 002/2022

NOME DO INTERESSADO: (Citar o nome completo)
ENVELOPE Nº 01: “DOCUMENTAÇÃO

4.2. Admitir-se-á a remessa do envelope por via postal ou qualquer outro sistema de entrega, desde  
que entregues no Setor de Compras e Licitações, dentro do prazo de vigência deste Credenciamento.

4.2.1. Nessa hipótese, o envelope, fechado, deverá ser remetido para o seguinte endereço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA
Endereço: Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, bairro Centro, CEP 38840-000.

Setor de Compras e Licitações
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2022

CREDENCIAMENTO Nº 002/2022

4.2.2.  O Município de Carmo do Paranaíba,  não se responsabilizará se a documentação 
encaminhada por via postal ou qualquer outro sistema de entrega, não forem entregues ao 
Setor  de Compras e  Licitações,  sendo que esta  responsabilidade será por  conta e  risco 
exclusivo da remetente. 

4.3. As  informações  prestadas,  assim  como  a  documentação  entregue,  são  de  inteira 
responsabilidade do interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes da sua inscrição, de que atende a 
todos os requisitos para participar do credenciamento.

4.4. A apresentação da documentação implica manifestação do processo de credenciamento com 
o Município  de Carmo do Paranaíba,  aceitação  e submissão,  independentemente de declaração 
expressa, a todas as normas e condições estabelecidas no presente Edital e em seus anexos.

5. DOCUMENTAÇÃO

5.1. Os documentos devem ser apresentados em cópia autenticada por cartório competente, ou 
original  e  cópia  para  ser  autenticada  pela  Comissão,  ou  servidor  do  MUNICÍPIO.  Para  fins  de 
habilitação  para  o  presente  Credenciamento,  as  empresas  deverão  apresentar  a  seguinte 
documentação:

5.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social  em vigor1,  devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documento  de eleição  de  seus  administradores.  No  caso  de  alterações,  será  admitido  o 
estatuto ou o contrato consolidado.

5.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  (CNPJ), expedida  no 
máximo 90 (noventa) dias antes da data da entrega da documentação;

b) Prova de  regularidade para  com a  Fazenda Federal e  a  Seguridade  Social,  mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

1 NOTA EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente 
registrado na Junta Comercial, bastará à apresentação do contrato social consolidado, documento que consubstancia a 
consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante deverá apresentar a versão original (contrato de 
constituição da empresa) acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente.
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da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, em vigor;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, em vigor;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal a qual deverá abranger quaisquer 
tributos municipais. Em caso de divisão da fiscalização tributária deverão ser apresentadas 
certidões relativas aos tributos mobiliários e imobiliários, em vigor;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,  mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida 
pela Caixa Econômica Federal, em vigor;

5.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no 
máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes.

5.1.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Comprovante de REGISTRO ou INSCRIÇÃO da empresa no Conselho Regional de Medicina 
da jurisdição da empresa, comprovando atividade relacionada com o objeto.

b) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprova e atesta a prestação dos serviços pertinentes e compatíveis com o objeto da 
licitação, em características, quantidades e prazos, devendo tais atestados conter: nome e 
dados de identificação da emitente (CNPJ, endereço e telefone), local e data de emissão, 
nome, cargo,  telefone, e-mail  e assinatura do responsável pelas informações,  período de 
execução da atividade;

5.2. No ato da ASSINATURA DO CONTRATO, a adjudicatária deverá apresentar os seguintes 
documentos:

5.2.1. Comprovante  de  REGISTRO ou  INSCRIÇÃO no  Conselho  Regional  de  Medicina 
competente,  dos  profissionais  que  atuarão  na  prestação  dos  serviços,  com  a  devida 
comprovação de vínculo com a empresa vencedora;

5.2.2. A  Comprovação do vínculo profissional deverá ser feita por meio de apresentação de 
cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), ou fichas de registro e empregado que comprove a 
condição de que pertence ao quadro da CONTRATADA, ou contrato social que demonstre a 
condição de sócio do profissional, ou por meio de contrato de prestação de serviços regido 
pela legislação comum.

5.3. DAS DECLARAÇÕES:

a) Declaração de não se encontra inidôneo  para licitar com órgão da Administração Pública 
Federal, Distrital, Municipal e que inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, 
conforme modelo ANEXO II.

b) Declaração em papel timbrado assinado por representante legal, de que não possui em seu 
quadro de empregados com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos 
termos do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, conforme ANEXO III.
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c) Declaração de inexistência de servidor público municipal nos quadros diretivos da empresa, 
conforme ANEXO IV.

5.4. Não serão aceitos documentos apresentados através de e-mail.

5.5. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 
documentos requeridos no presente edital.

5.6. Todos os documentos deverão ser apresentados em originais ou em cópias autenticadas. O 
licitante que pretender autenticação de documentos via Comissão de Licitação, poderá procurar o 
setor de compras e licitações do Município de Carmo do Paranaíba.

5.7. Os documentos expedidos via Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 
reprográfica. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta ao 
site do órgão responsável pela emissão.

5.8. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de 
emissão  não  superior  a  90  (noventa)  dias  consecutivos  antes  da  data  do  recebimento  da 
documentação.

6. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

6.1. Os documentos apresentados pelos interessados, conforme solicitados no item 5 deste edital, 
serão apreciados pelo Município de Carmo do Paranaíba. 

6.2. Não será considerada a documentação que contrarie os requisitos expressos neste Edital e 
em seus Anexos ou que esteja em desacordo com as formalidades neles prescritas. 

6.3. Os  interessados  que  atenderem  as  exigências  habilitatórias  serão  automaticamente 
credenciados,  sendo  emitido  documento  hábil  pela  autoridade  superior  comprovando  seu 
credenciamento, e firmarão contrato com o Município de Carmo do Paranaíba, através de processo 
administrativo específico para esse fim.

7 DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO

7.1. O MUNICÍPIO poderá revogar o presente Credenciamento por razões de interesse público 
pertinente  e  suficiente  para  justificar  tal  conduta,  ou  anulá-lo  por  ilegalidade  de  ofício  ou  por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la 
ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba aos interessados, quaisquer 
reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

7.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato, e em decorrência dessa anulação 
as licitantes não terão direito à indenização.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO DESCREDENCIAMENTO

8.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou 
razões de interesse público, devidamente comprovados.

8.2. As  sanções  serão  aplicadas  com  observância  aos  princípios  da  ampla  defesa  e  do 
contraditório. 

8.3. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação do Contratado de 
indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.
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8.4. Pelo  descumprimento  de  outras  obrigações  assumidas,  considerada  a  gravidade  da 
transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:

a) Advertência, formalizada por escrito;

b) Multa, nos casos previstos neste Edital;

c) Suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com o Município de Carmo 
do Paranaíba;

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,  
nos termos da lei.

9. DOS PREÇOS, REAJUSTE E FORMA DE PAGAMENTO

9.1. A estimativa média de gasto será de R$300.000,00 (trezentos mil  reais) com duração da 
vigência do contrato por 12 meses. Os preços obedecem a tabela SUS, conforme  anexo no edital 

9.2. Os pagamentos serão efetuados até o 30 (trinta) dias após o processamento dos relatórios 
realizados  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  de  acordo  com  os  serviços  feitos  no  período, 
mediante apresentação de Nota Fiscal, os valores líquidos que lhes forem devidos.

9.3. As despesas decorrentes das contratações oriundas do presente Edital correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária:04 07 00 20189 10.302.1002-153.

9.4.       Os valores  serão  reajustados conforme a tabela SUS em anexo. 

10. DA VIGÊNCIA

10.1. O Credenciamento terá validade de 12 (doze) meses, para a execução dos serviços podendo 
ser prorrogado, mantidas as demais cláusulas e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorram alguns dos motivos contidos no §1º do art. 57 da Lei Federal 8.666/93  
e previamente autorizada pela autoridade competente.

11. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO

11.1. O MUNICÍPIO poderá revogar o presente Credenciamento por razões de interesse público 
pertinente  e  suficiente  para  justificar  tal  conduta,  ou  anulá-lo  por  ilegalidade  de  ofício  ou  por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la 
ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba aos interessados, quaisquer 
reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

11.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato, e em decorrência dessa anulação 
as licitantes não terão direito à indenização.

12. DA ASSINATURA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1. Os  contratados  executarão  seus  serviços  com  observância  rigorosa  das  especificações 
técnicas de sua profissão e das condições deste Edital. 
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12.2. A recusa dos adjudicatários em assinar o contrato caracterizará inadimplência das obrigações 
decorrentes deste credenciamento, sujeitando-a as penalidades previstas neste Edital e na legislação 
vigente.

12.3. Os contratados que  se  recusarem a assinar  o  termo de  contratação  estarão  sujeitos  às 
seguintes penalidades:

12.3.1. Multa  no valor  de 2% (dois  por cento)  sobre o valor global  estimado para cada  
contrato;

12.3.2. Advertência, ou suspensão temporária de participação em Licitação, e impedimento 
de  contratar  com  a  Administração  Pública,  por  até  02  (dois)  anos,  ou  declaração  de  
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto persistirem os 
motivos determinantes da punição.

12.4. As  penalidades  serão  aplicadas  mediante  procedimento  administrativo  que  assegurará  o 
contraditório e a ampla defesa.

13. DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES

13.1. Comete infração administrativa, o CONTRATADO que:

a) Inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em decorrência  da 
contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Fraudar na execução do Contrato;

d) Comportar-se de modo inidôneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Não mantiver a proposta.

13.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem  prejuízos 
significativos para o MUNICÍPIO;

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite do valor total do contrato;

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do  
objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  o 
MUNICÍPIO por até 2 (dois) anos;

13.3. As penalidades de advertência  e de suspensão temporária  poderão ser  aplicadas com a 
penalidade  de  multa,  devendo  a  defesa  prévia  do  interessado,  no  respectivo  processo,  ser 
apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. Também  ficam  sujeitas  às  penalidades  do  art.  83,  III  da  Lei  nº  13.303,  de  2016,  o 
CONTRATADO que:
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a) Tenha  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no 
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstre  não possuir  idoneidade para contratar  com o MUNICÍPIO em virtude de atos 
ilícitos praticados.

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO.

13.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  ao  MUNICÍPIO, 
observado o princípio da proporcionalidade.

13.7. Sem prejuízo da aplicação de penalidades,  o CONTRATADO é responsável  pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros na forma disposta no artigo 76 da Lei 13.303/2016, não  
excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento  pelo  órgão 
interessado.

13.8. As multas previstas, quando aplicadas, deverão ser recolhidas na Seção de Tesouraria do 
MUNICÍPIO no prazo de até 07 (sete) dias corridos e consecutivos, contados do recebimento da 
notificação  por  correio  ou  outro  meio  qualquer,  que  ateste  o  recebimento,  ou  deduzidas  dos 
pagamentos devidos ao CONTRATADO, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente, caso 
contrário serão executadas na forma da Seção III, da Lei nº 13.303/2016.

13.9. Quando  interposto,  o  recurso  deverá  ser  entregue,  contrarrecibo,  ao  Gestor  Formal  do 
contrato,  no  MUNICÍPIO,  na  Praça  Misael  Luiz  de  Carvalho,  nº  84,  bairro  Centro,  Carmo  do 
Paranaíba/MG, das 8:00h às 18:00h, em dias úteis. Também poderão ser entregues mediante carta 
registrada (AR) nos Correios valendo a data de recebimento no MUNICÍPIO.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. A  participação  no  presente  processo  de  contratação  implica  na  aceitação  integral  e 
irretratável de todas as condições exigidas neste Edital e nos documentos que dele fazem parte, bem 
como, na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

17.2. No  interesse  do  MUNICÍPIO,  sem  que  caiba  aos  participantes  qualquer  reclamação  ou 
indenização:

17.3. Poderá ser adiada a data da abertura da sessão de recebimento dos envelopes e sorteio dos 
credenciados;

17.4. Poderão ser alteradas as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua 
realização.

17.5. A  prestação  dos  serviços  será  de  acordo  com a  necessidade  e  demanda  da  Secretaria 
Municipal  de Transportes,  respeitadas as condições estabelecidas no presente Edital,  sendo que 
ficará a cargo deste a elaboração e controle de uma escala cronológica das empresas credenciadas.

17.6. É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de profissionais para a 
execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais e 
comerciais  resultantes  de  vínculo  empregatício,  cujo  ônus  e  obrigações  em  nenhuma  hipótese 
poderão ser transferidos para o MUNICÍPIO.
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17.7. Quaisquer dúvidas sobre o presente edital deverão ser objeto de consulta à Comissão de 
Permanente de Licitações do MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA.

17.8. São partes integrantes do presente Edital: 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

ANEXO III DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

ANEXO IV DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

ANEXO V         MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VI       RELAÇÃO DE ITENS COM PREÇO(S) DE REFERÊNCIA PARA CREDENCIAMENTO

Carmo do Paranaíba, 20 de junho de 2022

SIMEIRE SILVA MOREIRA CUNHA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 – JUSTIFICATIVA

1.1 – Justifica-se o pedido de contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde na 

especialidade oftalmológica,  de forma complementar,  para atender as demandas do município de 

Carmo do Paranaíba, para atender o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

2 - DA VINCULAÇÃO LEGAL

1.1 – O Credenciamento de que aqui se trata é regida pelas disposições constantes do presente 

Edital, e no que este for omisso, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e 

demais normas aplicáveis à espécie e em especial o “Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade  de  competição”.  O  presente  artigo  pretende  abordar  o  sistema  de  credenciamento 

considerando a sua viabilidade e os requisitos para a sua efetivação, demonstrando de maneira clara 

que o seu fundamento realmente está na inviabilidade de competição. Em outras palavras, o sistema 

do credenciamento nada mais é do que uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Portanto, tem-se 

entendido como formalmente legal a figura do credenciamento com fundamento na inexigibilidade de 

licitação,  frente  a  inviabilidade  de  competição  para  a  contratação  de  todos  os  interessados que 

preencham as condições do chamamento. 

3 – DO OBJETO

3.1  –  Contratação  por  Credenciamento,  de  pessoas  jurídicas  prestadoras  de  serviços  de 

saúde,  de  forma complementar,  de  acordo com a  necessidade da  Secretaria  Municipal  de 

Saúde de Carmo do Paranaíba, para prestação de serviços médicos de atenção especializada a 

portadores  de  doenças  oftalmológicas  que  necessitem  ser  submetidos  a  procedimentos 

clínicos,  intervencionistas  e  cirúrgicos  a  nível  ambulatorial/hospitalar  para  atendimento 

temporário da demanda do município.

4 – DO VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS

4.1 – A estimativa média de gasto será de R$ 300.000,00 (trezentos mil  reais) com duração da  

vigência do contrato até 31/12/2022. Os preços obedecem a tabela SUS, conforme abaixo.

5 - CONSIDERAÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO

5.1 - O credenciado deverá ofertar a totalidade do elenco de procedimentos listados na Planilha de 

Oferta de Serviços em anexo, sem restrição em relação aos procedimentos.
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5.2 - O encaminhamento dos procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos serão regulados/agendado pelo 

Setor de Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde.

5.3 - Na execução dos serviços o prestador deverá atender às necessidades, condições e normas 

fixadas pela Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir o bom atendimento do usuário do SUS, 

em consonância com a RDC nº 302 de 13/10/2005. 

5.4 – A realização dos procedimentos cirúrgicos se dará no Hospital Santa Casa de Misericórdia e  

Policlínica Municipal.

6 – DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA

6.1 -  Torna-se implícito que os proponentes que responderem ao CREDENCIAMENTO, concordam 

integralmente com os termos do presente edital e seus anexos.

7 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

7.1 – As empresas interessadas ao credenciamento deverão comprovar a habilitação profissional de 

atuação dos médicos em sua área específica.

7.2  -  O  Município  reserva-se  o  direito  de  fiscalizar,  através  do  Diretor  de  Técnico/responsável 

Técnico, de forma permanente, a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao 

descredenciamento,  em caso de má prestação, verificada em processo administrativo específico, 

com garantia do contraditório e da ampla defesa.

7.3 - O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços.

7.4 – O credenciado deverá ofertar a totalidade do elenco de procedimentos listados na Planilha de 

Oferta de Serviços, sem restrição em relação aos procedimentos.

7.5 – O encaminhamento dos procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos será regulado/agendado pelo 

Setor de Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde.

7.6 – Na execução dos serviços o prestador deverá atender às necessidades, condições e normas 

fixadas pela Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir o bom atendimento do usuário do SUS.

7.7 – Todo e qualquer equipamento e material necessário para a realização dos procedimentos é de 

exclusiva responsabilidade da empresa credenciada.

7.8 _ A empresa vencedora deverá realizar todos os exames oftalmológicos necessários para o pré-

operatório e garantir uma consulta médica de revisão com 7 (sete)  15 (quinze) dias após cirurgia.

8 - DO PAGAMENTO
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8.1  –  Os  pagamentos  serão  efetuados  até  o  30  (Trinta)  após  o  processamento  dos  relatórios 

realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com os procedimentos feitos no período, 

mediante apresentação de Nota Fiscal, os valores líquidos que lhes forem devidos, observada, para 

tanto, a Tabela de procedimentos contidos nesse termo.

9 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

9.1 –  O contrato  terá  vigência  até  12 meses,  a  contar  da data  de sua assinatura,  podendo ser 

prorrogado por igual período, convindo as partes contratantes, nos termos do Art. 57, da Lei Federal 

n° 8.666/93.

10 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.1 – As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Fundo Municipal de  

Saúde/MAC.

10.2 _ Os valores estipulados dos procedimentos serão reajustados na mesma proporção, índices, e 

épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde. 

10.3_ As despesas decorrentes com contratação, objeto deste credenciamento, correrão no exercício 
de 2022 (conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias).

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 - O credenciamento se efetivará após a assinatura do termo contratual.

11.2 - Ao apresentar as documentações para participação do presente Credenciamento o a empresa 

interessada declara conhecer,  aceitar e obedecer plenamente os termos do presente termo e de 

possuir os documentos comprobatórios das condições nele exigidas.

11.3 – É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente termo.

TALITA GONTIJO MENDES

Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa [ ] inscrita no CNPJ sob o nº [ ], sediada [ ],  DECLARA, sob as penas 
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo  
licitatória, assim como ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; que não se acha 
declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou  
contratar  com a  Administração  Municipal;  tem disponibilidade  de  recursos  humanos e  materiais,  
equipamentos e ferramentas necessários ao cumprimento e efetiva entrega do objeto desta licitação.

POR SER VERDADE, FIRMA A PRESENTE DECLARAÇÃO EM UMA VIA.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa [ ] inscrita no CNPJ sob o nº [ ], sediada [ ],  DECLARA, sob as penas 
da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição  
Federal e que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,  
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

A empresa [ ], com inscrição no CNPJ sob o n° [ ]  por  intermédio  do  seu 
representante legal, o(a) Sr(a) [ ], portador do CPF n° [ ] e RG [ ],DECLARA que não 
possui parentesco, em cumprimento a Lei Orgânica de 27/12/2005 em seu artigo 35:

 “O Prefeito,  o Vice Prefeito,  os Vereadores,  os ocupantes de cargo em comissão ou função de 
confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo,  
até o segundo grau ou por adoção e os servidores e empregados públicos municipais, não poderão 
contratar  com  o  Município,  subsistindo  a  proibição  até  seis  meses  após  findas  as  respectivas 
funções”, 

Sendo de inteira responsabilidade do CONTRATADO a fiscalização desta vedação.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO

Aos...dias do mês de ....  do ano de  2022, sede da Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba, 
situada a Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, nesta cidade, compareceram de um lado, o  
Prefeito  Sr.  CÉSAR  CAETANO  DE  ALMEIDA  FILHO,  no  uso  das  atribuições  que  o  permitem 
representar  o  Município  de  Carmo  do  Paranaíba,  CNPJ  n.º  18.602.029/0001-09,  e  doravante 
designado simplesmente CONTRATANTE, e,  de outro lado a Empresa/Licitante ..........................., 
CNPJ/ CPF nº ..................., estabelecida na cidade de .................. na .................., que apresentou os  
documentos  exigidos  por  lei,  neste  ato  representado  pelo  Sr  .....................,  CPF  nº  ..................,  
nacionalidade  ....................,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  ...................,  órgão 
expedidor ...............................,  daqui por  diante,  denominada simplesmente CONTRATADA e tem 
entre si, justo e contratado e celebram, por força do presente instrumento, elaborado de acordo com a  
minuta examinada pela Advocacia-Geral do Município, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do 
artigo 38, da Lei nº 8.666, de 21/Junho/1993, em conformidade com o constante da Inexigibilidade por 
Credenciamento nº  02/2022, o presente CONTRATO, que reger-se-á pelas disposições da Lei nº 
8.666, de 21/Junho/1993 e alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Credenciamento tem como objetivo Contratação por Credenciamento, de pessoas 
jurídicas prestadoras de serviços de saúde, de forma complementar, de acordo com a necessidade 
da Secretaria Municipal de Saúde de Carmo do Paranaíba/SUS, para prestação de serviços médicos 
de atenção especializada a portadores de doenças oftalmológicas que necessitem ser submetidos a 
procedimentos clínicos, intervencionistas e cirúrgicos a nível ambulatorial/hospitalar para atendimento 
temporário da demanda do município.

1.2. Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente Contrato, devendo ser 
observadas integral e rigorosamente as especificações fornecidas pela CONTRATANTE, bem como 
todas  as  disposições  contidas  no  edital  de  CREDENCIAMENTO  Nº  002/2022  e  anexos,  parte 
integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

2.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do fornecimento/prestação 
do serviço licitado;

2.2. Prestar  as informações e os esclarecimentos que venham a ser  solicitados pela  licitante 
vencedora com relação ao objeto do presente contrato;

2.3. Emitir nota de empenho e efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato/instrumento equivalente, podendo sustar ou 
recusar os serviços em desacordo com as especificações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Os serviços deverão ser prestados, logo após a expedição da solicitação, de acordo com as 
quantidades informadas e local indicado pelo CONTRATANTE.
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3.2. Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  sociais  e  trabalhistas  que  incidam  sobre  a 
execução do contrato/instrumento equivalente;

3.3. Responsabilizar-se  por  todas  as  providências  e  obrigações  estabelecidas  na  legislação 
específica  de  acidente  do  trabalho,  quando,  em ocorrências  da  espécie,  forem vítimas  os  seus 
empregados, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;

3.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que incidam, ou venham a incidir 
sobre terceiros, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;

3.5. Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que lhes forem solicitadas;

3.6. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 
materiais ou pessoais causados por seus empregados, à contratante ou a terceiros, aplicando-se ao 
presente contrato a Lei nº 8.078 de 11/09/90, em especial os artigos 14 e 20;

3.7. Manter  a  sua  condição  de  habilitada,  durante  todo  o  período  de  execução  do 
contrato/instrumento equivalente, renovando periodicamente os documentos fiscais junto ao Sistema 
de Cadastramento do Município de Carmo do Paranaíba;

3.8. Fornecer condições que possibilitem a prestação do serviço, a partir da data de retirada do 
contrato/instrumento equivalente;

3.9. Cumprir fielmente o contrato/instrumento equivalente, zelar por sua boa execução, de modo 
que  a  prestação  do  serviço  seja  realizada  com esmero  e  perfeição  e  executar  sob  sua  inteira  
responsabilidade até o seu término, vedada sua transferência a terceiros, total e parcial;

3.10. Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  diretas  ou  indiretas,  tais  como:  salários, 
transportes,  encargos  sociais,  fiscais,  trabalhistas,  previdenciários  e  de  ordem  de  classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, no desempenho do objeto 
ora  licitado,  ficando  ainda,  o  CONTRATANTE,  isento  de  qualquer  vínculo  empregatício  com os 
mesmos;

3.11. Prestar esclarecimentos à Administração Municipal sobre eventuais atos ou fatos noticiados 
que a envolvam, independente de solicitação;

3.12. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto à 
entrega dos materiais adquiridos.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO

4.1. O  presente  contrato  vigorará  da  data  de  assinatura  por  12  (doze)  meses,  podendo  ser 
prorrogado, de comum acordo entre as partes, de acordo com a Lei 8.666/93 e legislação correlata,  
por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$  () pela prestação de serviços

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da  execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,  trabalhistas, 
previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1. O  licitante  que  deixar  de  entregar  documentação  exigida  para  o  certame,  apresentar 
documentação falsa,  ensejar o retardamento da execução do objeto  do certame, não mantiver  a 
proposta,  falhar  ou fraudar a execução do contrato,  comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Carmo 
do  Paranaíba  e,  se  for  o  caso,  será  descredenciado  do  Cadastro  Geral  de  Fornecedores  do 
Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das 
demais cominações legais.

6.2. Ficam  estabelecidos  os  seguintes  percentuais  de  multas,  aplicáveis  quando  do 
descumprimento contratual:

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de  
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados 
sobre o valor do Contrato, por ocorrência;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta)  
dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual  ou legal,  com a 
possível rescisão contratual;

c)  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  do  Contrato,  na  hipótese  de  a  CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA, 
em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá 
reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 
pagamentos  devidos  pelo  MUNICÍPIO  DE CARMO DO PARANAÍBA.  Se  os  valores  dos 
pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA 
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção;

e)  As  sanções  previstas,  em  face  da  gravidade  da  infração,  poderão  ser  aplicadas 
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância 
dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 
80 da Lei 8.666/93.

Parágrafo  único  -  Na  ocorrência  de  rescisão,  por  conveniência  administrativa,  a 
CONTRATADA será notificada.

CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO

8.1. O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de 
imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art.61, da Lei 8.666/93.

Parágrafo único - Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste 
Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos no órgão de imprensa oficial.
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CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 
que serão empregados e a fiscalização pelo CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de 
Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

10.1. Os  pagamentos  serão  efetuados  em até  30  (trinta)  dias  após  a  entrega  da  nota  fiscal 
eletrônica  no  setor  competente,  fazendo  constar  da  mesma,  discriminação,  quantitativo,  nº  e 
modalidade de licitação, nº do item, nº do contrato/instrumento equivalente, preço unitário e preço 
total do(s) produto(s)/serviço(s),  devidamente atestada pelo setor competente do CONTRATANTE, 
acompanhada das seguintes comprovações: regularidade junto à Fazenda Federal (CND conjunta), 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), à Justiça do Trabalho (CNDT) e às Fazendas 
Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede.

Parágrafo  primeiro  – Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto 
houver pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual, inclusive a apresentação do demonstrativo da entrega/prestação dos produtos/serviços, de 
acordo com as obrigações estabelecidas na Cláusula Terceira.

Parágrafo segundo – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo 
de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizados.

Parágrafo terceiro – Somente serão efetuados os pagamentos, às Notas Fiscais Eletrônicas 
emitidas  pela  empresa  participante  do  processo  licitatório,  ou  seja,  mesmo CNPJ,  sob  pena de 
rescisão de contrato ou instrumento equivalente.

Parágrafo quarto – As Notas Fiscais deverão ser emitidas observando o número do CNPJ 
indicado pela empresa em sua proposta de preços e documentos apresentados para habilitação, 
conforme exigidos em edital.

Parágrafo quinto – O reajuste deste contrato será permitido, desde que observado os preços 
da   tabela SUS. 

Parágrafo  sexto  –  O  reequilíbrio  econômico-financeiro  da  prestação  dos  serviços  desta 
licitação  será  analisado  e  processado  em  conformidade  com  a  Lei  nº  8.666/93.  Cabe  a 
CONTRATADA apresentar  documentos  (originais  ou  autenticados  em cartório)  que  justifiquem e 
comprovem o pedido de reequilíbrio.

10.2. Para  restabelecer  a  relação  que as  partes  pactuaram inicialmente  entre  os  encargos  da 
CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução  do  ajustado,  ou  ainda,  em  caso  de  força  maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, os valores constantes desta cláusula  
serão  ajustados  na  proporção  da  alteração  que  houver  nos  preços  do  serviço,  precedido  da 
demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, 
contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e  
compatibilidade com os valores de mercado.

10.3. O  reequilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  ocorrerá,  ainda,  quando  da  redução  dos 
custos.
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10.4. Quaisquer  tributos  ou  encargos  legais  criados,  alterados  ou  extintos,  bem  como  a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de 
comprovada repercussão nos preços contratados,  implicarão a revisão destes para mais ou para 
menos, conforme o caso.

10.5. Incumbirá  ao  interessado  a  iniciativa  e  o  encargo  do  cálculo  minucioso  do  reequilíbrio 
econômico-financeiro  a  ser  aprovado  pelo  CONTRATANTE,  juntando  o  respectivo  memorial  de 
cálculo e as demais provas que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993.

11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial  
atualizado do contrato.

11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RETENÇÕES (SE FOR O CASO)

Parágrafo primeiro – PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL – Em cumprimento ao artigo 31 da Lei  
nº 8.212/91, e alterações, e Instruções Normativas vigentes no período das contratações editadas 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) do valor 
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, ou percentual referente a atividade específica  
observado o disposto na IN vigente, exceto para as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL.

Parágrafo segundo - Como decorrência da retenção, o CONTRATANTE obriga-se a recolher 
ao INSS a importância retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de arrecadação 
identificado com a inscrição do estabelecimento da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a 
razão social da empresa CONTRATANTE e CONTRATADA, até o dia dois do mês seguinte ao da 
data da emissão da fatura, ou no primeiro dia útil subsequente, se não houver expediente bancário no 
dia dois.

Parágrafo terceiro - Na emissão da fatura, a empresa CONTRATADA deverá destacar o valor 
da retenção, com o título de retenção para previdência social, observadas as regras das Instruções 
editadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Parágrafo quarto - A falta de destaque do valor de retenção no documento autoriza que o 
CONTRATANTE  proceda  a  devida  retenção  sobre  o  título  de  cobrança  ou  o  devolva  à 
CONTRATADA para que seja providenciada a adequação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (SE 
FOR O CASO)

13.1. Em cumprimento ao Código Tributário Municipal e aos dispostos na Lei Complementar nº 204 
de 22 de dezembro de 2003, a CONTRATADA deverá destacar alíquota correspondente ao serviço 
prestado observando a Tabela I da referida Lei, calculada sobre o valor bruto da nota fiscal.

Página 20 de 23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Parágrafo  primeiro  -  Na  emissão  da  nota  fiscal  de  prestação  de  serviços,  a  empresa 
CONTRATADA deverá destacar o valor do imposto, no campo específico, observada a legislação 
pertinente.

Parágrafo segundo - A falta de destaque do valor do imposto no documento fiscal autoriza 
que  o  CONTRATANTE  proceda  o  devido  desconto  sobre  o  título  de  cobrança  ou  devolva  à 
CONTRATADA para que seja providenciada a adequação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

14.1. As  dotações  orçamentárias  reduzidas  e  fonte  de  recurso  para  custear  as  despesas 
decorrentes são: 04 07 00 20189 10.302.1002-153 – Secretaria Municipal de saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Para  dirimir  todas  as  questões  oriundas  do  presente  Contrato,  é  competente  o  Foro  da 
Comarca de Carmo do Paranaíba.

E, para firmeza e como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente 
Termo de contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, pelas partes CONTRATANTES, tendo sido arquivado no Município de Carmo do Paranaíba, 
com registro de seu extrato, e dele extraídas as cópias necessárias.

Carmo do Paranaíba, 20 de junho de 2022.

CÉSAR CAETANO DE ALMEIDA FILHO
Prefeito

CONTRATANTE

___________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. ____________________________________________ DOC: ________________

2. ____________________________________________ DOC: ________________
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ANEXO VI

RELAÇÃO DE ITENS COM PREÇO(S) DE REFERÊNCIA PARA
CREDENCIAMENTO

TABELA DE PROCEDIMENTOS
ORDE
M

CÓDIGO PROCEDIMENTO VALOR
SIGTAP

01 02.11.06.001-1 BIOMETRIA ULTRASSÔNICA MONOCULAR R$ 24,24
02 02.11.06.002-0 BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO R$ 12,34
03 02.11.06.003-8 CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM 

GRÁFICO
R$ 40,00

04 02.11.06.010-0 FUNDOSCOPIA R$ 3,37
05 02.11.06.012.7 MAPEAMENTO DE RETINA COM GRÁFICO R$ 24,24
06 02.11.06.024-0 TESTE P/ ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO R$ 12,34
07 02.11.06.025-9 TONOMETRIA R$ 3,37

08 02.11.06.026-7 TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓRNEA R$ 24,24
09 03.01.01.010-2 CONSULTA PARA DIAGNÓSTICO/ REAVALIAÇÃO DE 

GLAUCOMA (TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E CAMPIMETRIA)
R$ 57,74

10 03.03.05.001-2 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE GLAUCOMA POR 
FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA

R$ 17,74

11 03.03.05.003-9 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA BINOCULAR (1ª LINHA)

R$ 18,66

12 03.03.05.004-7 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA BINOCULAR (2ª LINHA)

R$ 79,38

13 03.03.05.005-5 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA BINOCULAR (3ª LINHA)

R$ 127,98

14 03.03.05.006-3 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA MONOCULAR (1ª LINHA)

R$ 12,44

15 03.03.05.007-1 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA MONOCULAR (2ª LINHA)

R$ 52,92

16 03.03.05.008-0 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA MONOCULAR (3ª LINHA)

R$85,33

17 03.03.05.009-8 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA COM DISPENSAÇÃO DE ACETAZOLAMIDA 
MONOCULAR OU BINOCULAR

R$ 93,10

18 03.03.05.010-1 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA COM DISPENSAÇÃO DE PILOCARPINA 
MONOCULAR

R$ 8,93

19 03.03.05.011-0 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA COM DISPENSAÇÃO DE PILOCARPINA 
BINOCULAR

R$ 13,39

20 03.03.05.015-2 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA – 1ª LINHA ASSOCIADA A 2ª LINHA – 
MONOCULAR

R$ 65,36

21 03.03.05.016-0 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA – 1ª LINHA ASSOCIADA A 2ª LINHA – BINOCULAR

R$ 98,04

22 03.03.05.017-9 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA – 1ª LINHA ASSOCIADA A 3ª LINHA – 
MONOCULAR

R$ 97,77

23 03.03.05.018-7 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA – 1ª LINHA ASSOCIADA A 3ª LINHA – BINOCULAR

R$ 146,64

24 03.03.05.019-5 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA – 2ª LINHA ASSOCIADA A 3ª LINHA – 

R$ 138,25
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MONOCULAR
25 03.03.05.020-9 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 

GLAUCOMA – 2ª LINHA ASSOCIADA A 3ª LINHA – BINOCULAR
R$ 207,36

26 03.03.05.021-7 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA MONOCULAR – ASSOCIAÇÃO DE 1ª, 2ª E 3ª 
LINHAS

R$ 150,69

27 03.03.05.022-5 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM 
GLAUCOMA BINOCULAR – ASSOCIAÇÃO DE 1ª, 2ª E 3ª 
LINHAS

R$ 226,02

28 04.05.05.002-0 CAPSULOTOMIA A YAG LASER R$ 78,75

29 04.05.05.037-2 FACO EMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE 
INTRAOCULAR DOBRÁVEL

R$ 771,60

30 04.05.01.018-4 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE BLEFAROCALASE R$ 95,42
31 04.05.03.019-3 FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER R$ 300,60

32 02.05.02.002-0 PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA R$ 14,81
33 02.11.06.011-9 GONIOSCOPIA R$ 6,74

34 02.11.06.021-6 TESTE DE SCHIRMER R$ 3,37
35 04.05.05.036-4 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO R$ 209,55

36 04.05.01.001-0 CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ENTRÓPIO E ECTRÓPIO R$ 203,74
37 04.05.05.032-1 TRABECULECTOMIA R$ 898,35

38 04.05.02.001-5 CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ESTRABISMO (ACIMA DE 2 
MÚSCULOS)

R$ 1.160,45

39 04.05.02.002-3 CORREÇÃO CIRÚRGICA DE ESTRABISMO (ATÉ DE 2 
MÚSCULOS)

R$ 815,52

40 04.05.03.013-4 VITRECTOMIA ANTERIOR R$ 381,08
41 04.05.01.003-6 DACRIOCISTORRINOSTOMIA R$ 681,87

42 04.05.01.007-9 EXERESE DE CALÁZIO E OUTRAS PEQUENAS LESÕES DE 
PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS

R$ 78,75

43 04.05.01.011-7 RECONSTITUIÇÃO DE CANAL LACRIMAL R$ 689,66
44 04.05.01.012-5 RECONSTITUIÇÃO PARCIAL DE PÁLPEBRA COM 

TARSORRAFIA
R$ 311,04

45 04.05.03.007-0 RETINO PEXIA COM INTROFLEXÃO ESCLERAL R$ 1.074,86

46 04.05.04.001-6 CORREÇÃO CIRÚRGICA DE LAGOFTALMO R$ 282,09
47 04.05.04.010-5 EXPLANTE DE LIO (LENTE INTRA OCULAR) R$ 846,19

48 04.05.04.020-2 TRATAMENTO DE PTOSE PALPEBRAL R$ 449,44
49 04.05.05.004-6 CICLOCRIOCOABLAÇÃO/ DIATERMIA R$ 587,51

50 04.05.05.015-1 IMPLANTE SECUNDÁRIO DE LIO R$ 1112,83
51 04.05.05.021-6 RECOBRIMENTO CONJUNTIVAL R$ 172,27

52 04.05.05.022-4 RECONSTITUIÇÃO DE FÓRNIX CONJUNTIVAL R$ 436,44
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