
 

 

    
 

Chamada Pública nº 001/2015 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2015 - FSVC 

Processo Administrativo n.º 0317/2015 

 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015 FSVC PARA CREDENCIAMENTO 
DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, 
PARA COMPOR A EQUIPE MÉDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA MATERNO 
INFANTIL DO HOSPITAL ESAÚ MATOS, JUNTO À FUNDAÇÃO PÚBLICA DE 
SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA. 
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FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE 
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE – SUS  

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2015 FSVC 

Processo Administrativo n.º 317/2015 

 

 

 

 

 

 

A FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - FSVC, no uso 
das suas atribuições legais e consoante com a Lei Orgânica da Saúde n. 8.080/90, 
a Lei n. 8.666/93, caput do art. 25, e legislações pertinentes, torna público, que do 
DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 A 29 DE SETEMBRO DE 2015, na sede da 
FSVC, situada à Av. Macaúbas, n.º100, Bairro Patagônia, Complemento Kadija, 
Cep: 45065-540, Vitória da Conquista/BA, será realizada CHAMADA PÚBLICA 
PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA INTERESSADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS, 
DE FORMA COMPLEMENTAR, PARA COMPOR A EQUIPE MÉDICA DA ÁREA 
MATERNO INFANTIL DO HOSPITAL MUNICIPAL ESAÚ MATOS, JUNTO À 
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - FSVC, pelo 
período mínimo de 02 (dois) anos a partir da assinatura do contrato de adesão do 
credenciamento, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada 
nas cláusulas deste edital.  

 

 

  

 

Edilberto Araújo Amorim 

Diretor Geral da FSVC 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

São considerações iniciais para a realização da chamada pública para 
credenciamento de pessoa jurídica interessada na prestação de serviços médicos 
de saúde aos usuários do SUS, de forma complementar, para compor a equipe 
médica da área materno infantil do Hospital Municipal Esaú Matos, junto à 
Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista/FSVC, os seguintes itens:  

1.1. Considerando o disposto no art. 196 da CF que dispõe sobre o dever do 
estado garantir o acesso à saúde; 

1.2. Considerando o disposto no art. 197 da CF que dispõe sobre a relevância 
pública das ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado; 

1.3. Considerando o disposto no art. 199, § 1º da CF, que prevê a 
complementaridade na contratação de instituições privadas para a prestação 
de serviços de saúde; 

1.4. A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista adotará medidas para 
a contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviços médicos 
hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital 
Municipal Esaú Matos, administrado diretamente pela FSVC, a fim de 
assegurar assistência à saúde, segundo critérios, termos e condições 
estabelecidos neste instrumento convocatório.  

2. DO OBJETO: 

O presente edital tem por objetivo a contratação futura de empresa visando 
credenciar      Prestadores interessados na prestação de Serviços Médicos de 
Saúde, aos usuários do SUS, de forma complementar, para compor a equipe 
médica na área materno infantil do Hospital Municipal Esaú Matos, junto à 
Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, em conformidade com a Lei 
Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 8.080/90 e demais legislações pertinentes, a 
fim de atender à demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde do Município 
de Vitória da Conquista e outros a ele pactuados. 

2.1. A Programação da prestação de serviço dos Plantões Médicos da 
INTERESSADA inclui os procedimentos constantes no Anexo I. 

3. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE ATENDIMENTO 

Poderão participar do certame as pessoas jurídicas de caráter público ou privado, 
filantrópicas ou não, legalmente constituídas, com capacidade técnica, idoneidade 
econômico-financeira, regularidade jurídico-fiscal, que não tenham sofrido 
penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do Poder 
Público, e que aceitarem as exigências estabelecidas pelas normas do SUS e 
pelo direito administrativo, e que satisfaçam as condições fixadas neste Edital e 
seus anexos.  

3.1. A INTERESSADA compromete-se a iniciar a prestação dos serviços, 
conforme a necessidade e solicitação da FSVC, no prazo de até 07 (sete) 
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dias, a contar da data da emissão da Ordem de Serviço pela FSVC, através 
do setor competente da referida Entidade. 

3.2. Os serviços serão prestados pela INTERESSADA a FSVC, no Hospital 
Municipal Esaú Matos. 

3.3. Os serviços objeto deste credenciamento não poderão sofrer solução de 
continuidade, durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados 
pela INTERESSADA, sob a inteira responsabilidade trabalhista, funcional e 
operacional desta. 

3.4. A realização dos serviços relacionados no Anexo I deverão atender as 
especificações e condições especiais, abaixo discriminadas: 

3.4.1. AS INTERESSADAS habilitadas deverão ser credenciadas ao SUS, 
conforme cadastro no CNES, bem como ao Conselho regulador da atividade 
de fim e manter os dados atualizados; 

3.4.2. AS INTERESSADAS deverão apresentar relação de profissionais que 
atuarão no serviço com as respectivas comprovações de que possuam 
especialização para realização dos serviços, através de certificado emitido 
pelo órgão regulador da profissão, bem como o comprovante de que esses 
profissionais estão em situação regular com a entidade e devidamente 
cadastrados no CNES, mantendo atualizado o cadastro. 

3.4.3. Este regulamento subordina-se, também, as diretrizes das Leis 
Federais 8.080/1990, 8.142/1990 e 8.666/1993; 

3.4.4. Os procedimentos descritos nos grupos elencados no Anexo I serão 
realizados consoante demanda da Fundação Pública de Saúde de Vitória da 
Conquista. 

3.4.5. Devem ainda ser consideradas todas as Portarias do SUS 
reguladoras do exercício dos serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde. 

4. DA FORMALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES 

O regime de execução observará os preços unitários dos plantões médicos 
constantes no Anexo I – Tabela de Serviços e Valores, obedecendo ao período de 
execução de 02 (dois) anos, a partir da formalização do Contrato, podendo ser 
prorrogados, na forma da Lei Federal n.º 8.666/1993, caso haja interesse da 
Administração Pública e enquanto o prestador credenciado mantiver os requisitos 
exigidos para a classificação, observando-se as seguintes diretrizes: 

4.1. O serviço será realizado no Hospital Municipal Esaú Matos, mediante 
encaminhamento da planilha de plantões médicos disponibilizada pela 
Direção Técnica ou fiscal do contrato, devidamente formalizado no contrato 
de prestação de serviço firmado entre a FSVC e a contratada. 

4.1.1. Os plantões médicos serão realizados na Unidade Neonatal e Sala de 
Parto do Hospital Municipal Esaú Matos por médicos pediatras, 
neonatologistas ou intensivistas. 

4.1.2. A fatura deverá ser acompanhada, mensalmente, de cópias de 
comprovantes de recolhimento dos encargos sociais dos funcionários, 
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bem como todos os documentos de regularidade fiscal exigidos pelo 
art. 29 da Lei 8.666/1993, com a redação dada pela Lei 12.440/2011; 

4.1.3. Fica vedada a cessão ou transferência do objeto desta seleção 
pública; 

4.1.4. AS CREDENCIADAS responderão exclusiva e integralmente pela 
utilização de pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos 
os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
empresariais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e 
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a 
FSVC; 

4.1.5. As INTERESSADAS deverão aceitar os valores de referência à 
prestação dos serviços constante no Anexo I deste edital 

4.1.6. Realizar os procedimentos especificados no Anexo I, através de 
profissionais habilitados pelo órgão de classe correspondente; 

4.1.7. Os resultados dos procedimentos/atendimentos deverão preservar o 
sigilo dos pacientes; 

4.1.8. Tratar os usuários do SUS, funcionários da FSVC, representantes do 
Conselho Municipal de Saúde, Conselho Curador, Ouvidoria 
Municipal de Saúde e demais orgãos de fiscalização e controle com 
zelo e distinção; 

4.1.9. Cumprir todas as normas legais e regulamentares de Medicina e 
Segurança do Trabalho, incluindo o uso de equipamentos de 
segurança por funcionários e usuários, quando necessário; 

4.1.10. Atendimento a todos os critérios estabelecidos nesta Chamada 
Pública, e no contato, especialmente os abaixo discriminados. 

4.1.10.1. Quanto ao pessoal: 

4.1.10.1.1. Executar os serviços mediante o trabalho de sua 
equipe técnica, composta por pessoal especializado e 
habilitado, em conformidade com o que dispõe a 
legislação federal; 

4.1.10.1.2. Designar um supervisor constante de seu quadro 
para servir de elo com a FSVC, sendo referência para 
demandas administrativas, coordenando os serviços, 
orientando e ordenando seus funcionários; 

4.1.10.1.3. Compelir os funcionários a utilizarem o uniforme 
disponibilizado pela FSVC no inicio de cada plantão. 

4.1.10.1.4. Responsabilizar-se pela totalidade do pessoal 
para execução dos serviços, ficando claro que a 
FSVC, não fornecerá pessoal, mesmo que em caráter 
temporário, para o exercício de atividades objeto 
desta chamada pública; 
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4.1.10.1.5. Realizar o serviço de forma ininterrupta, dentro 
de horário estabelecido pela unidade. Não serão 
admitidas interrupções. O profissional não poderá se 
ausentar do Hospital Municipal Esaú Matos no horário 
de plantão. 

4.1.10.2. Quanto à organização/operacionalização/controle: 

4.1.10.2.1. Implementar uma estrutura organizacional de 
modo a facilitar o desenvolvimento de uma cultura 
de segurança; 

4.1.10.2.2. Investigar causas de desconformidade com as 
leis que regulam o exercício da atividade, 
identificando circunstâncias e consequências, 
oficializando a Direção Técnica Operacional da 
FSVC para adoção de medidas cabíveis.  

4.2. O contrato a ser assinado se submeterá as disposições da Lei 8.666/93 e 
suas alterações. 

4.3. Assinado o instrumento contratual, caberá a FSVC providenciar a sua 
publicação em Diário Oficial, através de extrato resumido do termo de 
contrato, decorrente do presente processo de seleção de prestadores de 
serviços. 

4.4. Os contratos decorrentes da presente Chamada Pública terão vigência de 02 
(dois) anos, podendo ser prorrogados, na forma da Lei Federal n.º 
8.666/1993, caso haja interesse da Administração Pública e enquanto o 
prestador credenciado mantiver os requisitos exigidos para a classificação. 

5. DO PAGAMENTO 

Os pagamentos estão condicionados à apresentação de comprovação de 
realização dos serviços contratualizados a partir deste credenciamento conforme 
escala de plantões estabelecido pela FSVC, observados os seguintes 
procedimentos: 

5.1. Os pagamentos estão condicionados à apresentação de comprovação de 
realização dos serviços contratualizados a partir deste credenciamento 
conforme escala de plantões estabelecido pela FSVC, observados os 
seguintes procedimentos: 

5.1.1. A empresa contratada deverá realizar os procedimentos de acordo 
com a necessidade e organização do serviço definidas pela Direção 
da unidade hospitalar. 

5.1.2. A prestação de serviço deverá ser registrada pela contratada em 
formulários padronizados pela unidade hospitalar, sendo obrigatório o 
preenchimento integral dos campos nela constantes, sob pena de não 
reconhecimento dos procedimentos realizados; 

5.2.  A empresa contratada se obriga a manter no Hospital Municipal Esaú Matos 
profissional médico, devidamente habilitado, para a realização dos plantões 
médicos contratados na Unidade Neonatal e Sala de Parto, em turnos 



 

 

    
 

Chamada Pública nº 001/2015 

 

 

7 
 

presenciais de 06, 12 ou 24 horas, sendo que o quantitativo de turnos e 
profissionais será definido no contrato de prestação de serviço.  

5.3. É terminantemente proibido o fracionamento de plantões ou ausência do 
profissional médico, mesmo que por curtos períodos, situação que implicará 
em sanções previstas no contrato, inclusive com possibilidade de rescisão 
contratual. 

5.4. A empresa contratada se obriga a garantir a integralidade da assistência aos 
pacientes, incluindo a continuidade dos serviços.  

5.5. Os serviços realizados deverão ser apresentados para processamento e 
análise do fiscal do contrato para aprovação, conforme cronograma 
estipulado pela FSVC, para efetivação do pagamento pelo Setor Financeiro, 
conforme valor aprovado. 

5.6. A nota fiscal será emitida após apresentação de comprovação dos plantões 
médicos realizados e  valores aprovados pelo fiscal do contrato. 

5.7. Todas as notas fiscais deverão vir acompanhadas das certidões de 
regularidade fiscal federal, estadual e municipal, trabalhista e FGTS; 

5.8. Os valores a serem pagos observarão a tabela constante no Anexo I deste 
instrumento convocatório, observados o valor unitário de cada procedimento 
realizado e aprovado. 

5.9. As despesas decorrentes do eventual contrato celebrado serão cobertas por 
repasses do contrato de gestão entre o Município de Vitória da Conquista e 
a Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista/BA; 

5.10. Nos preços fixados estão incluídos todos os custos com material de 
consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 
pessoal da CREDENCIADA, como também transporte de qualquer natureza, 
materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos 
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, 
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com o fiel cumprimento das obrigações assumidas. 

5.11. O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 
da data da entrega da nota fiscal emitida de acordo com a prestação de 
serviço efetuada e aprovação do fiscal do contrato. 

5.12. Os pagamentos poderão ser sustados pela FSVC no caso do não 
cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pela CREDENCIADA 
neste contrato ou previstas no Edital. 

5.13. A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, 
tributos que sejam de sua competência ou dos quais seja responsável ou 
substituto tributário; 

5.14. Os pagamentos poderão ser sustados pela CONTRATANTE nos seguintes 
casos: 

5.14.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de 
qualquer forma prejudicar o CONTRATANTE. 
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5.14.2. Inadimplência de obrigações da CREDENCIADA para com a 
CONTRATANTE, por conta do estabelecido no contrato; 

5.14.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato; 

5.15.  O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo empregado 
competente, da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada do DANFE e/ou 
RANFS, apresentadas pela CREDENCIADA. 

5.15.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal apresentada pela CREDENCIADA e do regular cumprimento 
das obrigações assumidas; 

5.15.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica será 
exigido, sempre que a nota fiscal for eletrônica; 

5.15.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS - será 
exigido, nos casos de prestadores de serviço sediados fora do 
Município de Vitória da Conquista, cuja nota fiscal não seja emitido 
por este Ente, mas que executarem o serviço neste Município, 
conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º 15.454, de 18 de 
outubro de 2013. 

5.16. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou nos documentos 
pertinente à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CREDENCIADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

5.17. Antes do pagamento, o CONTRATANTE realizará consulta a regularidade 
fiscal e trabalhista que deverá ser entregue pela contratada junto à nota 
fiscal, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de 
habilitação da CREDENCIADA, devendo o resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

5.18. Eventual situação de irregularidade fiscal da CREDENCIADA não impede o 
pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese 
ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao 
sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

5.19. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, 
mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento 
bancário indicado pela CREDENCIADA, ou por outro meio previsto na 
legislação vigente. 

5.20. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como 
emitida a ordem bancária para pagamento. 

5.21. O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que 
venha a ser efetuada pela CREDENCIADA, que porventura não tenha sido 
acordada no contrato. 

6. DA PARTICIPAÇÃO 
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Poderão participar as pessoas jurídicas, filantrópicas, entidades privadas sem fins 
lucrativos, e entidades privadas com fins lucrativos, legalmente constituídas. 

6.1.  Desde que devidamente atendido os critérios abaixo: 

6.1.1. Capacidade técnica; 

6.1.2. Idoneidade econômico-financeira; 

6.1.3. Regularidade jurídico-fiscal; 

6.1.4. Que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de 
inidoneidade por parte do Poder Público; 

6.1.5. Que aceitem as exigências estabelecidas pelas normas do SUS e do 
direito administrativo; 

6.1.6. Que satisfaçam as condições fixadas neste Edital e anexos, e em 
especial as seguintes: 

a) Não estar sob processo de falência ou recuperação judicial; 

b) Não estar impedido de transacionar com a administração pública e 
qualquer de seus órgãos descentralizados; 

c) Não possuir sócio e diretores que ocupem cargo ou função de 
chefia, assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de 
Saúde/Vitória da Conquista, nos termos do §4º do Art. 26 da Lei 
8080/90; 

d) Não possuir sócios/diretores que sejam servidores públicos 
municipais da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, nos 
termos do inciso III, do artigo 9º da Lei 8.666/93. 

6.2. Os prestadores interessados em participar da presente Chamada Pública 
deverão, pessoalmente por seu representante legal ou por procurador 
constituído, entregar diretamente à Comissão de Credenciamento da 
FSVC, localizada na Av. Macaúbas, n.º100, Bairro Patagônia, Complemento 
Kadija, Cep: 45065-540, Vitória da Conquista/BA, envelope identificado e 
endereçado, contendo ofício formal da entidade dirigido à Fundação de 
Saúde de Vitória da Conquista, listando e contendo todos os documentos 
especificado no item 7.1, bem como os termos comprobatórios das 
condições indicadas nos anexos deste edital. 

6.2.1. Se efetuada pelo representante legal, assim considerado aquele que 
nos atos de constituição da empresa está qualificado como tal, este 
deverá anexar à documentação cópia do seu documento de 
identidade. 

6.2.2. Se solicitada por procuradores, estes deverão anexar à procuração 
que o credencie como representante do interessado, além do seu 
documento de identidade. 

6.2.3. A representação do interessado junto à FSVC, somente poderá ser 
exercida pelo representante legal, especificado no documento de 
constituição da empresa, ou por procuradores, munidos de 
instrumentos próprios. 
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6.2.4. Fica reservado à FSVC o direito de rejeitar qualquer pedido de 
habilitação, ou todos eles, fundamentadamente. 

6.3. Nos documentos necessários devem constar, minimamente, além dos 
documentos administrativos, os que se seguem:  

6.3.1. Alvará Sanitário em vigência, expedido pela Vigilância Sanitária, 
emitido pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual, conforme a 
competência estabelecida pela CIB/BA – Comissão Intergestores 
Bipartite do Estado da Bahia; 

6.3.2. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, com dados 
devidamente atualizados;  

6.3.3. Relação de todos os profissionais envolvidos na prestação da 
assistência à Saúde em, por categoria e carga horária, com seu 
respectivo número do Conselho de Classe; 

6.4. A data de entrega do envelope contendo a documentação indicada no item 
7.1 deste edital será a exclusivamente do DIA 22 DE SETEMBRO DE  
2015 até 29 DE SETEMBRO DE 2015, em horário comercial (08:00 às 
12:00 e 14:00 às 18:00) à Comissão Especial de Credenciamento na 
Sala da Gerência de Compras da FSVC localizada no Hospital Municipal 
Esaú Matos. 

6.5. Para habilitação o interessado deverá apresentar a documentação 
relacionada por qualquer processo de cópia, com comprovação de 
autenticidade. 

6.5.1. No caso de autenticação por servidor habilitado e pelo presidente da 
Comissão de Credenciamento, o interessado deverá apresentar o 
original do documento. 

6.6. A Comissão de Credenciamento não receberá documentos encaminhados 
de forma diversa do estabelecido neste Edital. 

6.7. Os documentos serão anexados no processo administrativo próprio. 

6.8. Havendo necessidade de renovação periódica de documentos exigidos para 
habilitação estes devem ser apresentados com as alterações havidas e/ou 
validade postergada. 

6.8.1. Com relação às certidões referentes a documentos jurídicos e fiscais, 
e às certidões relativas à qualificação econômica e financeira no 
âmbito da União, Estado e Município, deverão ser renovadas 
obrigatoriamente e apresentadas à Secretaria de Saúde 
independentemente de solicitação, sob as penas da Lei. 

6.8.2. Nos casos de alteração, acréscimos de disponibilidade de serviços, 
mudanças nos parâmetros contábeis, alterações no contrato social, o 
interessado deverá anexar documentos que amparem a alteração 
pretendida e providenciar a juntada ao processo. 

6.9. Constatada a falta de qualquer documento a Comissão de Credenciamento 
poderá facultar prazo não superior a 48 horas para complementá-la, sob 
pena de desclassificação. 
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6.10. Fica proibido o recebimento de documentos fora dos prazos estabelecidos 
neste edital. 

7. DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

O credenciamento será realizado em duas etapas, a saber: Pré-qualificação e 
Avaliação técnica. 

7.1. Considerar-se-ão aptas à avaliação técnica as entidades que atenderem às 
condições de pré-qualificação.  

7.2. A Comissão de Credenciamento examinará a documentação referente a pré-
qualificação, ou seja documentação de Habilitação Jurídica e de 
Regularidade Fiscal da empresa e a Avaliação Técnica será analisada pela 
comissão designada pela FSVC. 

7.3. Quanto aos critérios de avaliação técnica e habilitação, informamos: a 
entidade será avaliada em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da 
documentação relacionada, por uma Equipe Técnica designada pela FSVC, 
tendo como base para avaliação os critérios estabelecidos no corpo do 
Edital. A Comissão de Credenciamento analisará a documentação solicitada 
e o Relatório da Equipe Técnica designada pela FSVC, no prazo de até 10 
(dez) dias, contados do 1.º (primeiro) dia útil, após a conclusão do Relatório 
pela Equipe Técnica citada, e publicará a relação das entidades 
consideradas habilitadas para celebração do contrato, no Diário Oficial 
eletrônico e no site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista: 
www.pmvc.ba.gov.br; 

8. PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

8.1. Para a etapa da Pré-qualificação, deverão ser entregues os seguintes 
documentos: 

8.1.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ); 

8.1.2. Contrato ou Estatuto Social, devidamente registrado e alterações 
posteriores, se houver; 

8.1.3. Ata de Eleição da atual diretoria, quando se tratar de Estatuto Social; 

8.1.4. Decreto de Autorização, em se tratando de Empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 
autorização de funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 

8.1.5. Original ou cópia de procuração ou credencial identificando o 
responsável pela assinatura do contrato, quando necessário. 

8.1.6. Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 
responsável legal pela Instituição; 

8.1.7. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
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8.1.8. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal (Alvará 
de Localização e Funcionamento ou outro equivalente), se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame; 

8.1.9. Certidão Negativa de Débitos do Sistema de Seguridade Social 
(INSS); 

8.1.10. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS 
ou a Certidão de validade emitida pelo CNAS se houver; 

8.1.11. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia – CRF; 

8.1.12. Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos tributos federais 
e à dívida ativa da União, expedido pelo Ministério da Fazenda; 

8.1.13. Certidão Negativa de Tributos Municipais ou declaração de sua 
isenção; 

8.1.14. Certidão Negativa de Tributos Estaduais, se houver, ou declaração 
de sua isenção; 

8.1.15. Certificado de Registro da Instituição no Conselho Regional de 
Medicina; 

8.1.16. Alvará Sanitário em vigência, expedido pela Vigilância Sanitária, 
emitido pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual, conforme a 
competência estabelecida pela CIB/BA – Comissão Intergestores 
Bipartite do Estado da Bahia; 

8.1.17. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, com dados 
devidamente atualizados; 

8.1.18. Relação de todos os profissionais envolvidos na prestação da 
assistência à Saúde, por categoria e carga horária, com seu 
respectivo número do Conselho de Classe; 

8.1.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a      apresentação de certidão Negativa, nos 
termos do Titulo VII - a da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo decreto Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943 (NR), 
atendendo ao disposto na Lei Federal nº 12.440 de 7 de julho/2011, 
que poderá ser obtido no endereço: http://www.tst.jus.br/certidao  

8.1.20. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida 
pelo distribuidor da sede da empresa licitante, em vigor na data de 
apresentação da proposta 

8.1.21. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, constando 
Termo de Abertura e Encerramento, balanço ACOMPANHADO DE 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE EMITIDA PELO CONSELHO 
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA OU 
ESTADO SEDE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, disponível em: 
http://201.33.22.152/spwBA/ConsultaMenu/consultaMENU.aspx 

http://www.tst.jus.br/certidao
http://201.33.22.152/spwBA/ConsultaMenu/consultaMENU.aspx
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8.1.22. Declaração de Dispensa para emissão de Balanço Financeiro e 
Patrimonial que ateste a boa saúde financeira da Pessoa Jurídica 
para ME’s, MEI’s e EPP’s, enquadradas no Simples, conforme artigo 
1.179,§ 2º, do Código Civil e LC 123/06, emitida por contador 
habilitado (possuidor de Registro válido no CRC), com firma 
reconhecida ACOMPANHADA DE CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA OU ESTADO SEDE DO 
PROFISSIONAL CONTÁBIL, disponível em: 
http://201.33.22.152/spwBA/ConsultaMenu/consultaMENU.aspx. 
Somente para as Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte 

8.1.23. Declaração/Certidão do Simples Nacional extraída do site oficial 
Simples Nacional, disponível em: 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/, quando tratar-
se de empresa optante pelo Simples Nacional. Somente para as 
Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte. 

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA E DA HABILITAÇÃO 

 A entidade será avaliada em até de 10 (dez) dias úteis, após a entrega da 
documentação relacionada no item 7.1, por Equipe Técnica designada pela FSVC, 
tendo como base para avaliação os critérios estabelecidos neste edital; 

9.1.  A Comissão de Credenciamento analisará a documentação e o Relatório da 
Equipe Técnica designada pela FSVC, no prazo de até 10 (dez) dias, 
contados do 1.º (primeiro) dia útil, após a conclusão da Equipe Técnica 
citada, e publicará a relação das entidades consideradas habilitadas para 
eventual celebração do contrato, no Diário Oficial eletrônico e no site da 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista: www.pmvc.ba.gov.br. 

9.2. Para a etapa da avaliação técnica, deverão ser entregues os seguintes 
documentos: 

9.2.1. A análise e avaliação da situação das empresas interessadas serão 
procedidas pela Comissão Técnica designada pela Direção da FSVC, 
em conformidade com os requisitos estabelecidos no anexo: 

9.2.1.1.  Prova de inscrição da empresa no Conselho Regional de 
Medicina; 

9.2.1.2. Prova de quitação anual de débito da empresa perante o 
Conselho Regional de Medicina; 

9.2.1.3. Documentos pessoais dos representantes legais da empresa 
(Identidade, CPF e Comprovante de Residência domiciliar e 
registro do responsável técnico no Conselho Regional de 
Medicina); 

9.2.1.4. Título de especialização ou Atestado de Capacidade Técnica 
dos prestadores médicos na especialidade a ser contratada; 

9.2.1.5. As empresas interessadas deverão apresentar os seguintes 
formulários e declarações: Anexo II – Requerimento de 

http://201.33.22.152/spwBA/ConsultaMenu/consultaMENU.aspx
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
http://www.pmvc.ba.gov.br/
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Credenciamento e Anexo IX – Declaração dos médicos 
prestadores da empresa. 

9.2.1.6. Indicação do(s) profissional(is) da empresa que realizará os 
plantões médicos, acompanhado de cópia da sua carteira de 
identidade expedida pelo Conselho Regional de Medicina e 
respectivo Diploma; 

9.2.1.7. Declaração da empresa interessada de que está de acordo 
com as normas e tabelas de valores definidos pela FSVC e 
que realizará todos os procedimentos a que se propõe 
podendo a empresa ser responsabilizada legalmente pelas 
atitudes dos sócios ou cooperados; 

9.2.1.8. Assinatura de Termo de Compromisso, dando ciência de 
forma sucinta aos executores dos serviços médicos, quanto 
as principais normas práticas da modalidade credenciamento 
de pessoa jurídica. 

9.3. As entidades que não atenderem aos requisitos exigidos, na CHAMADA 
PÚBLICA, serão consideradas inabilitadas.  

9.4. A Administração não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, mas 
aqueles necessários e na quantidade viável para atender à demanda da 
FSVC a de outros a ele referenciados.  

9.5. A entidade que for considerada inabilitada não ficará impedida de 
reapresentar a documentação necessária à habilitação em data oportuna, 
determinada pela Administração, enquanto estiver vigente o edital da 
referida Chamada Pública. 

10. DO EXAME DOS DOCUMENTOS JURÍDICOS, FISCAIS E ECONÔMICOS 

Após o recebimento dos documentos, a Comissão de Credenciamento da 
Chamada Pública se reunirá novamente para análise da documentação 
apresentada. 

10.1. Se necessário a Comissão de Credenciamento de Chamada Pública 
solicitará, por escrito, ao interessado informações e documentos adicionais 
que complementem o processo de Habilitação. 

10.2. Poderá a Comissão ou qualquer representante dos serviços, procederem a 
diligências em documentos ou instalações e equipamentos do interessado a 
fim de fundamentarem seu parecer. 

10.3. A Comissão, julgando necessário, poderá solicitar parecer 
especializado de qualquer órgão Municipal ou Estadual, para subsidiar 
suas decisões, não só para o exame de documentos jurídicos fiscais e 
econômicos, mas também para avaliação da capacidade técnica e 
operacional. 

10.4. A Comissão de Credenciamento de Chamada Pública, assessorada pelos 
setores técnicos da FSVC, procederá a avaliação da viabilidade técnica e 
operacional dos interessados, devendo as manifestações não superarem o 
prazo de 72 horas. 
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10.5. Havendo necessidade poderá solicitar informações e documentos 
complementares, inclusive desenhos e plantas das instalações físicas dos 
requerentes, e relação e catálogo de equipamentos utilizados em cada 
procedimento. 

11. DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO  

Será indeferido a habilitação das empresas ou entidades: 

11.1. Que pretendam prestar serviços em especialidades que não forem 
pertinentes ao seu ramo de atividade, expresso nos documentos de 
constituição da empresa ou entidade; 

11.2. Que pretendam prestar serviços em especialidades para as quais não 
possuam o devido registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

11.3. Que não possuam em seu quadro especialista devidamente habilitado; 

11.4. Que deixarem de apresentar, no todo ou em parte, a documentação 
solicitada, ou que tenha apresentado documentos com data vencida; 

11.5. Que estejam em recuperação judicial ou com falência decretada; 

11.6. Que tenham sido declarados inidôneos; 

11.7. Que estejam impedidos de contratar com o MUNICÍPIO, ou outro ente da 
federação; 

11.8. Que tenham participação direta ou indireta de servidores, funcionários, 
empregados ou dirigentes do MUNICÍPIO ou da FSVC; em cargo ou em 
função de chefia, assessoramento ou em função de confiança no 
SUS/Vitória da Conquista, e ainda de sócios e diretores que sejam 
servidores municipais; 

11.9. Que não apresentarem a documentação complementar no prazo 
estabelecido pela Comissão. 

12. DA DECISÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 

Após a análise da documentação a Comissão emitirá seu parecer, sendo 
registrado em ata e anexada aos autos do processo administrativo próprio. 

12.1. Todas as decisões da Comissão serão publicadas no Diário Oficial eletrônico 
do município  de Vitória da Conquista;  

12.2. Será habilitado para os procedimentos o interessado que obtiver parecer 
favorável da Comissão e devidamente homologado pelo Diretor Geral da 
FSVC; 

12.3. O deferimento do pedido de habilitação e alterações posteriores não 
constitui compromisso de contratação pela FSVC; 

12.4. A habilitação poderá ser renovada bastando, para isso, atualizar os 
documentos vencidos. No caso de assinatura de contrato, será obrigatório à 
renovação dos documentos com validade vencida, sob as penas da Lei; 

12.5. A atualização da habilitação poderá ser solicitada a qualquer tempo, para o 
interessado, bastando para isso que apresente documentação comprovando 
a alteração solicitada; 
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12.6. A FSVC a qualquer tempo, garantida a prévia defesa, poderá alterar, 
suspender ou cancelar a habilitação de qualquer prestador de serviço que 
deixar de atender as condições jurídicas, fiscais, econômicas, financeiras ou 
técnicas e demais condições que originaram sua habilitação ou ainda que 
venham a incorrer em qualquer das condições impeditivas para habilitação 
discriminadas neste Edital; 

12.7. Será gerado um banco de prestadores, com todos os habilitados pela 
presente chamada pública. 

13. DO PRAZO RECURSAL 

A Entidade que for considerada inabilitada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para interpor recurso, contados da data de publicação da relação das entidades 
consideradas habilitadas, nos termos do disposto no art. 109, I alínea a da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

13.1. O recurso será julgado pela Comissão de Credenciamento e o resultado será 
publicado no sítio oficial da Prefeitura Municipal no diário oficial eletrônico: 
www.pmvc.ba.gov.br. 

14. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão prestados nas dependências do Hospital Municipal Esaú 
Matos, fornecendo a mão-de-obra necessária à realização dos serviços 
contratualizados. 

14.1. Os serviços deverão seguir as normatizações da Unidade neonatal e Sala de 
Parto do Hospital Municipal Esaú Matos, devendo a contratada obedecer 
aos protocolos, normas e rotinas da unidade hospitalar. 

14.2. O pagamento da produção de serviços será liberado após o processamento 
da mesma e a entrega mensal ao Fiscal do Contrato, das notas fiscais e 
comprovantes dos serviços prestados. 

14.3. Os serviços deverão ser executados de acordo com a ordem de serviço 
expedida pela FSVC, mediante formulário próprio. 

14.4. A CREDENCIADA deverá garantir o número de funcionários necessários  
para execução dos serviços contratualizados, atendendo aos quantitativos 
necessários. 

14.5. A CREDENCIADA obriga-se: 

14.5.1. Cumprir todas as exigências e obrigações constantes neste edital; 

14.5.2. Colocar à disposição da  FSVC os profissionais médicos previstos 
no Contrato; 

14.5.3. Atender o paciente do SUS com dignidade e respeito e de modo 
universal e igualitário, mantendo a qualidade na prestação de 
serviços; 

14.5.4. Esclarecer ao paciente do SUS sobre seus direitos e assuntos 
pertinentes aos serviços oferecidos; 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
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14.5.5. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação 
de serviços de Saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou 
obrigação legal; 

14.5.6. Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações 
sobre sua assistência; 

14.5.7. Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, 
previdenciários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou 
venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do 
serviço; 

14.5.8. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que 
vier a causar ao SUS ou ao paciente deste; 

14.5.9. Apresentar ao SUS sempre que solicitado, comprovação do 
cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente 
exigidas; 

14.5.10. Pagar todos os serviços profissionais e procedimentos a ele 
vinculados; 

14.5.11. Notificar formalmente à contratante a aquisição de vínculos novos 
de profissionais vinculados à modalidade credenciamento de pessoa 
jurídica, com vistas a distinguir a prestação efetiva dos serviços e 
evitar incompatibilidades legais e apresentar a documentação do 
profissional ao fiscal do contrato. 

15. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A fiscalização da execução do contrato ficará a cargo da FSVC, através de seu 
setor competente, os quais terão a atribuição de atestar a realização do objeto 
de conformidade com o previsto neste instrumento. 

15.1. Qualquer comunicação da FSVC com a CREDENCIADA será sempre por 
escrito, não sendo levadas em consideração, para nenhum efeito, 
quaisquer alegações fundadas em ordens ou declarações verbais. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

Além das obrigações já previstas no edital, a FSVC deverá observar ainda: 

16.1. Os serviços realizados serão remunerados pelos valores unitários 
estabelecidos no Anexo I. 

16.2. Mensalmente o prestador de serviço apresentará ao fiscal do contrato, 
comprovação de realização dos plantões médicos realizados no período. 
Após análise da informação, o fiscal do contrato fará a conferência das 
informações e autoriza a emissão da nota fiscal.  Após o processamento 
das informações e emissão da nota fiscal pela contratada, será efetuado 
o pagamento devido, dentro do valor contratado. Haverá ainda avaliação 
e auditoria sobre os dados apresentados, caso seja identificada alguma 
irregularidade na produção apresentada. 
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16.3. Juntamente com a apresentação da Nota fiscal, o prestador deverá 
enviar, também, os comprovantes de regularidade fiscal e 
trabalhista previstos no art. 29 da Lei Federal 8.666/93, com redação 
dada pela Lei 12.440/2011, com validade na data de suas 
apresentações, condição indispensável para liberação do 
pagamento. 

16.4. É responsabilidade do Diretor Técnico Operacional da unidade hospitalar 
juntamente com fiscal do contrato assinar as guias em conjunto com o 
Coordenador do Serviço ou Chefe de equipe designado, a fim de 
autorizar a respectiva remuneração dos procedimentos nos termos do 
Anexo I. Na ausência do Gestor ou por qualquer impedimento, as guias 
deverão ser assinadas por diretor adjunto ou profissional formalmente 
designado para substituí-lo nesta rotina. 

16.5. Ao fiscal do contrato da Unidade Hospitalar recairá a responsabilidade 
nos casos de pagamentos indevidos, sem a ocorrência dos serviços e 
plantões correspondentes, ou sem autorização prévia da Contratante. 

16.6. O fiscal do contrato deverá encaminhar a Gerência de Contratos e 
Pagamentos da FSVC até o 3º dia útil de cada mês, a Produção dos 
serviços médicos Diário do mês anterior, devendo este ser o principal 
instrumento de conferência, além de servir de base para o indispensável 
acompanhamento e cumprimento do serviço contratualizado. 

16.7. O gestor do contrato deverá fiscalizar a fiel execução da prestação dos 
serviços médicos, garantindo a jornada de 06, 12 ou 24 horas 
presenciais (conforme contratualizado), sem fracionamentos e/ou 
ausência do profissional médico na Unidade, mesmo que por curtos 
períodos, devendo nestes casos notificar formalmente a Direção da 
FSVC, para aplicação de medidas cabíveis. 

16.8. O gestor do contrato deverá assinar as planilhas de fechamento 
(relatório consolidado da produção mensal) em até 48 horas após sua 
emissão, com vistas a dar celeridade aos processos de pagamentos dos 
serviços contratados, considerando que apenas após sua assinatura, as 
planilhas serão enviadas para a assinatura da empresa prestadora dos 
serviços e só então enviadas para assinatura do Diretor Técnico 
Operacional da FSVC. 

16.9. O gestor do contrato deverá acompanhar o prazo de vigência contratual 
de cada empresa, com vistas a evitar prestação de serviço sem a devida 
cobertura, através da carta de apresentação de cada contrato firmado no 
qual consta data de inicio e término do mesmo. 

16.10. O gestor deverá fazer cumprir o quantitativo de postos de serviços 
atribuídos contratualmente a cada prestador/empresa, visando respeitar 
o impacto orçamentário previsto e assim evitar extrapolamentos de 
saldos. 

16.11. O gestor deverá notificar formalmente à Direção da FSVC situações 
como interrupções de serviços, abandonos e demais descumprimentos, 
com vistas a possibilitar medidas cabíveis por parte da Contratante. 
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17. DA HOMOLOGAÇÃO 

A homologação da Chamada Pública poderá ocorrer no prazo mínimo de três (3) 
dias, contados da data da publicação do credenciamento final. 

18. DA RESCISÃO  

Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8666/93, 
poderá ser rescindido o contrato na forma estabelecida no art. 79 do mesmo 
diploma legal. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Ficam estabelecidas as seguintes disposições gerais: 

19.1. A Chamada Pública terá validade por 02 (dois) anos, a partir da 
publicação do edital, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os 
contratos decorrentes terão vigência de 12 (doze) meses, da data de sua 
assinatura, prorrogáveis, caso haja interesse da Administração, enquanto 
o prestador cadastrado mantiver os mesmos requisitos exigidos para a 
classificação, previstos neste Edital.  

19.2. A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista/FSVC, observará 
as condições legais para proceder à contratação, de forma isonômica, e, 
ainda, para que reste assegurada a rotatividade entre todos os 
credenciados, sempre excluindo a vontade do administrador. 

19.3. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relacionados a 
esta CHAMADA PÚBLICA poderão ser obtidos mediante consulta ao 
Responsável Técnico: Thaysa Volpato Freire Lima Silva, matrícula: 349 
Telefone: (77) (77) 3420-6246; e-meil: fsvcadmgov@hotmail.com, no 
Prédio da FSVC Endereço: Avenida macaúbas, nº 100, Bairro Paratônia, 
Vitória da Conquista – BA, CEP: 45.065,540. Horário: Segunda a Sexta-
feira, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 ou pelo Telefone: 3420-
6246. 

19.4. Convocada para assinatura do contrato, a selecionada não poderá se 
furtar de prestar os serviços, conforme os valores estabelecidos na Tabela 
de Procedimentos, ficando esclarecido que a desistência posterior 
acarretará as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal 8.666/93. 

19.5. Fica reservado à FSVC a faculdade de revogar o credenciamento, de 
acordo com a oportunidade e conveniência da Instituição, sem assistir as 
entidades interessadas qualquer direito à indenização, assegurado o 
exercício do direito da ampla defesa e do contraditório. 

19.6. Será descredenciada, a critério da FSVC, a qualquer tempo, a entidade 
que não mantiver as condições exigidas para habilitação durante o curso 
do contrato, bem como rejeitar qualquer paciente/usuário do SUS, sem 
apresentar as razões objetivas que justifiquem a conduta adotada. 

19.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Sr. Diretor Geral, ouvidas a 
Comissão de Credenciamento e a Procuradoria Jurídica. 

19.8. A entrega da documentação será considerada pela FSVC como evidência 
de que o interessado: 



 

 

    
 

Chamada Pública nº 001/2015 

 

 

20 
 

19.8.1. Tomou conhecimento de todas as condições para realização e 
cumprimento das obrigações estipuladas no presente instrumento. 

19.8.2. Examinou completamente todos os documentos entregues pela 
FSVC, que os comparou entre si, e que obteve da FSVC todas as 
informações e esclarecimentos que julgou necessário. 

19.8.3. Que não existe qualquer ponto que considere duvidoso. 

19.8.4. Esclarecimento que o preâmbulo, texto e anexos deste são 
complementares entre si de modo que qualquer informação que 
se mencione em um local e se omita em outro é considerado 
especificado e válido. 

19.9. Fica assegurado à FSVC, o direito de proceder a exames e outras 
diligências, a qualquer tempo, na extensão necessária a fim de esclarecer 
possíveis dúvidas a respeito de quaisquer dos elementos apresentados. 

19.10. Os Requerentes responderão pela veracidade dos dados e declarações 
por eles fornecidos, sob as penas da lei. 

19.11. Conforme a necessidade da FSVC poderá ser estabelecido outros 
períodos para novos credenciamentos durante o período de vigência 
deste edital conforme previsto no item 3. 
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Vitória da Conquista, 18 de setembro de 2015. 

 

 

Edilberto Araújo Amorim 

Diretor Geral da FSVC 
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ANEXO I – TABELA DE SERVIÇOS E VALORES 

 

CREDENCIAMENTO 
Nº 

001/2015 FSVC 

 

TABELA DE VALORES 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Plantão 

Valor 
Segunda a 
sexta-feira 

Valor  
Sábado e 
Domingo 

1. Plantão médico na Unidade 
Neonatal 

06 horas R$ 750,00 R$ 900,00 

2. Plantão médico na Unidade 
Neonatal 

12 horas R$ 1500,00 R$ 1800,00 

3. Plantão médico na Unidade 
Neonatal 

24 horas R$ 3000,00 R$ 3.600,00 

4. Plantão médico na Sala de 
Parto 

06 horas R$ 750,00 R$ 900,00 

5. Plantão médico na Sala de 
Parto 

12 horas R$ 1500,00 R$ 1800,00 

6. Plantão médico na Sala de 
Parto 

24 horas R$ 3000,00 R$ 3.600,00 

 

    

Observações: 

 Horário dos plantões:  

a) 08:00 às 14:00 hs 

b) 14:00 às 20:00 hs 

c) 20:00 às 08:00 hs 

 Resolução CFM nº 2077/2014 Art. 8º:  “É obrigatória a passagem de plantão, 
médico a médico, na qual o profissional que está assumindo o plantão deve 
tomar conhecimento do quadro clínico dos pacientes que ficarão sob sua 
responsabilidade”.  

 As despesas decorrentes do eventual contrato celebrado serão cobertas pelo 
contrato de gestão celebrado entre a Fundação de Vitória da Conquista e a 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, conforme a Tabela acima. 
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ANEXO II – MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

CREDENCIAMENTO 
Nº 

001/2015 FSVC 

 

Ilma Presidente da Comissão de Credenciamento 

NÚMERO MENSAL DE PLANTÕES MÉDICOS QUE SE PROPÕE REALIZAR: 

NÚMERO MENSAL DE PLANTÕES MÉDICOS QUE SE PROPÕE REALIZAR: 

 

Item Descrição Plantão Quantidade 

Segunda a 
sexta-feira 

Quantidade 

Sábado e 
Domingo 

1. Plantão médico na Unidade Neonatal 06 horas   

2. Plantão médico na Unidade Neonatal 12 horas   

3. Plantão médico na Unidade Neonatal 24 horas   

4. Plantão médico na Sala de Parto 06 horas   

5. Plantão médico na Sala de Parto 12 horas   

6. Plantão médico na Sala de Parto 24 horas   
 

  

O proponente acima qualificado requer, através do presente documento o seu 
CREDENCIAMENTO para a prestação de serviços conforme Edital e Regulamento 
publicado por esta Fundação, declarando, sob as penas da lei, que: 

a) As informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras; 

b) Qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de 
contratação será informado; 

PROPONENTE:  

CNPJ:  

ÁREA DE 
ATUAÇÃO: 

 

ENDEREÇO:  

COMPLEMENTO  

TELEFONE (DDD):  CELULAR:  

ENDEREÇO 
ELETRÔNICO: 

 E-MAIL:  

REPRESENTANTE:  
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c) Conhece os termos do Edital de Credenciamento bem assim das 
informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto do 
credenciamento, com as quais concorda; 

d) Está de acordo com as normas e tabela de valores definidos; 

e) Não se encontra suspenso, nem declarada inidôneo para participar de 
licitações ou contratar com órgão ou entidades da Administração Pública; 

f) Não se enquadra nas situações de impedimentos previstos no edital do 
credenciamento; 

g) Os serviços pleiteados para credenciamento são compatíveis com o seu 
objeto social, com o registro no Conselho profissional competente, com a 
experiência, a capacidade instalada, a infraestrutura adequada à prestação 
dos serviços conforme exigido;  

h) Realizará todas as atividades a que se propõe. 

Anexando ao presente requerimento toda a documentação exigida no edital de 
credenciamento, devidamente assinada e rubricada, pede deferimento, 

 

Local, _____de __________________ de 20___.  

 

_____________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA    
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO FORMAL DE MANUTENÇÃO 
DE PROFISSIONAL CONTRATADO 

 

CREDENCIAMENTO 
Nº 

001/2015 FSVC 

 

 

 

Declaramos, para todos os fins, que manteremos em nosso quadro permanente, a 
partir da data de início efetivo da prestação dos serviços, o (s) profissional (is) 
contratado (s) e que, em caso de dispensa, o (s) substituiremos por profissional do 
mesmo nível e com qualificação compatível, sempre com a anuência prévia da 
Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. 

 

 

 

 

(Data, carimbo e assinatura do representante legal da proponente). 
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ANEXO IV – COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS 

 

CREDENCIAMENTO 
Nº 

001/2015 FSVC 

  

 

 

A Credenciada declara que os recursos humanos (médicos), bem como os materiais 
e equipamentos, necessários à prestação dos serviços objeto do credenciamento, 
estarão disponíveis no prazo de 07 (sete) dias, a partir da assinatura do Contrato, 
para início efetivo da prestação dos serviços. 

 

 

 

(Data, carimbo e assinatura do representante legal do proponente.) 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO 

 

 

CREDENCIAMENTO 
Nº 

001/2015 FSVC 

 

(Nome da pessoa jurídica) ______________________________, CNPJ nº. 
________________ sediada (endereço completo)______________________, neste 
ato representada legalmente por (nome e qualificação do representante 
legal)_____________________________, declara sob as penas da lei: 
 

1. Que possui pleno conhecimento de todas as informações e das condições 
contidas no edital referente ao Pregão Presencial SRP nº. 203/2012 

2. Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

3. Não se encontra sob processo de falência ou concordata; 

4. Não está impedida de transacionar com a administração pública ou com 
qualquer das suas entidades de administração indireta; 

5. Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços 
prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 
5 (cinco) anos; 

6. Não possui débitos com os órgãos da administração direta ou indireta do 
Município; 

7. Que os seus sócios não estão ocupando cargo, emprego ou função de 
chefia, assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de 
Saúde/Conquista, nos termos do § 4º do Art. 26 da Lei 8.080/90, e que não 
são servidores públicos ou agentes políticos; 

8. Que não estão em curso procedimentos de execução que poderão acarretar 
futura constrição judicial e responsabilidade patrimonial relevante, assim 
considerada aquela que ocasionar condenação ao pagamento de 
importância superior a um décimo do capital social, e também que não foi 
contratada operação financeira que implique em endividamento nas mesmas 
proporções. 

9. Que, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, 
alterado pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da lei. 

 

Data, carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO FGTS 

 

 

CREDENCIAMENTO 
Nº 

001/2015 FSVC 

 

 

 

(Razão social da empresa), com sede na ____________________________ por 
seus representantes legais que esta subscrevem, declara, para fins de participação 
na Chamada Pública nº 01/2015, promovida pela Fundação Pública de Saúde de 
Vitória da Conquista que, desde a sua constituição, não teve qualquer empregado 
no seu quadro, sem o devido recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, até esta data. 

 

Declara, por fim, estar ciente e de acordo que, constatada a falsidade da presente 
declaração, a qualquer tempo, a concorrente estará sujeita à desqualificação 
sumária da licitação ou à revogação do termo de permissão que dela tiver se 
originado, sem direito a qualquer indenização, e sem prejuízo da responsabilidade 
criminal dos signatários e das demais previstas em lei. 

 

 

 

 

 

 

Data, carimbo e assinaturas do representante legal da empresa 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO PARA FINS DE REMUNERAÇÃO E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS AO SUS 

 

 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2015 FSVC 

 

 

 

(Razão social da empresa), com sede na ____________________________ por 
seus representantes legais que esta subscrevem, declara, para fins de participação 
na Chamada Pública nº 01/2015, promovida pela Fundação Pública de Saúde de 
Vitória da Conquista que: 

 

a) conhecem e aceitam as condições de remuneração dos serviços, em 
conformidade com os valores apresentados no Anexo I deste credenciamento e de 
acordo com o programa de repasse e liberação de pagamentos disponibilizados à 
FSVC, e 

 

b) tem disponibilidade para prestar atendimento consoante às regras do Conselho 
Nacional de Saúde, obedecendo às disposições éticas e técnicas dos respectivos 
Conselhos Regionais e seguindo as normas fixadas pela Fundação Pública de 
Saúde de Vitória da Conquista e Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

 

Data, carimbo e assinaturas do representante legal da empresa 
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ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO 

 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2015 FSVC 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A FUNDAÇÃO PÚBLICA DE 
SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/FSVC, 
E A ........................................ 

 

A FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, entidade com 
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse e de 
utilidade públicas, integrante da estrutura da Administração Indireta, criada pela Lei 
Municipal nº 1.785, de 12 de dezembro de 2011 e Estatuto Social de 20 de março de 
2012, aprovado pelo Decreto nº 14.331, de 21 de março de 2012, registrado no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de 
Vitória da Conquista, sob nº 60.160, registro nº 10.525, Livro A-31, em 22 de março 
de 2012, inscrita no CNPJ sob n.º 15.329.734/0001-96, com endereço na Av. 
Macaúbas, 100, Bairro Patagônia, complemento Kadija, Cep: 45065-540, Vitória da 
Conquista-BA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo seu Diretor Geral, SR. EDILBERTO ARAÚJO AMORIM, 
brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade n.º 14222675 04 – SSP/BA, 
inscrito no CPF/MF sob n.o 082.460.765-15, domiciliado a Praça João Gonçalves, n° 
156, Centro, Vitória da Conquista-BA, nomeado pelo Decreto nº 14.894, de 02 de 
janeiro de 2013, do Chefe do Executivo Municipal e a e a Empresa 
.............................., inscrita no CNPJ sob n.º ..............................., situada a 
............................, Bairro ......................, nesta cidade, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por ..........................., ................, ........, 
portador da carteira de identidade profissional n.º ................  e inscrita no CPF/MF 
sob n° .....................,  residente e domiciliado à ............................, ......................, 
tendo em vista o que dispõe o art. 199, § 1º, da Constituição Federal de 1988, a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescidas das Leis Federais de nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, art. 60, caput 
da Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005, Normas Operacionais de 
Assistência à Saúde - NOAS - do Sistema Único de Saúde - SUS, celebram o 
presente CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE SAÚDE 
AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, PARA COMPOR A 
EQUIPE MÉDICA DA ÁREA MATERNO INFANTIL DO HOSPITAL MUNICIPAL 
ESAÚ MATOS, JUNTO À FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - 
FSVC, com base no processo de CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO 
Nº 01/2015 FSVC e mediante as cláusulas e condições a seguintes: 

   

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O Presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de saúde, pela 
CONTRATADA, de forma complementar aos usuários do SUS, visando à prestação 
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de serviços médicos, especializados na área materno infantil do Hospital Esaú 
Matos, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 8.080/90 e 
demais legislações pertinentes, a fim de atender à demanda dos usuários de saúde 
do Sistema Único de Saúde do Município de Vitória da Conquista e outros a ele 
pactuados, conforme o disposto no Edital de CHAMADA PÚBLICA PARA 
CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 FSVC e seus anexos, cujos documentos fazem 
parte integrante deste instrumento, como se transcritos estivessem, bem como nas 
cláusulas e condições seguintes. 

1.1 O Credenciamento tem por objetivo cobrir os plantões médicos que estão 
descobertos na Unidade Neonatal e Sala de Parto do Hospital Municipal Esaú 
Matos de forma complementar a escala de serviço de profissionais do quadro 
da FSVC. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – AMPARO LEGAL 

O presente contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei 
Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005; Lei Federal nº 8.080, de 12 de setembro 
de 1990; Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; e demais legislação 
pertinente e suas alterações posteriores, aplicando-se, no que couber, os princípios 
do direito público, suplementados pelos preceitos do direito privado. 

2.1. A CONTRATADA compromete-se a aceitar, cumprir e fazer cumprir as 
determinações legais e demais normas emanadas do Ministério da Saúde, 
órgãos e entidades a ele vinculadas, da Secretaria Municipal de Saúde e 
também da FSVC, pertinentes aos serviços ora contratados.  

2.2. A CONTRATADA declara, ainda, aceitar os termos das Normas Gerais e 
Resoluções do SUS, inclusive no que tange à sujeição às necessidades e 
demanda da FSVC, conforme a especialidade médica contratada, 
acrescentando-se que os valores poderão sofrer acréscimos ou diminuição, 
dentro dos parâmetros e justificativas previstas na legislação pertinente.   

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

Na execução do presente contrato, os partícipes deverão observar, dentre outras, as 
seguintes condições gerais: 

3.1. É vedado à CONTRATADA deixar de disponibilizar profissional especializado 
para prestar o plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a 
presença de substituto, salvo por justo impedimento, conforme previsto no art. 
9º do Código de Ética Médica; 

3.2. Garantir a gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados no 
âmbito deste CONTRATO, sendo vedada, sob qualquer hipótese, a cobrança 
ao usuário do SUS de complementariedade de qualquer espécie; 

3.3. Garantir atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de 
Humanização do SUS; 

3.4. Observar integralmente às normas e protocolos técnicos e operacionais de 
atendimento e regulamentos estabelecidos pelos gestores do SUS.  
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CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS COMUNS: 

São encargos comuns das partes contratantes, as ações relacionadas à Atenção à 
Saúde e Participação nas Políticas Prioritárias do SUS, considerando-se a realidade 
institucional da CONTRATADA e as necessidades definidas pela FSVC neste 
contrato, termos aditivos e respectivos anexos, conforme subitens abaixo:  

4.1. Garantia de acesso aos serviços pactuados e conveniados de forma integral e 
contínua.  

4.2. Organização da atenção orientada pela Política Nacional de Humanização, 
não sendo admitida dupla porta de entrada ou qualquer outro tipo de 
discriminação ou constrangimento aos usuários do SUS, além da observância 
dos itens de prioridade no atendimento e direitos nas internações hospitalares 
ao Estatuto do Idoso e ao Estatuto da Criança e do Adolescente; 

4.3. Adoção da Política Nacional de Medicamentos, instituída pela Portaria 3.916, 
de 30 de outubro de 1998, mormente no que diz respeito à promoção do uso 
racional de medicamentos; 

4.4. Observação dos protocolos operacionais de Regulação, para integrar e apoiar 
as diversas ações de saúde desenvolvidas na rede de serviços do SUS; 

4.5. Elaboração e adoção pela FSVC de protocolos operacionais, em conjunto 
com o gestor; 

4.6. Manutenção, sob regulação do gestor do SUS, da totalidade dos serviços 
conveniados, de acordo com as normas operacionais vigentes; 

4.7. Abertura e prestação de novos serviços no âmbito da CONTRATADA que 
envolverá pactuação prévia com o gestor do SUS, principalmente no que diz 
respeito à provisão de recursos financeiros de custeio das ações/atividades, 
que deverão ser incorporados ao CONTRATO mediante termo aditivo; 

4.8. Diversificação das tecnologias de cuidado utilizadas pela CONTRATADA no 
processo assistencial, incluindo aquelas centradas no usuário e sua família, 
que levem à redução do tempo de permanência da internação hospitalar 
(hospital dia, atenção domiciliar e cirurgia ambulatorial); 

4.9. Participação em programas de educação permanente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços, relacionados neste CONTRATO e seus anexos, serão prestados 
pela CONTRATADA, através de prestação de serviços médicos, 
especializados na área materno infantil do Hospital Esaú Matos em regime de 
plantão e atendimento eletivo. 

5.2. As alterações cadastrais que impliquem em mudanças na prestação dos 
serviços devem ser previamente autorizadas pela FSVC. 

5.3. Os serviços operacionalizados pela CONTRATADA deverão atender às 
necessidades da FSVC, que encaminhará os usuários do SUS/CONQUISTA, 
em consonância com a especialidade da CONTRATADA. 
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5.4. Os serviços operacionalizados pela CONTRATADA deverão atender às 
necessidades da FSVC, que estabelecerá as escalas de plantões, em 
consonância com a especialidade da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS NORMAS GERAIS E DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 

6.1. Os serviços ora contratados serão prestados pela CONTRATADA, 
diretamente através dos seus profissionais. 

6.2. Para os efeitos deste contrato consideram-se profissionais da 
CONTRATADA: 

6.2.1. Aqueles profissionais que integrem o seu quadro no momento do 
credenciamento; 

6.2.2. Aqueles profissionais que vierem a integrar o seu quadro, mas que 
sejam previamente avaliados e aprovados pela FSVC quanto à 
qualificação técnica. 

6.3. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade 
suplementar, exercidos pela FSVC, sobre a execução do objeto deste 
contrato, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e a 
autoridade normativa genérica da lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, do 
Decreto Federal Nº 1.651, de 28 de setembro de 1995.   

6.4. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de 
pessoal para execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de 
vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão 
ser transferidos para a FSVC. 

6.5. A CONTRATADA fica exonerada da responsabilidade pelo não cumprimento 
das escalas de plantões, na hipótese de atraso no pagamento da prestação 
do serviço, pelo prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias, ressalvadas as 
situações de calamidade pública ou grave ameaça da ordem interna ou as 
situações de urgência ou emergência. 

6.6. A CONTRATADA se obriga, ainda, a: 

6.6.1. Executar os serviços objeto deste Contrato, de acordo com as 
especificações e/ou normas exigidas pelo SUS e demais legislação 
pertinente; 

6.6.2. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e 
igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços; 

6.6.3. Elaborar registro no prontuário médico dos pacientes de todos os 
atendimentos efetuados;  

6.6.4. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, 
causado a FSVC e/ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão, ou 
por culpa, ou em consequência de erros, imperícia ou imprudência; 
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6.6.5. Justificar ao paciente ou a seu representante, por escrito, as razões 
técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer 
ato profissional necessários à execução dos procedimentos previstos 
neste contrato; 

6.6.6. Notificar, de imediato, o óbito do usuário à sua família e/ou ao seu 
responsável; 

6.6.7. Esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes 
aos serviços oferecidos; 

6.6.8. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação de 
serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou 
obrigação legal; 

6.6.9. Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 

6.6.10. Notificar, tempestivamente, a FSVC sobre eventual alteração de sua 
razão social ou de seu controle acionário e de mudança de sua 
Diretoria, contrato ou estatuto, enviando a FSVC, assim que se 
concluir os atos de registro da alteração, cópia autenticada da 
Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil das  
Pessoas Jurídicas; 

6.6.11. Registrar os agravos de notificação compulsória, conforme normas e 
rotinas da Vigilância Epidemiológica, estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde e pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia; 

6.6.12. Apresentar ao Gestor do SUS, sempre que solicitado, comprovação 
de cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente 
exigidas; 

6.6.13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às 
repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto 
do presente CONTRATO; 

6.6.14. Comunicar a FSVC qualquer anormalidade que interfira no bom 
andamento dos serviços, objeto do presente contrato; 

6.6.15. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para credenciamento e para a celebração deste 
contrato; 

6.6.16. Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços 
executados, providenciando sua imediata correção, sem ônus para a 
FSCV, desde que este tenha disponibilizado no local do atendimento 
todas as condições e meios adequados à prestação do serviço; 

6.6.17. Cumprir as demais normas do Conselho Federal e Regional de 
Medicina;  

6.6.18. Cumprir as escalas de plantões a ela designada; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
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A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente, 
aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão 
voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus 
profissionais. 

7.1. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos 
órgãos competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA nos termos da legislação referente a licitações e contratos 
administrativos. 

7.2. A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos 
causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos 
do art. 14 da Lei 8.078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA FSVC 

A FSVC, além das obrigações contidas neste instrumento por determinação legal e 
das previstas em outras cláusulas, obriga-se a: 

8.1. Disponibilizar por meio de acordo celebrado entre entre SMS/FSVC, os 
recursos mensais necessários aos pagamentos dos serviços prestados pela 
CONTRATADA; 

8.2. Garantir à CONTRATADA os meios e condições adequados para a eficiente 
prestação de serviço; 

8.3. Arcar com o pagamento de multa contratual, em razão do atraso no 
pagamento, conforme definido na cláusula décima terceira, subitem 13.3 
deste contrato; 

8.4. Controlar, fiscalizar, acompanhar e avaliar as ações e os serviços ora 
ajustados; 

8.5. Estabelecer mecanismos de controle de cumprimento dos serviços pela 
CONTRATADA; 

8.6. Publicar o resumo deste CONTRATO e dos aditamentos que houver em 
Diário Oficial. 

 

CLÁUSULA NONA– DA FISCALIZAÇÃO 

A FSVC e os gestores do SUS fiscalizarão, por intermédio dos técnicos, 
especialmente designados para este fim, o cumprimento das cláusulas e condições 
estabelecidas neste contrato, especialmente quanto a qualidade dos serviços 
prestados; a obediência à legislação e demais normas pertinentes; o faturamento 
apresentado, bem como qualquer tipo de ocorrência que mereça ação fiscalizadora 
ou apuração de responsabilidades e/ou irregularidade. 

9.1. A fiscalização compreenderá, também, a verificação do cumprimento das 
escalas de plantões. 

 



 

 

    
 

Chamada Pública nº 001/2015 

 

 

36 
 

9.2. A CONTRATADA facilitará a FSVCe aos órgãos competentes do SUS o 
acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços, de forma ampla 
e irrestrita, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 
pelos técnicos designados para fiscalizar a execução do objeto deste 
Contrato. 

9.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização por parte do FSVC e/ou 
dos órgãos competentes do SUS, não eximirá a CONTRATADA da total 
responsabilidade pela execução dos serviços objeto do presente 
CONTRATO. 

9.4. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade 
operativa da CONTRATADA poderá ensejar a rescisão deste Contrato ou a 
revisão das condições e valores ora estipulados. 

 

CLÁUSULA DEZ - DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 

O presente contrato terá a sua execução acompanhada pela FSVC, através dos 
seus respectivos setores; 

10.1. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer à FSVC todos os documentos e 
informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades. 

 

CLÁUSULA ONZE - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços 
efetivamente prestados, os valores determinados no Edital de Credenciamento e 
neste CONTRATO. 

11.1. Resguardada a remuneração dos serviços determinada no edital, o 
CONTRATANTE poderá, à sua conveniência e disponibilidade financeira, 
alterar a quantidade dos procedimentos contratados e, consequentemente, o 
valor do pagamento respectivo. 

11.2. O valor total do contrato é estimado em R$ .................... 
(.....................................), sendo o valor unitário conforme o Tabela de valores 
constant no Anexo I. 

11.3. Os valores estimados no subitem 11.2, não implicam em nenhuma previsão 
de crédito em favor da CONTRATADA, que somente fará jus aos valores 
correspondentes aos serviços previamente autorizados pelo CONTRATANTE 
e efetivamente prestados pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DOZE – DO REAJUSTE DO PREÇO: 

Os valores estipulados neste contrato serão fixos e irreajustáveis durante a sua 
vigência. Havendo, entretanto, prorrogação da vigência, poderá ser avaliada a 
possibilidade de reajuste, em razão da efetiva alteração dos custos dos serviços, 
conforme for apurado e acordado entre as partes contratantes.   
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CLÁUSULA TREZE - DO PAGAMENTO 

O pagamento à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, será 
efetuado pela FSVC, mensalmente, através de transferência bancária em conta 
corrente fornecida pela CONTRATADA. 

13.1. O pagamento à CONTRATADA somente será efetuado após a apresentação 
do documento comprobatório do serviço prestado, assinado pelos setores 
responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do contrato que serão 
designados pela FSVC. 

13.2. Caso haja atraso no pagamento, o CONTRATANTE fica sujeito a pagar à 
CONTRATADA multa no percentual de 0,33% por dia de atraso, sobre o valor 
da parcela inadimplida.   

13.3. Nos casos de ocorrência de interrupção de serviços ou modificação de 
procedimentos de forma não combinada entre as partes, os pagamentos 
mensais deverão ser suspensos até que o episódio seja esclarecido. 

 

CLÁSULA QUATORZE – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A realização das despesas dos serviços executados, por força deste contrato, nos 
termos e limites aqui firmados correrão à conta do contrato de gestão da Fundação 
de Vitória da Conquista e o Município de Vitoria da Conquista. 

14.1.  Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das 
dotações próprias que forem aprovadas nos respectivos orçamentos. 

 

CLÁUSULA QUINZE - DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PARA PAGAMENTO 

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

15.1. A CONTRATADA apresentará, mensalmente, ao FSVC, até o 3º (terceiro) dia 
útil do mês subsequente à prestação dos serviços, as faturas, contendo 
expressamente o número do contrato e a escala efetivamente cumprida e 
atestada pelos serviços de plantões médicos realizados na Unidade Neonatal 
e Sala de Parto. 

15.2. Para fins de prova da data de apresentação das faturas, previstas no item 
15.1, será entregue à CONTRATADA recibo, assinado ou rubricado pelo 
servidor da FSVC com aposição do respectivo carimbo funcional; 

15.3. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil, contados da data da efetiva 
entrega das faturas, conforme definido no subitem 15.2 retro. 

15.4. As contas rejeitadas, quanto ao mérito, serão objeto de análise pela FSVC, 
ficando à disposição da CONTRATADA, que terá um prazo máximo de 30 
dias, a contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso, que também 
será julgado no prazo máximo de 10 dias; 

15.5. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, fica a FSVC autorizada a debitar o 
valor pago indevidamente no mês seguinte, referente aos procedimentos não 
realizados, indevidos ou impróprios; 
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15.6. O pagamento do valor apurado será efetivado em banco, conta corrente e 
agência, a serem indicados pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E  
FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente CONTRATO será acompanhada pela FSVC, mediante 
procedimentos de supervisão indireta ou local, sem prejuízo da observância do 
cumprimento das cláusulas e condições nele estabelecidas. 

16.1. A fiscalização exercida pela FSVC sobre os serviços ora contratados, não 
eximirá a CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante a FSVC ou 
para com os pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução 
do contrato. 

16.2. A CONTRATADA facilitará a FSVC, ao Conselho Curador, a Secretaria 
Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, o acompanhamento e 
a fiscalização permanentes dos serviços e prestará todos os esclarecimentos 
que lhe forem solicitados pelos servidores da FSVC, designados para tal fim, 
e assegurará o livre acesso aos prontuários médicos e outros documentos 
que dizem respeito à atenção do usuário do SUS/CONQUISTA. 

16.3. Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA amplo direito de 
defesa e o contraditório, nos termos das normas gerais da lei federal de 
licitações e contratos administrativos. 

 

CLÁUSULA DEZESETE - DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 

A inobservância, pela CONTRATADA, de qualquer cláusula ou obrigação constante 
deste contrato, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, 
autorizará o FSVC, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções 
previstas nos artigos 86, 87, 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e modificações feitas na 
lei nº 8.883/94. 

I. Advertência escrita; 

II. Multa de 2% até 5% do valor mensal estimado do contrato; 

III. Multa dia de até 1/60 (um sessenta avos) do valor mensal estimado do 
contrato; 

IV. Suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal;  

V. Rescisão do contrato; 

VI. Declaração de inidoneidade. 

17.1. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da 
gravidade do fato que as motivar, considerada sua avaliação na situação e 
circunstâncias objetivas em que ele ocorreu, através de auditagem 
assistencial ou inspeção, e dela será notificada a CONTRATADA. 

17.2. As sanções previstas nos incisos I e II desta Cláusula só poderão ser 
aplicadas alternativamente. 
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17.3. O valor da multa ou multa dia será descontado dos pagamentos devidos 
pela FSVC à CONTRATADA. 

17.4. Na aplicação das penalidades, previstas nos incisos II a VI, a 
CONTRATADA poderá interpor recurso administrativo, com efeito 
suspensivo, dirigido à autoridade competente e nos prazos determinados 
pelo Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria/SUS-CONQUISTA, 
Decreto Municipal nº  9.820, de 07 de abril de 2000. 

17.5. A suspensão temporária dos serviços será determinada até que a 
CONTRATADA corrija a omissão ou a irregularidade específica, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias. 

17.6. A penalidade de rescisão poderá ser aplicada independentemente da 
ordem das sanções previstas nesta Cláusula. A reincidência da 
CONTRATADA, em quaisquer irregularidades, tornará o CONTRATO 
passível de rescisão. 

17.7. Da decisão do FSVC de rescindir o presente contrato cabe, inicialmente, 
pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação 
do ato. 

17.8. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do parágrafo 
anterior, a FSVC deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias úteis e 
poderá ao recebê-lo atribuir-lhe eficácia suspensiva. 

17.9. A imposição de quaisquer das sanções estipuladas nesta Cláusula, não 
ilidira o direito de a FSVC exigir o ressarcimento integral dos prejuízos e 
das perdas e danos, que o fato gerador da penalidade acarretar para os 
órgãos gestores do SUS, seus usuários, e terceiros, independentemente da 
responsabilidade criminal e/ou ética do autor do fato. 

 

CLÁUSULA DEZOITO - DA RESCISÃO 

Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não cumprimento de 
qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na 
legislação referente às licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das 
multas cominadas na cláusula décima nona. 

18.1. Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em 
andamento puder causar prejuízo à população, a critério da FSVC, será 
observado o prazo de até 30 (trinta) dias para ocorrer a rescisão.  Se neste 
prazo, a CONTRATADA negligenciar a prestação dos serviços ora 
contratados, a multa cabível será aplicada em dobro. 

 

CLÁUSULA DEZENOVE - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

A vigência inicial do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 
................... e terminado em ......................., prorrogável por períodos sucessivos, 
caso haja interesse da Administração, e enquanto o prestador cadastrado mantiver 
os mesmos requisitos exigidos para a classificação, previstos neste Edital.  
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CLÁUSULA VINTE – DA PUBLICAÇÃO 

O presente contrato será publicado, por extrato, na Imprensa de Vitória da 
Conquista/BA, e afixado em mural próprio no prédio da Fundação Pública de 
Saúde de Vitória da Conquista, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da 
data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA VINTE E UM - DO FORO 

As partes elegem o Foro de Vitória da Conquista/BA, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente 
contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes pelo Conselho Curador da 
FSVC e Conselho Municipal de Saúde. 

E, por estarem justas e contratadas, de pleno acordo com as cláusulas e condições 
ora fixadas, firmam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor, para um 
só efeito legal, perante as testemunhas abaixo assinadas. 

 

Vitória da Conquista/BA, ______de __________________de 20____. 

 

_________________________________ __________________________________ 

Fundação Pública de Saúde de Vitória 
da Conquista 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

TESTEMUNHAS: 
1._______________________________ 2. _______________________________ 

CPF: CPF:  

RG: R.G:  
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ANEXO IX – DADOS DOS MÉDICOS PRESTADORES DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, a inexistência de vínculos profissionais com a 
Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista a partir do momento da 
assinatura do contrato entre a empresa e a FSVC. 

 

Declaro a veracidade das informações descritas acima, 

 

Data: _____/_____/______ 

 

_________________________ 

Assinatura do médico 

 


