
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL
CREDENCIAMENTO Nº 001/2017

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar na 
sua sede situada na Trav. Cristóvão Colombo, s/nº, CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de 
CREDENCIAMENTO, para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultas médicas, 
mediante as condições estabelecidas neste Edital e em conformidade com o artigo 25 da Lei 8.666/1993.

OS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA INSCRIÇÕES 
DEVERÃO SER ENTREGUES NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, DE 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2017.

O horário de atendimento será das 8h00 às 12H00, de segunda a sexta-feira.

1. OBJETO

1.1. Este procedimento tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA NO REGIME DE PLANTÃO, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE (SUS) NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.

1.2. JUSTIFICATIVA

1.2.1. Considerando a necessidade de prestação de serviços médicos junto aos Postos e Centros, Postos de saúde da 
Família e Hospital municipal, que atende toda a população do Município, seja por demanda espontânea ou referenciada, 
a dificuldade de contratação de profissionais médicos externada nos últimos concursos públicos já realizados, bem 
como procedimentos licitatórios e que a realização de novos concursos públicos, nesse momento, ante a necessidade de 
estudo para a realização dos mesmos se tornaria moroso, a contratação na modalidade Credenciamento se faz viável 
ante a inviabilidade de competição, também, visto que a remuneração por valores será previamente tabelada pelo 
Departamento Municipal de Saúde e que o credenciamento atenderá a todos os interessados para fins de atendimento 
à demanda do serviço já descrito.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão ser credenciados para prestação de serviços neste Município:

a) Pessoas jurídicas legalmente constituídas no país, operando nos termos da legislação vigente, cuja finalidade e ramo 
de atuação estejam em consonância com o objetivo deste credenciamento;

2.2.  A participação neste credenciamento implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste 

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO S/Nº, CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

edital;

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Durante o período de Credenciamento, cada empresa participante poderá credenciar apenas um representante, o 
qual deverá identificar-se junto a Comissão Permanente de Licitações, apresentando a respectiva cédula de identidade 
ou documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para a prática de todos os atos 
inerentes ao certame.

3.1.1 - Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário:

a) Carta de Credenciamento ou Procuração, através de outorga por instrumento público ou particular. Tanto o 
instrumento público como o particular deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive 
para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de 
recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame;

b) Cópia da Cédula de Identidade do representante;

c) Ato constitutivo da empresa e alterações se houver para identificação daquele que outorgou os poderes ao 
seu representante, ou da respectiva Consolidação;

d) Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa e sócios se houver;

e) Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, conforme Anexo II, Modelo "a";

f) Enquadramento de ME/EPP emitido pela JUNTA COMERCIAL;

g) Cópia do CRC, emitido pela CPL de Ipixuna do Pará;

3.1.2 - Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário:

a) Ato constitutivo da empresa e alterações se houver, ou da respectiva Consolidação;

b) Cópia da cédula de identidade do proprietário e sócios se houver;

c) Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, conforme Anexo II, Modelo "a";

d) Enquadramento de ME/EPP emitido pela JUNTA COMERCIAL;

e) Cópia do CRC, emitido pela CPL de Ipixuna do Pará;

3.2 - A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1.1 e 3.1.2, não implicará a exclusão da empresa 
em participar do Credenciamento, mas impedirá o representante de se manifestar na negociação de preços, de 
declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recurso e demais fases do 
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procedimento.

4. DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO

4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 envelopes fechados 
e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope nº 1 - Habilitação 
Credenciamento nº 001/2017
Proponente: Razão Social do Licitante

Envelope nº 2 - Proposta de Preços 
Credenciamento nº 001/2017
Proponente: Razão Social do Licitante

4.2. Termo de Referência (conforme modelo presente no anexo I deste edital), indicando a oferta proposta para 
procedimentos, devendo relacionar a quantidade/mês disponível, obedecendo a nomenclatura e codificação contidas na 
Tabela de Procedimentos do Sistema Único de Saúde.

4.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 

4.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro 
da Equipe de Apoio. 

a) Os documentos solicitados para conferência pela Comissão Permanente de Licitação, deverão ser autenticados pelo
(a) Pregoeiro(a) ou pela equipe de apoio a partir da apresentação do original, até 01 (um) dia útil anterior a data da 
abertura do certame.

4.5. Os documentos necessários à habilitação em língua estrangeira deverão ser traduzidos por tradutor juramentado.

4.6. Recomenda-se que a documentação contida nos ENVELOPES deverá estar numerada sequencialmente, da 
primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato, sendo que a eventual falta de numeração e/ou 
duplicidade de numeração ou ainda a falta da rubrica nas folhas, será suprida pelo representante credenciado, na 
sessão de abertura do respectivo envelope, nos termos do presente Edital, vedada a desclassificação por este motivo.

4.7. Para fins de habilitação neste credenciamento, os interessados terão que apresentar a documentação a seguir, em 
cópias autenticadas por cartório, exceto os documentos expedidos pela internet, cujas autenticidades deverão ser 
confirmadas e validados mediante consulta ao órgão emitente competente ou via internet no site, não se aceitando 
documentos via e-mail e nem a apresentação de protocolo em substituição a documento solicitado. A documentação 
apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida, os documentos não serão recebidos de forma parcial. 
Ao apresentar os documentos para inscrição e credenciamento a instituição se obriga a cumprir os termos do presente 
credenciamento.
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4.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, no caso de 
empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
em se tratando de sociedade empresarial ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) cédula de identidade do proprietário e dos respectivos sócios se houver;

4.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou Distrital, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
ou outra equivalente, na forma da lei;

c.1)  faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida Ativa da 
União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, as Certidões Negativas de débitos 
Tributária e Não Tributária.

d)  prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND - INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho emitida pelo site (www.tst.jus.br);

4.10. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior 
a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento. 
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b) Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento;

c) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial, devendo conter a assinatura dos sócios e do contador 
e vir acompanhado do DHP do contador emitido pela internet com sua devida validade da data de abertura do certame, 
não sendo aceitável a validade na data de emissão do balanço.

c.1) a demonstração da boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 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

c.1.1) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço;

c.1.2) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Cadastramento reserva-se o 
direito de efetuar os cálculos;

c.1.3) se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados:

1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):

- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

- publicados em Diário Oficial;

- publicados em jornal de grande circulação;

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
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2) sociedades limitada (LTDA):

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

4) sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante;

4.11.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Comprovar aptidão e tempo de funcionamento de no mínimo 6 (seis) meses, através de apresentação de no 
mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público, que comprovem que a 
licitante executou o fornecimento, pertinente e compatível em características com o objeto licitado;

b) Comprovação de que é adimplente com o município com o fornecimento do objeto licitado, através de uma 
declaração fornecida pela FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

c) Alvará de funcionamento emitido na sede do domicilio do licitante;

d) Alvará de Autorização Sanitária expedida pela Vigilância estadual ou municipal;

e) Registro/Certificado de Inscrição do Conselho competente, bem como o documento pessoal do responsável técnico 
indicado no documento. (CRC, COREN, CRO, etc.)

f) Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES -  Memorial Descritivo, detalhando 
especificação dos equipamentos, instalações, descrição técnica, quadro de funcionários, etc...

g) Relação dos profissionais para execução dos serviços dos objetos pretendidos para credenciamento, informando os 
números de registros no respectivo Conselho de Classe, com a juntada da cópia autenticada do respectivo documento.
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4.12. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que: 

a.1) declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 
1988 (Lei n.º 9.854, de 1999), cf. Anexo II, modelo "b"

5. DA VISTORIA E RELATÓRIO

5.1. O processo de credenciamento consiste em duas etapas:

1ª etapa: Análise da documentação da instituição (habilitação);

2ª etapa: Análise qualitativa e quantitativa - capacidade técnica e operacional da instituição em atender o objeto 
contratado (qualificação), mediante vistoria técnica da Comissão Permanente de Licitação.

5.2. Ultrapassada a fase de inscrição e habilitação, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Ipixuna do Pará, realizará as vistorias nas instituições, e a elaboração dos respectivos relatórios, com pareceres 
conclusivos, onde constará se esta instituição possui condições necessárias para cumprir o objeto e ofertar os serviços 
de forma complementar ao SUS no município de Ipixuna do Pará - PA.

5.3. A qualificação ocorrerá se a instituição atender ao exigido neste edital, com relação a sua capacidade qualitativa e 
quantitativa de atender a demanda de serviços do SUS no município, e também aos pareceres de aprovação da 
Comissão, tendo como base as diretrizes de atendimento estipuladas pelo Sistema Único de Saúde e pelo Gestor 
Municipal.

6. OS CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS A SEREM UTILIZADOS PELA FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE OBEDECERÃO AS SEGUINTES EXIGÊNCIAS:

6.1. Prioridade na contratação de instituições públicas, filantrópicas e privadas sem fins lucrativos, conforme previsto 
na Lei nº. 8.080/90;

6.2. Capacidade instalada para o serviço ofertado, que consistirá em observar as seguintes características:

a) Espaço físico apropriado dentro das normas e demais regulamentos sanitários vigentes;

b) Capacidade de recursos humanos disponíveis e necessários, para a execução
dos procedimentos a que se propõe;

c) Capacidade operacional para atender a demanda dos serviços que serão
contratualizados;

d) Serem prestadores de serviços no Município de Ipixuna do Pará - PA.
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7. JULGAMENTO

7.1. O julgamento da "HABILITAÇÃO" será feito de acordo com as condições do presente Edital, em caráter 
eliminatório.

7.2. Serão desclassificados os proponentes que não atenderem às exigências deste Edital.

7.3. O processo de credenciamento encerra-se com a publicação da homologação do credenciado na Imprensa 
Oficial e site da Prefeitura, com o resultado dos médicos credenciados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Integrar-se ao Sistema Nacional de Regulação - SISREG e Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), bem 
como indicando pelo menos um profissional para ser treinado e apto para a operacionalização desses sistemas.

8.2. Atender pacientes somente agendados pelo SAI/SUS, pertencentes ao Sistema Regulador do Município de 
Castanhal.

8.3. Os prestadores de serviços habilitados deverão adequar seus formulários, em conformidade com as normas 
previstas no Sistema Único de Saúde, devendo a Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria 
Municipal de Saúde, passar todas as orientações e modelos necessários para cumprimento desta exigência.

8.4. Os prestadores de serviços responderão única e exclusivamente pelas questões trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais etc., resultantes da contratação de pessoal para execução do objeto desse edital, sendo que qualquer ônus e 
obrigações não será de forma alguma, transferidos à Secretaria Municipal de Saúde.

8.5. Os prestadores de serviços durante a execução do contrato, cumprirão com todas as obrigações previstas neste 
edital , bem como no instrumento contratual.

8.6. Utilizar o Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS), para apresentação da 
produção ambulatorial mensal.

8.7. Nos resultados de exames/procedimentos deverão constar a seguinte inscrição em destaque: “Esta conta será 
paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contrib uições sociais, sendo expressamente 
vedada à cobrança, diretamente do usuário, de qualquer valor, a qualquer título.”

8.8. Todos os prestadores de serviços contratados ficarão sujeitos à regulação, controle, avaliação e auditoria dos 
órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde, bem como de outros órgãos de fiscalização internos e externos no 
âmbito da Administração Pública.

8.9. Não provocar qualquer impedimento com relação às vistorias técnicas que serão realizadas pela Comissão de 
Permanente de licitação.
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9. DOS VALORES A SEREM APLICADOS NO CONTRATO

9.1. A base de remuneração para os serviços executados será o previsto na TABELA DE PROCEDIMENTOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

10. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DO PAGAMENTO

10.1. Todos os prestadores de serviços utilizarão o Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde 
(SIA/SUS), para apresentação da produção ambulatorial mensal , que será validada e paga após a conferência com o 
Relatório de Produção do SAI/SUS e FHD/SUS

10.2. O Relatório de Produção Mensal será entregue na Divisão Central de Regulação, Controle e Avaliação da 
Secretaria Municipal de Saúde, até o 5ª (quinto) dia útil do mês subseqüente à prestação do serviço.

10.3. O pagamento será efetuado através de empenho, em até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação de 
serviços e após a apresentação da nota de empenho, nota fiscal e/ou fatura, devidamente atestado por responsável.

11. DA REALIZAÇÃO DE MUTIRÕES

11.1. Havendo necessidade da realização de mutirões, será solicitada a participação dos prestadores de serviços 
habilitados para disponibilizarem sua equipe técnica, bem como sua estrutura física e operacional.

11.2. A organização dos referidos mutirões será de responsabilidade da Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação 
da Secretaria Municipal de Saúde, na qual definirá o teto financeiro a ser disponibilizado e a quantidade de 
procedimentos a serem ofertados em cada mutirão.

12. ESTARÃO IMPEDIDOS DE CONTRATAR

12.1. Aqueles prestadores de serviço que não cumprirem qualquer exigência prevista neste edital.

12.2. Prestadores de serviços com problemas de natureza fiscal, bem como declarados inidôneos por órgãos da 
Administração Pública de qualquer esfera de governo.

12.3. Prestadores de serviços consorciados entre si para realizarem a prestação dos serviços previstos neste edital.

12.4. Instituições que tenham em sua diretoria ou sejam sócios/proprietários, servidores públicos do Município de 
Ipixuna do Pará.

13. DA FUNÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

13.1. O Conselho Municipal de Saúde no seu papel fiscalizador do SUS, tem como atribuição, a fiscalização das 
instituições contratadas, com o objetivo de auxiliar o gestor no controle e fiscalização dos respectivos instrumentos.
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14. DO RESULTADO E DO INSTRUMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO

14.1. A(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE publicará a relação dos prestadores habilitados/qualificados, e que 
cumpriram todos os requisitos exigidos neste edital até 30 (dias) dias após a habilitação/ qualificação prevista neste 
edital.

14.2. A convocação para celebração do respectivo instrumento de contrato, será em até 60 (sessenta) dias após a 
publicação da relação dos prestadores habilitados/ qualificados.

14.3. Aplicam-se aqui as demais exigências previstas na Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos).

15. DAS SANÇÕES

15.1. A Administração poderá aplicar ao credenciado, assegurada a defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) dias, as 
seguintes penalidades:

a) advertência;
b) multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia de atraso na execução do serviço, limitado a 
trinta dias; 
c) multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do serviço prestado, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de atraso;
d) suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a cinco anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total 
do serviço prestado, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição prevista no item anterior, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada.

15.2. Se o licitante fornecedor não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, com amparo na letra “a” 
do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da intimação, a respectiva importância será 
automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até 
o limite de 30% (trinta por cento).

15.3. Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de advertência ou suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º 
da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

16. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO

16.1. A(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE poderá, a qualquer tempo, alterar, anular ou revogar o processo, com 
a devida justificativa, sem que caibam aos credenciados quaisquer direitos, vantagens ou indenizações, sendo-lhes 

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO S/Nº, CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

assegurados o contraditório e a ampla defesa.

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este edital de credenciamento.

17.2. Caberá à CPL decidir sobre a petição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da protocolização do 
requerimento na Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, observada a ampla defesa e o contraditório.

17.3. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a retificação desse procedimento.

17.4. Das decisões da CPL caberá recurso, na forma prevista na Lei n.º 8.666/93.

17.5. O recurso deverá ser interposto, por escrito, perante ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal.

17.6. O credenciado cujo requerimento for considerado inepto poderá interpor recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, 
a contar da ciência da decisão, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

18. DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

18.1. A(o)  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE realizará a homologação de cada credenciado, após instrução da 
CPL.

18.2. Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes deste edital, terão seus termos de credenciamento 
acatados pela CPL, sendo submetidas à homologação do(a) Gestor do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. Os recursos para o pagamento dos serviços objeto desta Licitação correrão por conta das seguintes Dotações 
orçamentárias: 

07.03 - Fundo Municipal de Saúde

10.301.0059.2.021- Manutenção dos Postos de Saúde e Centros de Saúde

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Fonte do Recurso - 010000 / 012900 / 014000

10.301.0188.2.024 - Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Fonte do Recurso - 010000 / 012900 

10.302.0047.2.029 - Ações de Média e Alta Complexidade
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3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Fonte do Recurso - 010000 / 012900

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. O credenciamento não importa em direito à exclusividade.

20.2. O credenciamento firmado não implica vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo as credenciadas, 
responsabilidade única, exclusiva e total pelos serviços prestados por ela e por seus empregados.

 20.3. Nenhuma indenização será devida às empresas pela apresentação de documentos relativos a este 
credenciamento.

20.4. Não existirá um número mínimo ou máximo de vagas para credenciamento, pois se trata da formação de um 
banco de credenciados, para prestação de serviços médicos;

20.5. Aplicam-se ao presente credenciamento, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666/93 e demais normas legais pertinentes;

20.6. Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Presidente da CPL, nos termos da legislação pertinente.

20.7. A contratualização com a instituição poderá ser, a qualquer tempo, alterada, suspensa temporariamente ou 
cancelada, se o contrato deixar de satisfazer os interesses da Administração Pública Municipal ou as normas do 
Sistema Único de Saúde.

20.8. Pelo princípio da autotutela, poderá a Administração Pública Municipal revogar ou alterar este Edital no todo ou 
em parte, por conveniência administrativa e interesse público ou fato superveniente, devidamente justificado.

20.9. Aplica-se ao presente Edital de Credenciamento nas partes omissas, a legislação pertinente em vigor.

21. DOS ANEXOS

21.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Especificação do objeto (Termo de Referência);
ANEXO II - Modelos de Declarações de Credenciamento e habilitação;
ANEXO III - Minuta de Contrato;
ANEXO IV - Formulário para Inscrição;
Anexo V - Credenciamento de Consultas Especializadas.

22. DO FORO

22.1. O Foro da Comarca de Ipixuna do Pará / PA fica eleito para solucionar as questões atinentes a este 
credenciamento ou a atos dele decorrentes, não prevalecendo qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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 SILENE JAQUES DOS SANTOS 
Comissão de Licitação

Presidente
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