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CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2017 - FMS
PROCESSO LICITATÓRIO 007/2017

CHAMAMENTO
PÚBLICO
PARA
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
MÉDICOS PARA A REDE BÁSICA DE
SAÚDE, CONFORME O SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DA TABELA DE
PROCEDIMENTOS -SIGTAP.

O Município de Camboriú, através do presente Edital, comunica a todos os interessados que estará
procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO, do período de 08 de Março de 2017 ao dia 27 de Março
de 2017, objetivando o CREDENCIAMENTO e CONTRATAÇÃO DE ENTIDADES PRIVADAS OU
PESSOAS FISICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA OS PROCEDIMENTOS
DESCRITOS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.

JUSTIFICATIVA
A Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú aderiu ao Pacto de Gestão, assumindo a Gestão da
Média Complexidade das Unidades Ambulatoriais situadas no município, bem como passando a ser
responsável pela organização do acesso aos serviços especializados de saúde para o seu território e
atender ao disposto nas normativas vigentes, desempenhando seu papel de agente regulador;
Assim, seguindo o disposto no art. 199, Parágrafo Primeiro da Constituição Federal, que prevê a
complementaridade na prestação de serviços públicos em saúde, quando estes forem insuficientes
para cobertura assistencial, através da contratação de instituições privadas e o atendimento às
resoluções já aprovadas no Conselho Municipal de Saúde de Camboriú, relativamente a inserção de
prestadores para atendimento de usuários do SUS do município, possibilitando a escolha, quando
possível, do prestador para realizar a prestação de serviços, vem manifestar a necessidade de
implementar a contratação de serviços de saúde para atendimento da demanda apresentada.
Desse modo, com fulcro no contido no art. 16 da Lei 8080, de 19/09/1990, no que tange a elaboração de
normas para regulação das relações entre o SUS e os serviços privados de assistência a saúde e a
aplicabilidade da lei 8.6666, de 21/06/1993 e da legislação complementar e da Portaria 399/GM de
22/02/2006, que aprova o Pacto pela Saúde, bem como a regulamentação promovida pela Portaria
699/GM, de 30/03/2006, das Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão e a previsão
contida na Portaria 1034, de 05/05/2010, que “dispõe acerca da participação complementar das
instituições privadas com ou sem fins lucrativos de assistência a saúde, no âmbito do Sistema único de
Saúde” a SMS de Camboriú faz saber que:
Necessita selecionar e contratar entidades privadas, pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, prestadoras de serviços de saúde, interessadas em participar de forma complementar ao
SUS - Sistema Único de Saúde do Município de Camboriú, na oferta de Exames de Diagnose, em
caráter ambulatorial, pelo prazo máximo de 12 meses.
1. DO OBJETO
Seleção e possível contratação de entidades privadas, pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de
serviços de saúde para os procedimentos descritos nos Anexos I, cuja discriminação foi baseada na
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPME),
disponível através do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do Sistema
Único de Saúde - SUS”, que se encontra disponível no seguinte endereço
eletrônico:http://sigtap.datasus.gov.br.
2. DOS VALORES, DO PRAZO E DO TETO FINANCEIRO
2.1 Os valores a serem pagos pelos serviços contratados, constantes nos lotes discriminados no Anexo I,
tem como referencia a descrição da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e
Materiais Especiais (OPM), do Ministério da Saúde disponível através do SIGTAP – Sistema de
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS e os valores
correspondentes, no que couber, bem como complementados com valores adicionais, no intuito de
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equilibrar os valores utilizados na oferta loco regional.
2.2 As despesas decorrentes da contratação para a prestação dos serviços objetos do Anexo I correrão
por conta da dotação orçamentária prevista, sendo estipulado o valor global de R$38.298,00, previsão de
realização em 12 meses, levando em conta a Programação Pactuada e Integrada – PPI do município, a
disponibilidade de recursos federais, de recursos estaduais e de recursos próprios a serem alocados e a
necessidade apurada pela Secretaria Municipal de Saúde;
2.3 A distribuição dos valores entre os prestadores selecionados e contratados obedecerá aos seguintes
critérios:
2.3.1 - A Necessidade da Secretaria;
2.3.2 - A capacidade instalada do Prestador, observando-se o seguinte:
I - Qualificação Técnica e RH disponível
II – Parque tecnológico disponível, incluindo Unidades de Postos de Coleta, quando aplicável;
III – Localização da sede do serviço, de forma a proporcionar melhor acesso aos usuários, levando-se em
conta a regionalização geográfica, consideradas a distancia, o acesso de transporte público ou a
facilidade de deslocamento respeitando-se a previsão do item 3 .3 deste, sendo portando localizado em
município da região da Foz do Rio Itajaí;
IV - Capacidade de oferta para atendimento do SUS, declarada pelo prestador.
Parágrafo Único: Terão prioridade na contratação de instituições públicas, filantrópicas e privadas
sem fins lucrativos, conforme previsto na Lei nº. 8.080/90.
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS

3.1 Os prestadores apresentarão, consoante o Anexo II, uma Relação da Equipe Técnica que prestará o
serviço ao SUS, o que deverá estar refletido no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde, o qual deve ser mantido rigorosamente atualizado;
3.2 Os prestadores apresentarão a relação de procedimentos que estão aptos a realizar, conforme Anexo
III, fornecendo eventual preparo que seja necessário para a realização do referido exame, em linguagem
clara, o qual será fornecido ao usuário, pela SMS de Camboriú, para o qual foi previamente agendado o
exame.
3.3 Os prestadores a serem credenciados segundo esta modalidade de chamamento publico, deverão ter
suas instalações localizadas em algum município da região da Foz do Rio Itajaí.
Esta exigência se baseia nos princípios:
- Da natureza dos exames a serem realizados, que exigem deslocamento do usuário, sendo que se
justifica uma menor distancia para este deslocamento;
- Da utilização de medicamentos para realização dos exames previstos, que exige uma menor distancia a
ser percorrida para minimizar o desconforto do paciente;
- Da necessidade de deslocamento a ser feito pela municipalidade, o que se traduz no principio da
economicidade se o percurso for menor, observada a habitualidade em que o mesmo ocorre, pois o
município mantém pactuação com estes municípios pela PPI – Programação Pactuada Integrada.
- Do desenho da macro região de saúde que consiste na formatação expressa da constituição da Macro
Região da Foz do Rio Itajaí, que engloba os 11 municípios adstritos, sendo que como principio básico a
referencia de serviços de Média e Alta complexidade devem ser prestados e esgotados inicialmente nos
limites geográficos da macro região de saúde e somente depois expandir e ultrapassar esses limites.
3.4 Os prestadores integração o Sistema Nacional de Regulação – SISREG, ou outro sistema utilizado
pela SMS de Camboriú, destinando equipamentos necessários para operacionalização do mesmo e
indicando os profissionais para receberem o treinamento necessário para operar o sistema, o qual será
ministrado pela SMS de Camboriú, se submetendo, enfim, às regras do referido sistema;
3.5 Os prestadores deverão atender somente pacientes agendados/autorizados pelo sistema de
regulação adotado pelo município de Camboriú (SISREG ou outro a ser indicado), disponibilizando uma
agenda de horários para realização do referido exame, em dias úteis, na proporção da capacidade
instalada e do serviço contratado, calculado, especialmente em quantidade de exames contratados.
3.6 Os prestadores deverão manter a área física da unidade credenciada de acordo com as normas da
Vigilância Sanitária e outras afins.
3.7 Os prestadores deverão fornecer os resultados/laudos dos exames em formulário próprio entregue ao
paciente na sede do prestador, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.
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3.8 No formulário de resultado do (s) exame(s) realizados será aposta a seguinte informação, em
destaque:
“Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições
sociais, sendo expressamente vedada à cobrança, diretamente do usuário, de qualquer valor, a
qualquer título ”
3.9 Os prestadores não poderão fazer qualquer distinção entre o atendimento destinado aos pacientes
encaminhados pela SMS e os demais pacientes atendidos;
3.10 Os prestadores receberão pelos serviços prestados exclusivamente os valores previstos na tabela
do Anexo I, apensado a este,em conformidade com cada lote e modalidade de exame de diagnose, os
quais serão realizados, sem qualquer custo ao usuário do SUS, bem como nenhuma cobrança adicional
para a SMS de material para coleta, realização e entrega dos resultados dos exames realizados, sendo
que eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus responsáveis acarretará na
imediata rescisão do contrato e sujeição à declaração de inidoneidade e responsabilização cível e
criminal;
3.11 Os prestadores deverão apresentar a produção realizada, mensalmente, entregando o Relatório de
Produção, bem como documentação complementar comprobatória para o Departamento de Compras da
Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú, até o 5º dia útil de cada mês, subseqüente à produção.
3.12 Todos os prestadores contratados ficarão sujeitos à regulação, controle, avaliação e auditoria do
SUS durante a vigência do contrato.
3.13 Os prestadores deverão participar de mutirões que possam vir a ser solicitados, pela SMS, mediante
regras reguladas pela mesma, os quais serão pactuados previamente.
3.14 Os prestadores encaminharão planilhas e relatórios que eventualmente sejam solicitados pela SMS,
a fim de proporcionar análise e planejamento por parte dos sistemas regulatórios do município,
relativamente aos exames autorizados pelo SUS.
3.15 Será garantido o acesso dos conselheiros de saúde nos estabelecimentos vinculados ao SUS,
desde que devidamente identificados e com prévia comunicação ao prestador, de modo a garantir o
exercício do controle social sobre o serviço contratado.
3.16
O serviço contratado será regulado mediante a aplicação do contido na Portaria MS/GM
1034/2010, sendo elaborado um Plano Operativo, cujo instrumento integrará todos os ajustes entre o ente
público e a instituição privada, devendo conter elementos que demonstrem a utilização da capacidade
instalada necessária ao cumprimento do objeto do contrato, a definição de oferta, fluxo de serviços e
pactuação de metas.

4 - DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
Poderão se credenciar empresas jurídicas ou pessoas físicas interessadas em prestar os serviços acima
descritos para o Município de Camboriú apresentando os documentos abaixo relacionados, em original
ou por cópia autenticada em tabelionato ou por servidor deste Município com o encargo de recebê-los.
Os documentos obtidos via Internet deverão estar em via original.
4.1 – DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS PESSOAS JURÍDICAS
a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Registro Comercial (Declaração de Firma Individual) no caso de Empresa Individual ou Contrato
Social ou Estatutos Sociais, em se tratando de Sociedade Comercial, com suas últimas alterações, se for
o caso, devidamente registrado em Cartório;
c) Dados pessoais (nome completo, logradouro, estado civil, telefone, profissão, RG e CPF) do
signatário (responsável legal) da empresa e/ou entidade, o qual assinará o contrato;
d) Certificado de Filantropia para entidades filantrópicas emitido pelo CNAS (quando couber);
e) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura do município onde estiver instalada a sede do
serviço;
f) Alvará sanitário expedido pela Vigilância Sanitária da esfera competente;
g) Dados de identificação da conta bancária (identificação do Banco, do número da agência e da conta
corrente;
h) Declaração emitida pela instituição, atestando que atende aos inciso III do art. 7º da Constituição de
República que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de
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qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz).
i)
Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais conjunta com a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida por órgão da Secretaria da
Receita Federal, unificada com a Certidão Negativa de Débito com o INSS, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – conforme Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014), Estadual e Municipal, sendo a
última do domicílio ou sede do licitante;
j) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
k)
Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica
l)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme
Lei nº 12.440/2011;
m)
Atestado de Capacidade Técnica
n)
Comprovante de Inscrição e da regularidade da empresa no CREMESC – Conselho Regional de
Medicina do Estado de Santa Catarina ou entidade profissional competente;
o)
Comprovante de Inscrição e da regularidade dos profissionais no CREMESC – Conselho
Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina ou entidade profissional competente.
4.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS PESSOAS FÍSICAS
a) Requerimento mencionando nome completo e qualificação;
b) Cédula de identidade;
c) Prova de inscrição no CPF;
d) Certidão negativa de execução patrimonial expedida pelo distribuidor do Foro da residência da
pessoa física;
e) Comprovante de Inscrição e regularidade no CREMESC – Conselho Regional de Medicina do
Estado de Santa Catarina ou entidade profissional competente
f) Última guia de recolhimento do INSS;
g) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura do município onde estiver instalada a sede do
serviço;
h) Alvará sanitário expedido pela Vigilância Sanitária da esfera competente;
i) Dados de identificação da conta bancária (identificação do Banco, do número da agência e da conta
corrente;
j)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
k)Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais conjunta com a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida por órgão da Secretaria da
Receita Federal, unificada com a Certidão Negativa de Débito com o INSS, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – conforme Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014), Estadual e Municipal, sendo a
última do domicílio ou sede do licitante;
l)Atestado de Capacidade Técnica
4.3 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO E CAPACIDADE
TÉCNICA PARA OFERTA DE SERVICOS PARA PESSOAS JURIDICAS E FISICAS
a)
Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica, conforme Anexo II, contendo
as informações relativas e anexando:
Cópia dos diplomas e títulos de especialidade (todos os recursos humanos);
Cópia do CPF dos profissionais;
Cópia dos registros profissionais nos respectivos conselhos;
Declaração assinada de empregados da carga horária dos mesmos.
b)Relação dos exames e serviços que se propõe a realizar, de acordo com o Anexo III, observando os
lotes constantes do objeto, bem como prestando informação da CAPACIDADE INSTALADA E
PROPOSTA DE OFERTA DE ATENDIMENTO PELO SUS (total e quantitativo a disposição do SUS.
c) Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) – formulário pode ser
encontrado no sitecnes.datasus.gov.br;
d)
Declaração de indicação do responsável técnico com prova de vínculo empregatício/ relação
profissional;
e)
Curriculum Vitae resumido do Responsável Técnico, com cópia da Carteira de Registro
Profissional,diploma e certificados de especialidade, devidamente reconhecidos pela respectiva entidade
de classe (CREMESC, CREFITO, CRF, COREN, CRO etc.);
f)
Declaração que a instituição a ser credenciada não possui servidor público do Município de
Camboriú como representante legal /membro da diretoria/sócio administrador/proprietário e/ou presidente
da instituição.
g)
deapresentar
Casodeclaração
o interessado
do órgão
esteja
expedidor
isentoinformando
de algum
sua documento
isenção
exigido neste edital,
g) Todos os documentos deverão ser apresentados de uma só vez, sendo que os mesmos não serão
recebidos de forma parcial.
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h) Os documentos que forem apresentados somente em original não serão devolvidos, e passarão a
fazer parte do processo de contratualização.
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ANEXO I
OBJETO
OBJETO
LOTE 01
Procedimento
Retinografia
digital
Campimetria
computadorizad
a
Paquimetria
ultrassônica
Mapeamento de
retina
Ultrassonografia
de Globo Ocular
Topografia de
córnea

Descrição do Serviço a Ser Prestado

Descrição do Serviço a Ser Prestado
Grupo 02 – Procedimentos de Finalidade Diagnóstica – Sub Grupo 08 – Exames
oftalmológicos
Total do Valor SUS
Codigo SUS
Valor sus
Quantidade
R$
0211060186

64,00

0211060038

40,00

0205020020

14,81

0211060127

24,24

0205020089

24,20

0211060267

24,24

200

12.800,00

200
8.000,00
200
200
200
200

Capacidade instalada de oferta (em quantidade mensal): ________________
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ANEXO II
RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM EQUIPE TÉCNICA

Empresa: ______________________________________________
CNPJ: ________________________________

Nome do profissional: _______________________________________
CPF : _____________________________
Cargo/Função: ______________________________
Carga horária semanal: _______________________
Número no Conselho Profissional (quando for o caso): _____________)
Nome do profissional: _______________________________________
CPF : _____________________________
Cargo/Função: ______________________________
Carga horária semanal: _______________________
Número no Conselho Profissional (quando for o caso): _____________)

Nome do profissional: _______________________________________
CPF : _____________________________
Cargo/Função: ______________________________
Carga horária semanal: _______________________
Número no Conselho Profissional (quando for o caso): _____________)

Camboriú, .................................

_______________________________
ASSINATURA DO
RESPONSAVEL CPF E RG
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA E PROPOSTA DE OFERTA PARA O SUS
A instituição _______________________________________________, pessoa _________
______________(física ou jurídica de direito privado), _____ (com/sem) fins lucrativos, inscrita
no CPF/CNPJ nº______________________, com sede na cidade de ___________________,
vem por meio de seu_________________________, em atenção ao EDITAL DE CHAMADA
PÚBLICA N° ___________,DECLARAR que possui capacidade de oferta mensal de exames
descrita conforme quadro abaixo:
Capacidade Instalada (número de equipamentos): ____ _________________
Proposta para o SUS em quantidade mensal: _________________________

Camboriú, .................................

_______________________________
ASSINATURA DO
RESPONSAVEL CPF E RG
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5 - DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. É vedado:
5.1.1. A prestação do serviço credenciado em qualquer dependência de propriedade ou utilizada pelo
Município;
5.2. Direito do Município:
5.2.1. O Município se reserva o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos
credenciados, sendo-lhe facultado o descredenciamento, caracterizada a prestação considerada de má
qualidade, mediante a verificação através de processo administrativo específico, com garantia da
apresentação do contraditório e da produção da ampla defesa.
5.2.2 O credenciamento se caracteriza como relação contratual de prestação de serviços.
5.2.3 As autorizações para a realização dos procedimentos serão expedidas pela Secretaria Municipal da
Saúde.
5.2.4 A CREDENCIADA NÃO PODERÁ COBRAR DO PACIENTE, OU SEU RESPONSÁVEL,
QUALQUER COMPLEMENTAÇÃO AOS VALORES PAGOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
5.2.5 - É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO a utilização de pessoal para a
execução do objeto deste edital, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser
transferidos para o Município ou para o Ministério da Saúde;
5.2.6 Todas CREDENCIADAS deverão realizar os serviços em seus estabelecimentos e com
equipamentos próprios

6–DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Os interessados em participar da presente Chamada Pública, deverão apresentar a documentação
referente a HABILITAÇÃO exigida, em envelopes fechados dirigidos à Comissão de Chamada
Pública da Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 08 de Março de 2017 das 12:00h as 18:00h
até o dia 27 de Março de 2017, das 12:00h as 13:00h, no setor Compras e Licitações, da Prefeitura
de Camboriú, situada na Rua Getulio Vargas- Centro, da seguinte forma:
Os documentos correspondentes serão entregues no envelope, consoante previsto neste Edital, em
envelope hermeticamente fechado, de forma a não permitir a visualização do seu conteúdo, com a
seguinte descrição externa:

ENVELOPE 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO DE CHAMADA PÚBLICA
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2017/SMS/FMS/SUS
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE

6.1. DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
A documentação apresentada será verificada e, sendo constatadas quaisquer irregularidades, será
comunicado por escrito a proponente, a qual poderá retirar os documentos apresentados e reapresentálos novamente, num novo envelope, obedecendo aos prazos estabelecidos para habilitação previstos
neste edital.
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7 - O RESULTADO E DO INSTRUMENTO DE CONTRATUALIZAÇÃO
7.1 - A Secretaria Municipal de Saúde publicará a relação dos prestadores habilitados/qualificados, e que
cumpriram todos os requisitos exigidos neste edital em até 30 (dias) dias após a habilitação/qualificação
prevista neste edital.

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

Camboriú, 08 de Março de 2017.

____________________________
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

_______________________________
RONNYE PETERSON AP. N. DOS SANTOS
Secretário da Saúde
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DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/ 93.

_____________________________________,
(nome
da
empresa),
com
sede
na
___________________________________(endereço da
empresa),
inscrita no CNPJ
________________________, por seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art.
27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da
lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou
seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos.

Em ____ de_______________ de 2017.

____________________________________________________________
Nome e assinatura do responsável (representante legal) e carimbo da empresa
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MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.º
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIU,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E...
A Prefeitura Municipal de Camboriú, pessoa jurídica de direito público, situada à Rua Getulio Vargas, 77,
Camboriú – SC, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 11.312.860/0001-87, situada à Rua Porto Alegre,698 – Camboriú/SC, doravante
denominada CONTRATANTE,representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Elcio Rogério
Kuhnen, portador da Carteira de identidade nº. 1.895.507 CPF: 720.439.549-20, residente na Rua
Cerejeira, 1019, Esquina Com Rua Mapam – Tabuleiro, Cidade de Camboriú SC, e a Empresa:
..................., estabelecida à Rua ........, Cidade de ........ SC, resolvem firmar o presente contrato,
decorrente do Edital de Chamada Pública n°003/2017, cujo Edital fica fazendo parte integrante deste,
mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Seleção e possível contratação de entidades privadas, pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de
serviços de saúde para os procedimentos descritos nos Anexos I, cuja discriminação foi baseada na
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPME), disponível
através do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do Sistema Único de
Saúde - SUS”, que se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico:http://sigtap.datasus.gov.br.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato será regido na íntegra pela Constituição Federal, art. 199; Lei 8.080/90, arts. 24 e
seguintes; Lei 8.666/93 e alterações e demais normas da legislação vigente aplicável.
CLÁUSULA TERCEIRA– DO TETO FINANCEIRO
O valor mensal do teto financeiro será de ..........
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente deste contrato correrá por conta do Orçamento Fiscal 2017 do Fundo Municipal de
Saúde de CAMBORIU, conforme descrito na Cláusula Terceira deste Termo, com as seguintes
características:
Órgão:
Funcional:
Projeto/Atividade:
Elemento da
Despesa: Fonte de
Recursos:
CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS DO CREDENCIADOR:
a) Permitir o acesso de funcionários da CREDENCIADA, devidamente credenciados, a dependências
do CREDENCIADOR, a dados e informações necessárias ao desempenho das atividades previstas nesta
licitação;
b) Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos
empregados da CREDENCIADA;
c) Recusar os serviços que estiverem fora das especificações constantes desta licitação;
d) Notificar a CREDENCIADA, através da secretaria responsável pela fiscalização do contrato ou pelo
servidor que recebe os materiais/serviços a fazer a entrega/substituição/reparação dos mesmos, caso
necessário;
e) Exercer a fiscalização dos serviços através da Secretaria Municipal de Saúde e/ou por servidor
para tanto designado.
f)
Fazer cumprir e exigir todas as cláusulas constantes no edital que subsidia a realização desta
contratação.
CLÁUSULA SEXTA: DOS ENCARGOS DA CREDENCIADA:
a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do
presente contrato, tais como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuições;
indenizações; vales-refeição; vales-transporte; outras que porventura venham a ser criadas e exigidas
pelo Governo.
b) Executar os serviços, objeto deste contrato, nos prazos fixados no Edital e na proposta da
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CREDENCIADA;
c) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CREDENCIADOR;
d) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, seja qual
for, ainda que no recinto do CREDENCIADOR.
CLÁUSULA SETIMA: DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS:
§ 1º - À CREDENCIADA caberá:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CREDENCIADOR;
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em
dependência do CREDENCIADOR;
c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas aos
serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
d) Assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação
desta licitação.
§ 2º - A inadimplência da CREDENCIADA, com referência aos em cargos estabelecidos no Parágrafo
Anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento à CREDENCIADOR, nem poderá onerar
o objeto desta contratação, razão pela qual a CREDENC IADA renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CREDENCIADOR.
CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÔES APLICÁVEIS PELA INEXECUÇÃO
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município poderá garantida a prévia defesa,
aplicar à CREDENCIADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa, de 2% (dois por cento), por ocorrência, a té o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total
empenhado, recolhida no prazo de quinze dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
c) rescisão contratual.
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo de até dois anos; e
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após o licitante ressarcir a Administração por
eventuais prejuízos causados e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
§ 1º - Os motivos a seguir, entre outros, sujeitam a CREDENCIADA às penalidades tratadas na condição
prevista no Caput:
a) Recusa injustificada em disponibilizar o objeto licitado;
b) Atraso na entrega do serviço em relação ao prazo proposto e aceito;
c)
Demora injustificada em promover a reparação dos serviços que porventura apresentem
deficiências.
§ 2º - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pelo Município, a CREDENCIADA ficará isenta das penalidades mencionadas;
§ 3º - A critério do Município, na ocorrência de multa, o valor poderá ser descontado dos valores a serem
pagos.
CLÁUSULA NONA– DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado através da apresentação da Nota Fiscal, em reais, devidamente conferida e
aceita pela CONTRATANTE, mediante depósito em conta bancária, correspondente aos serviços
efetivamente prestados.
Parágrafo Único: A Nota Fiscal será emitida com o valor correspondente ao relatório de crítica emitido
mensalmente pela CONTRATANTE, utilizando-se o Sistema SIA/SUS.
O pagamento condiciona-se ao efetivo repasse dos recursos financeiros relativos à PPI – Programação
Pactuada Integrada, pelo Ministério da Saúde e pelo Estado De Santa Catarina ao Fundo Municipal de
Saúde de Camboriú.
CLÁUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
as seguintes sanções, sem prejuízo daquelas previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93:
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a) pelo atraso injustificado no fornecimento dos serviços, ficará a CONTRATADA sujeita a multa de
0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, do valor da obrigação, se o atraso for até 30(trinta)
dias. Excedido este prazo, a multa será em dobro;
b) pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos incisos I, II e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e
multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor dos serviços não prestados;
c) as multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra;
d) multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para
complementação ou realização da obrigação não cumprida;
e) aplicadas as multas, a CONTRATANTE descontará do primeiro pagamento que fizer à CONTRATADA,
após a sua imposição.
CLÁUSULA ONZE - DO REAJUSTE DE PREÇO
OS PREÇOS SERÃO SEMPRE AQUELES CONSTANTES NO EDITAL QUE SUBSIDIA A
CELEBRAÇÃO DESTE CONTRARTO, EM CADA LOTE DE HABILITAÇÃO E NO DECORRER DA
VIGÊNCIA DO CONTRATO, QUE SERÁ DE NO MÁXIMO 12 MESES, NÃO HAVERÁ REAJUSTE.
CLÁUSULA DOZE– DA SUSPENSÃO POR INTERESSE DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, suspender a prestação dos serviços, ou de parte deles,
desde que notifique por escrito à CONTRATADA, conforme preceitua a Lei n.º 8.666/93 em seu artigo 78,
inciso XIV, garantindo a realização dos exames já agendados.
CLÁUSULA TREZE– DO PRAZO E DA VIGÊNCIA
O prazo do contrato terá vigência a partir de _____ pelo período de 12 (doze) meses até _____ de
_____ de 2018, podendo ser prorrogado conforme disposto no artigo 57 da Lei 8666/93.
CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO
O presente Termo deverá ser publicado, em extrato, no Diário Oficial dos Municípios.
CLÁUSULA QUINZE– DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Este contrato poderá ser alterado, exceto em seu objeto, nos casos previstos no artigo 65 da Lei
nº8.666/93, através de Termos Aditivos e por acordo entre as partes.
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei n.º 8.666/93,
aplicando-se o disposto no seu artigo 77.
Parágrafo Único: Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca De Camboriú, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir questões resultantes do presente contrato não resolvidas na esfera
administrativa.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato na data abaixo indicada,
em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Camboriú XX de XXX de 2017.

____________________________
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
PREFEITO MUNICIPAL
_____________________
CREDENCIADO (A)
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