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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 FMS 

 
 
 

O Município de Guabiruba, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 
83.102.368/0001-98, por meio do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 
n° 11.344.960/0001-95, torna público para conhecimento dos interessados que serão recebidos, a 
partir da publicação do Edital, os envelopes contendo os documentos de “Proposta” e "Habilitação” 
no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, para o credenciamento de empresas para 
prestação de serviços laboratoriais, entre outros, que não constam na Tabela SUS, de acordo com as 
normas ora apresentadas e a Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, ENTRE 
OUTROS, QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS, para atender a população do Município de 
Guabiruba. 
 
1.2. O valor unitário dos serviços será pago de acordo com os valores constantes no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 
 
 
2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão credenciar-se empresas nacionais, individualmente cadastradas, com o ramo de 
atividade compatível com o objeto do presente edital. 
 
2.2.  É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, no presente credenciamento, de 
mais de 01(uma) empresa. 
 
2.3.  No caso dos exames laboratoriais, as empresas interessadas em credenciar-se, deverão possuir 
obrigatoriamente, posto de coleta no Município de Guabiruba. 
 
2.4. As proponentes deverão apresentar carta de apresentação com a indicação do representante 
credenciado para praticar todos os atos necessários em nome da proponente em todas as etapas do 
Credenciamento, ou documento que comprove sua capacidade de representar, no caso de sócio ou 
titular. 
 
2.5. As proponentes deverão apresentar proposta, de acordo com o modelo do ANEXO II, onde 
informará quais os procedimentos constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, para os quais 
tem interesse e capacidade de atender. 
 
 
3.  DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
3.1. O envelope nº 01 – PROPOSTA E HABILITAÇÃO JURÍDICA e o envelope nº 02 – QUALIFICAÇÃO 
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TÉCNICA, deverão ser entregues lacrados, no Departamento de Compras e Licitações, localizado na 
Rua Brusque N° 344, Município de Guabiruba (SC), contendo nos envelopes os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA E HABILITAÇÃO 
JURÍDICA 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
CNPJ:                                                                    
REPRESENTANTE:                            
CREDENCIAMENTO 002/2021 - FMS                                                                 

ENVELOPE Nº 2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
CNPJ:                                                         
CREDENCIAMENTO 002/2021 - FMS 

 
 
4.  DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO 
 
A empresa proponente deverá apresentar até o dia 28/02/2022, em 01(uma) via, os seguintes 
documentos: 
 
4.1. Proposta Comercial, de acordo com o modelo constante no ANEXO II (envelope nº 01); 
 
4.2.  Habilitação Jurídica (envelope nº 01): 
 
4.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
 
4.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (com suas devidas alterações), 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
4.2.3. Declaração que atende o inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, conforme modelo – Anexo II; 
 
4.2.4. Prova de regularidade para com: 
 

a) Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por 
órgão da Secretaria da Receita Federal) e quanto à Dívida Ativa da União (expedida pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Federal); 
 
b) Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da 
Secretaria da Fazenda Estadual); 
 
c) Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da 
Secretaria da Fazenda Municipal). 
 
d) Prova de regularidade relativa ao FGTS – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal. 
 
e) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
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f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, através da respectiva CNDT, expedida 
pelo TST (www.tst.jus.br/certidao), em conformidade com a Lei n. 12.440/11. 

 
4.3.  Outros Documentos (envelope nº 01): 
 
4.3.1. Prova da inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), atualizado com 
suas alterações; 
 
4.3.1. Alvará de autorização de funcionamento expedido pelo Município da Sede da Empresa; 
 
4.3.3. Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária; 
 
4.3.4. Termo de Adesão do Credenciamento (Anexo I). 
 
4.4. Qualificação técnica (envelope nº 02): 
 
4.4.1. Relação de recursos humanos com indicação do responsável técnico. 
 
Obs.: 
 
a) A comprovação do responsável técnico pertencente ao quadro permanente da empresa, deverá ser 
através da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, da ficha de Registro de 
empregados (FRE), contrato de prestação de serviços ou qualquer outra forma que demonstre o 
vínculo entre o Profissional e a empresa. No caso do responsável técnico ser proprietário da empresa, 
a comprovação deverá ser através do Contrato Social da mesma. 
 
b) Em se tratando de profissional de nível superior deverá ser apresentado certificado de habilitação 
reconhecido pelo Conselho de Classe (CRM, CRF, COREN, etc) 
 
4.4.2. Curriculum Vitae resumido do responsável técnico, com cópia da cédula de identidade, diploma 
e certificados de especialidades, devidamente reconhecidos pela respectiva entidade de classe; 
 
4.4.3. Certificado de regularidade funcional do estabelecimento junto ao Conselho de Classe, 
respeitando o serviço de classificação da tabela SIA/SUS; 
 
4.4.4. Declaração do responsável legal pela empresa e/ou entidade, informando a capacidade 
instalada, técnica e física para a execução dos serviços; 
 
4.4.5. Declaração do quantitativo total dos serviços prestados, capacidade de produção da instituição 
e quantitativo que deseja ofertar ao SUS; 
 
4.4.6. Declaração de que está de acordo com as normas e tabelas de valores definidas pelo SUS e que 
realizará todos os procedimentos a que se propõe, indicando o horário de atendimento aos usuários. 
 
4.5  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em ORIGINAL, ou por 
qualquer processo de CÓPIA AUTENTICADA em cartório ou servidor público ou publicação em órgão 
de imprensa oficial. Os documentos apresentados não serão devolvidos, e passarão a fazer parte 
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integrante deste credenciamento. 
 
4.6.  O local de entrega dos envelopes contendo os documentos de "Habilitação” será o 
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Guabiruba, na Rua Brusque, n. 344, 
Centro, Guabiruba/SC, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h00min. 
 
4.7.  Ao apresentar os documentos de Habilitação, a proponente se obriga aos termos do presente 
credenciamento. 
 
 
5. DA ABERTURA E JULGAMENTO 
 
5.1  O Departamento de Licitações receberá os documentos, no período de vigência do 
credenciamento e, verificará se a documentação atende ao exigido neste edital. 
 
5.2.  A Comissão de Licitação encaminhará os documentos referentes à qualificação técnica 
(envelope nº 02), para análise e deliberação do Fundo Municipal de Saúde. 
 
 
6.  ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
 
6.1.  A licitante tem como obrigação manter atualizado o cadastro junto ao Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), informando o contratante sempre que houver alterações de 
ordem estrutural e/ou no quadro funcional; 
 
6.2.  Entregar relatório dos serviços por meio de arquivo digital, acompanhado do respectivo 
relatório impresso, na Secretaria Municipal de Saúde até o dia 05(cinco) de cada mês, referente à 
produção do mês anterior. 
 
6.3.  Os serviços deverão ser prestados no estabelecimento do contratado aos pacientes do Sistema 
Único de Saúde - SUS, autorizados pelo Fundo Municipal de Saúde. 
 
6.4.  Os procedimentos serão agendados e controlados pela contratante, através do Fundo 
Municipal de Saúde. 
 
6.5.  O pagamento será efetuado até 30 dias após, mediante apresentação de Nota Fiscal, 
acompanhada do relatório contendo todos os serviços realizados no período mensal, devidamente 
conferidos e assinado pela Secretária de Saúde do Município. 
 
 
7.  DO PRAZO DOS CONTRATOS 
 
7.1.  O período de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, tendo início a partir da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
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8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1.  Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste credenciamento, serão observadas as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
8.2.  O presente edital ficará aberto a novos credenciamentos, desde que os interessados 
preencham todas as exigências de habilitação previstas, submetendo-se à aceitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
8.3.  As despesas provenientes do presente credenciamento correrão por conta da dotação 
orçamentária própria do Fundo Municipal de Saúde do Município de Guabiruba. 
 
8.4.  Faz parte integrante deste Credenciamento: 
 
ANEXO I – Termo de Referência 
ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial 
ANEXO III – Termo de Adesão; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao Trabalho do 
Menor; 
ANEXO V – Minuta do Contrato; 
 
8.5.  Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação do presente 
credenciamento serão atendidos no Departamento de Licitações, no horário registrado no item 4.6, 
em dias úteis. 
 
8.6. O prazo de credenciamento estabelecido no Item 4 do Edital poderá ser prorrogado por 
conveniência da Secretaria de Saúde do Município. 
 
8.7.  Aplica-se ao presente Edital, nas partes omissas, a legislação em vigor. 
 
Guabiruba (SC), 10 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

AMANDA FRANCIELI KORMANN 
Secretária de Saúde 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
O município de Guabiruba, Santa Catarina, através do Fundo Municipal de Saúde, necessita realizar 

credenciamento de empresas para prestação de serviços laboratoriais, entre outros, que não 

constam na Tabela SUS, para utilização na Secretaria de Saúde do município. 

 
1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO. 
 
1.1.  Os interessados poderão se credenciar para prestar os serviços constantes na tabela abaixo 
conforme sua capacidade de atendimento: 
 
PROCEDIMENTO VALOR UNIT. 

1,25 DIHIDROXIVITAMINA D3 R$ 71,73 

AMH - HORMÔNIO ANTI MULLERIANO  R$ 335,07 

ANALISE MOLECULAR PARA INTOLERANCIA A LACTOSE LCT R$ 101,65 

ANTI. ANCA = ANCA C / ANCA P R$ 82,41 

ANTI. CAXUMBA IGG R$ 32,40 

ANTI. CAXUMBA IGM R$ 36,24 

ANTI. CCP - PEPTÍDEO CITRULINADO CÍCLICO  R$ 183,73 

ANTI. CENTROMERO R$ 25,56 

ANTI. ENDOMISIO IGA R$ 57,62 

 ENDOMISIO IGG R$ 57,62 

ANTI. ENDOMISIO IGM R$ 57,62 

ANTI. GAD  DESCARBOXILASE DE ACIDO GLUTAMICO R$ 166,63 

ANTI. GLIADINA - IGA (GLUTEM) R$ 46,93 

ANTI. GLIADINA - IGG (GLÚTEN)  R$ 46,93 

ANTI. GLIADINA - IGM (GLÚTEN)  R$ 46,93 

ANTI. HISTONA  R$ 62,32 

ANTI. INIB.DA LIG.TSH TRAB R$ 46,93 

ANTI. SACCHAROMYCES CEREVISIAE IGG-IGA (ASCA) R$ 142,69 

ANTI. TRANSGLUTAMINASE IGG R$ 71,73 

CADEIA KAPPA/LAMBDA LEVE LIVRE R$ 599,26 

CADEIAS LEVES LIVRES KAPPA/LAMBDA (FREELITE) R$ 755,73 

CARIOTIPO BANDA G - 50 CÉLULAS  R$ 532,57 

CATECOLAMINA PLASMATICAS - FRAÇOES  R$ 123,88 

CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM R$ 93,10 

COAGULOGRAMA COMPLETO R$ 32,40 

COENZIMA Q10 R$ 185,44 

CORTISOL SALIVAR (DESPERTAR) R$ 33,25 

D DIMERO R$ 123,88 

ERITROPOETINA R$ 49,80 

FATOR V DE LEIDEN(G1691A) E MUTAÇÃO PROTOMBINA(G20210A)  R$ 432,28 

GLIADINA DEAMINADA IGA R$ 111,74 

GLIADINA DEAMINADA IGG R$ 111,74 

HCV - GENOTIPAGEM R$ 386,11 

HLA-B27 R$ 92,50 

HOMA IR R$ 39,24 

HOMOCISTEINA SERICA R$ 48,64 

IGFBP-3 R$ 47,79 

IMUNOGLOBULINA G IgG R$ 14,44 

INIBINA B  R$ 482,98 
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LAMOTRIGINA R$ 212,80 

LIPIDIOGRAMA R$ 53,77 

LIPOPROTEÍNA A (LPA)  R$ 41,63 

MAGNESIO ERITROCITARIO R$ 130,72 

MANTOUX, IDER R$ 67,45 

METANEFRINAS (URINA 24 HORAS) R$ 82,84 

MICOLÓGICO DIRETO  R$ 15,72 

MICRODELEÇÕES DO CROMOSSOMO Y  R$ 579,60 

NIQUEL URINARIO R$ 35,30 

OXCARBAZEPINA, DOSAGEM R$ 81,47 

PROTEINA C (FUNCIONAL) R$ 87,97 

PROTEINA S FUNCIONAL R$ 166,54 

RELACAO ALDOSTERONA/RENINA R$ 130,72 

SELÊNIO  R$ 40,09 

SHBG (GLOBULINA T. DE ESTER) R$ 36,07 

TACROLIMUS R$ 161,50 

TELOPEPTIDEO C - CTX R$ 152,10 

TOPIRAMATO R$ 381,24 

TOXICOLOGICO LARGA ESCALA (CAMINHONEIROS) R$ 142,69 

VITAMINA A (RETINOL) R$ 81,47 

VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) R$ 280,35 

A VITAMINA B6 R$ 148,08 

VITAMINA B7 (BIOTINA) R$ 396,63 

ZINCO ERITROCITARIO (HEMACIAS) R$ 27,18 

CA 19-9 R$ 36,67 

CA 15-3 (P/TU DE MAMA) R$ 44,37 

SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA  R$ 12,05 

 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)  R$ 5,76 

 DOSAGEM DE ANTICORPOS ANTITRANSGLUTAMINAISE RECOMBINANTE HUMANO IGA  R$ 17,83 

TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES  R$ 6,47 

PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA  R$ 16,12 

PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA  R$ 17,83 

TIPAGEM SANGUINEA ABO E OUTROS EXAMES HEMATOLOGICOS EM POSSIVEL DOADOR 
DE ORGAOS  

R$ 14,57 

DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM CULTURA DE LONGA DURACAO (C/ TECNICA DE 
BANDAS)  

R$ 175,11 

 DETERMINACAO DE CARIOTIPO EM MEDULA OSSEA E VILOSIDADES CORIONICAS (C/ 
TECNICA DE BANDAS)  

R$ 155,06 

COLESTEROL VLDL R$ 9,25 

PEPTIDEO NATRIURETICO CEREBRAL  R$ 114,43 

ANTI-CENTRÓMERO R$ 22,07 

ESPERMOGRAMA R$ 20,31 

VDRL R$ 8,42 

COAGULOGRAMA R$ 15,31 

PPD R$ 71,00 

TOXOPLASMOSE R$ 30,19 

CITOMEGALOVIRUS R$ 37,14 

 
 
2. DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
2.1. Os serviços serão prestados por 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado por até 60 meses. 
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3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
3.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a realização dos serviços, mediante 
entrega da Nota Fiscal, revestida do aceite da secretaria solicitante. 
 
4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
4.1. Os procedimentos de exames laboratoriais deverão ser realizados em estabelecimento próprio 
do contratado e cumprir com todas as normas pertinentes. 
 
4.2. Os procedimentos clínicos de consulta médica deverão ser realizados nas Unidades de Saúde 
do Município de Guabiruba, devendo os profissionais fazerem uso do prontuário eletrônico do 
município, prestar os serviços com pontualidade e seguir todos os protocolos do município. 
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ANEXO II 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 – FMS 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
(A SER APRESENTADO DENTRO DO ENVELOPE Nº 1) 

 
 
NOME DA EMPRESA:__________________________________________________________________ 
ENDEREÇO: _________________________________________________________________________ 
CIDADE: ____________________CEP __________________ESTADO:___________________________ 
FONE/FAX DA EMPRESA/REPRESENTANTE: ________________________________________________ 
CNPJ Nº.____________________________________________________________________________ 
E-MAIL. ____________________________________________________________________________ 
CONTA CORRENTE: ___________________ AGÊNCIA: _____________ BANCO:___________________ 
 
 
A presente proposta tem como objeto o credenciamento de empresas para prestação de serviços 
laboratoriais, entre outros, que não constam na Tabela SUS, de acordo as especificações constantes 
do Edital de Credenciamento Nº 002/2021 FMS, em especial seu ANEXO I – Termo de Referência. 
 
 
 

ANEXAR PLANILHA CONTENDO A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS QUE IRÁ PRESTAR, 
conforme ANEXO I 

 
 
 
 
 
 

a) Validade da proposta: 90 (noventa) dias as contar da entrega dos envelopes. 
b) Concordo com todas as exigências do Edital. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Nome completo e Assinatura do responsável legal e carimbo da Empresa 

LOCAL/DATA 
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ANEXO III 
 

CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 – FMS 
 

Termo de Adesão 
 
 
 
 
 
 

A empresa _________________________________________________, através de se Representante 
legal, declara sua ciência e anuência a todos os termos fixados no Credenciamento nº. 002/2021 -
FMS, tendo como objetivo o CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LABORATORIAIS, ENTRE OUTROS, QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS, para atender a população do 
Município de Guabiruba, usuária do Sistema Único de Saúde SUS, inclusive declara sua ciência e 
anuência das condições estabelecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura/Data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome Legível do representante legal: _____________________ 
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ANEXO IV 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 FMS 

 
DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/93. 

 
 
 
 
 

_____________________________________, (nome da empresa), com sede na 
________________________________(endereço da empresa), 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 201.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................................................................................................... 
Nome e assinatura do responsável (representante legal) e carimbo da empresa 
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ANEXO V 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 FMS 

MINUTA DO CONTRATO 
 
  
 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, ENTRE 
OUTROS, QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS. 

 
 
 

PREÂMBULO 
 
 
1- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUABIRUBA, por meio do Fundo Municipal de Saúde (FMS), pessoa 
jurídica de direito público interno, CNPJ n° 11.344.960/0001-95, com sede nesta cidade, na Rua 
Brusque, n. 344, Centro, neste ato representado pela Secretária de Saúde, AMANDA FRANCIELI 
KORMANN, abaixo assinado. 
 
2- CONTRATADA: .........................., estabelecido na cidade de ......................, na Rua............................, 
nº ..........., inscrito no CNPJ sob nº ....................., neste ato representado por…........................., abaixo 
assinado, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei 8666/93, acordam e ajustam firmar o presente 
Termo de Contrato. 
 
3. Este contrato, regido pela Lei n.º 8.666/93, origina-se do Credenciamento n° 002/2016 - FMS, parte 
integrante deste instrumento, assim como todas as cláusulas e condições contidas nas peças que o 
compõe e as disposições das cláusulas seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 
 
1.0 O objeto deste contrato consiste no CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LABORATORIAIS, ENTRE OUTROS, QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS, para atender a 
população do Município de Guabiruba, usuária do Sistema Único de Saúde -SUS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
Na execução do presente contrato, os contratantes deverão observar as seguintes condições gerais: 
 
I - Encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas para a 
referência e contra referência do SUS e sem prejuízo da observância das ações do Complexo 
Regulador deste Município, ressalvadas as situações de urgência e emergência; 
II - Gratuidade dos serviços de saúde; 
III - Atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS; 
IV - Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS. 
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V - Obediência às normas pertinentes à matéria objeto desse edital,  
 
§ 1º Os serviços ora contratados estão referidos a uma base territorial populacional, conforme Plano 
de Saúde desta SMS e, serão ofertados conforme indicações técnicas de planejamento da saúde, 
compatibilizando-se demanda e disponibilidade de recursos financeiros do SUS. 
 
§ 2º A CONTRATADA fica, desde já, ciente de que os procedimentos eletivos contratados deverão ser 
realizados mediante agendamento e autorização da Central Municipal de Regulação, em até 100% da 
sua oferta, conforme critérios técnicos pré-definidos por esta SMS (Secretaria Municipal de Saúde); 
 
§ 3º Os Serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados por ____________________, situada 
_______________________________, nº ____ na cidade de Guabiruba, com Alvará de 
funcionamento expedido pela Secretaria Municipal da Saúde – SMS, sob o nº ____ e sob a 
responsabilidade técnica do Dr._______________, registrado no Conselho de Classe de_______ sob o 
nº ____. 
 
§ 4º As instituições que realizam procedimentos cuja execução dependa da habilitação do Ministério 
da Saúde, somente poderá fazê-lo se a obtiver. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Para o cumprimento do objeto deste contrato, a CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços em 
estrita observância às especificações constantes na FPO, devendo: 
 
I - Manter à disposição do Fundo Municipal de Saúde a capacidade total ofertada neste Contrato; 
II - Assegurar o cumprimento integral das normas e diretrizes pertinentes, assim como de normas 
complementares estaduais e municipais, no que couber; 
III - Ofertar os serviços de acordo com as legislações pertinentes ao objeto deste contrato; 
IV - Atender as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH; 
V - Submeter-se a avaliações sistemáticas, de acordo com o Programa Nacional de Avaliação de 
Serviços de Saúde – PNASS; 
VI - Assegurar o funcionamento, em perfeitas condições, dos serviços ora propostos; 
VII - Garantir quadro de recursos humanos qualificado e compatível aos serviços ora contratados, de 
modo que a prestação se dê de forma contínua e ininterrupta; 
VIII - Disponibilizar acesso único aos usuários, não importando se o atendimento se dará através do 
SUS ou por qualquer outro tipo de convênio; 
IX - Não efetuar qualquer tipo de cobrança aos usuários no que tange aos serviços aqui contratados; 
X - Responder pelas obrigações fiscais, eventualmente devidas, de qualquer natureza, relativa à 
equipe, sendo-lhe defeso invocar a existência desse Contrato para tentar eximir-se daquelas 
obrigações ou transferi-las à CONTRATANTE; 
XI - Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados, disponibilizando a qualquer 
momento à CONTRATANTE, as fichas e prontuários dos usuários do SUS, que deverão estar em 
conformidade com as Resoluções dos Conselhos de Classe pertinentes, assim como todos os demais 
documentos que comprovem a confiabilidade e segurança dos serviços prestados; 
XII - Garantir as condições técnicas e operacionais para a manutenção das licenças e alvarás nas 
repartições competentes, necessárias à execução dos serviços objeto do presente Contrato, bem 
como do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES; 
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XIII - Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à CONTRATANTE 
e/ou a terceiros por sua culpa ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares, que 
estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados; 
XIV - Garantir a desinfecção, esterilização e antissepsia, em perfeitas condições com as normas 
técnicas vigentes, bem como assegurar o uso adequado dos equipamentos, garantindo o 
funcionamento das instalações hidráulicas, elétricas e de gases em geral, para a correta prestação dos 
serviços ora contratados; 
XV - Utilizar o Sistema de Informação desta SMS para registro das informações dos serviços prestados, 
obedecendo aos prazos, fluxos e rotinas de entrega da produção à CONTRATANTE; 
XVI - Disponibilizar a agenda, em até 100%, à Central Municipal de Regulação, conforme critérios 
técnicos pré-definidos por esta SMS; 
XVII - Submeter-se aos critérios de autorização e regulação estabelecidos por esta SMS; 
XVIII - Não negar atendimento ao paciente encaminhado pela Central Municipal de Regulação; 
XIX - Fornecer a esta SMS, quando solicitado, informações necessárias à avaliação dos serviços 
contratados. 
XX - Manter atualizado o CNES, o Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA, ou outro sistema de 
informação que venha a ser implementado pela CONTRATANTE. 
XXI - Permitir, a qualquer tempo, o acesso de técnicos da SMS às suas instalações com a finalidade de 
acompanhar e finalizar a execução do contrato. 
XXII - A contratada, depois de findado cada ano, fica obrigada a apresentar uma nova proposta de 
capacidade instalada para renovação e avaliação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
I - Transferir os recursos previstos neste Contrato à CONTRATADA, conforme Cláusula Quinta deste 
termo; 
II - Controlar, fiscalizar e avaliar as ações e os serviços contratados; 
III - Estabelecer mecanismos de controle de oferta e demanda de ações e serviços de saúde; 
IV - Analisar a produção da CONTRATADA, comparando-se a oferta com os resultados alcançados e os 
recursos financeiros repassados; 
V - Prestar esclarecimentos e informações à CONTRATADA que visem orientá-la na correta prestação 
dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como lhe dar ciência 
de qualquer alteração no presente Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
A CONTRATADA prestará os serviços para os quais se credenciou conforme as especificações e valores 
da tabela abaixo sendo que o valor anual estimado do presente Contrato importa em R$ XXXXXXXXXX 
(___________________). 
 
 
TABELA COM DESCRIÇÃO E VALORES UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS 
 
§ 1º Os serviços prestados serão remunerados no valor da produção total aprovada pelos sistemas 
oficiais da CONTRATANTE, a ser pago em parcelas mensais pós produção. 
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§ 2º Estão inclusos nos preços todo e qualquer custo ou despesa necessários à prestação dos serviços 
objeto deste instrumento, tais como: encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, sociais, 
despesas e custos operacionais e não operacionais (translado materiais de consumo, expediente, 
penso, medicamentos, limpeza, telefone, gases liquefeitos e medicinais, lavanderia, alimentação entre 
outros). 
 
§ 3º O repasse previsto na presente cláusula será efetivado com base na Nota Fiscal/Fatura e 
relatórios dos sistemas oficiais da CONTRATANTE. 
 
§ 4° A SMS aumentará o teto financeiro deste Contrato na mesma proporção que o Ministério da 
Saúde aumentar o valor dos procedimentos existentes na Tabela SUS ou do aumento dos 
procedimentos publicados na Tabela Municipal. 
 
§ 5° Anualmente, poderá ser feita a revisão dos valores financeiros, e os quantitativos de serviços, 
desde que se respeitem às disposições legais vigentes e haja dotação orçamentária para tanto. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
As despesas provenientes do presente credenciamento correrão por conta de dotação orçamentária 
do Fundo Municipal de Saúde do Município de Guabiruba. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 
 
§ 1° A CONTRATADA fica obrigada a fornecer à Direção de Planejamento, Regulação, Controle, 
Avaliação e Auditoria - DPRCAA todos os documentos e informações necessárias ao cumprimento de 
suas finalidades. 
 
§ 2° A existência da Comissão mencionada nesta Cláusula não impede nem substitui as atividades 
próprias do Sistema Nacional de Auditoria (Federal, Estadual e Municipal). 
 
§ 3° A execução do presente contrato será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, mediante 
procedimentos de supervisão, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições 
estabelecidas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
 
A CONTRATADA obriga-se a encaminhar à CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos, os seguintes 
documentos ou informações: 
 
I - Arquivos (faturamento) e relatórios da produção mensal até último dia previsto no calendário 
estipulado pela Direção de Planejamento, Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria – DPRCAA, do 
mês subsequente à realização dos serviços; 
II - Nota Fiscal/Fatura e demais documentos referentes aos serviços efetivamente executados no 
período, conforme estabelecido pela DPRCAA; 
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CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 
 
O presente Contrato poderá ser alterado mediante a celebração de termo aditivo, ressalvado o seu 
objeto, que não pode ser modificado. 
 
§ 1° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo 
Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao quantitativo dos serviços, no 
montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado no presente Contrato, de 
acordo com o art. 65 §1º da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 
O presente Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente pela CONTRATANTE quando ocorrer 
o descumprimento de suas cláusulas ou condições, em especial: 
 
I - Pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios definidos pela 
CONTRATANTE; 
II - Pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento, a avaliação e a 
auditoria pelos órgãos competentes da SMS ou do Ministério da Saúde; 
III - Pela negativa da CONTRATADA em prestar serviços aos usuários ou pela paralisação dos serviços 
sem prévia comunicação à CONTRATANTE. 
IV - Caso efetue qualquer tipo de cobrança aos usuários no que tange aos serviços cobertos pelo SUS. 
V - Descumprimento de qualquer cláusula estabelecida no Edital. 
 
§ 1° Em caso de rescisão, se a interrupção das atividades em andamento puder causar prejuízo à 
população, a CONTRATADA estará obrigada a continuar a prestação dos serviços contratados por mais 
90 (noventa) dias, sob pena inclusive de, em havendo negligência de sua parte, estar sujeita às 
sanções legais. 
 
§ 2° Em caso de rescisão do presente Contrato pela CONTRATANTE não caberá, à CONTRATADA, direito 
a qualquer indenização, salvo o pagamento pelos serviços prestados até a data do evento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 
Os contratantes decidem aplicar ao presente Contrato o disposto na Lei nº 8.666/93, no caso de 
descumprimento, das cláusulas e condições nele estipuladas. 
 
§ 1° A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes 
penalidades, conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o 
caso. São penalidades aplicáveis a CONTRATADA além das previstas na legislação pertinente: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração. 
 
§ 2° As penalidades enumeradas nas alíneas “c” e “d” poderão ser aplicadas concomitantemente com 
a da alínea “b”. 
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§ 3° Será assegurada prévia defesa a CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista do 
respectivo processo, sem prejuízo de eventual suspensão cautelar da vigência do contrato nas 
hipóteses em que a Administração repute de risco ou iminência de risco à saúde da população. 
 
§ 4° A aplicação da pena de advertência dar-se-á, nos casos de descumprimento dos itens II, III, V, VIII, 
IX, e XXII da cláusula Terceira do presente Contrato, ou a critério da Secretaria Municipal da Saúde, no 
caso de infrações leves. 
 
§ 5° Entende-se por infrações leves aquelas que não constituírem dolo ou que não implicarem em 
prejuízo direto ao usuário, nem em ato lesivo ao SUS. 
 
§ 6° Nos casos em que se fizerem necessários, a pena de advertência será acompanhada de prazo para 
que a CONTRATADA sane a não conformidade, ora identificada, podendo, inclusive, resultar na 
suspensão temporária da vigência do contrato, até o cumprimento da obrigação. 
 
§ 7° Caberá pena de multa nos casos de descumprimento dos itens I, IV, VI, VII, X, XIII, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XXIV da cláusula Terceira do presente Contrato. 
 
§ 8° A multa será imposta, igualmente, a critério da Administração, para as infrações não previstas 
expressamente no contrato e edital e que não se qualifiquem passíveis de aplicação da pena de 
advertência. 
 
§ 9° A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, observado o seguinte limite 
máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal orçado para a prestação de serviços pela 
CONTRATADA. 
 
§ 10° A apresentação de produção maior do que os serviços efetivamente realizados acarretará em 
ressarcimento ao erário do valor indevidamente cobrado, bem como na cobrança de multa 
equivalente a este valor. 
 
§ 11° As penas de suspensão temporária de participação em licitação, de impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos e a declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública serão aplicadas a CONTRATADA se, em razão deste 
contrato, vier a sofrer condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos, praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação e 
demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados, nos termos da Lei n° 8.666/93. 
 
§ 12° Esgotados todos os prazos para execução do objeto do contrato que lhe tiverem sido concedidos 
pela autoridade CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará automaticamente impedida de participar de 
novas licitações enquanto não cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras 
penalidades. 
 
§ 13° A administração se reserva ao direito dedes contar do pagamento devido a CONTRATADA, o 
valor de qualquer multa e/ou demais sanções pecuniárias que porventura sejam impostas em virtude 
do descumprimento das condições estipuladas neste contrato. 
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§ 14° Quando houver suspensão da prestação dos serviços e/ou a CONTRATADA ficar impossibilitada 
de sofrer descontos nas próximas faturas, à cobrança será efetuada via administrativa e/ou judicial, e 
os valores respectivos deverão ser recolhidos aos cofres do Fundo Municipal de Saúde. 
 
§ 15° Caberá suspensão temporária do credenciamento do SUS ou da prestação de determinado 
serviço, naquelas ações que resultem em danos pecuniários, ou que infringirem as normas 
reguladoras do SUS, de natureza operacional, administrativa ou contratual, ou ainda que levarem 
prejuízo à assistência do usuário. 
 
§ 16° O prazo da suspensão será de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias a depender da gravidade da 
infração. Nos casos em que a suspensão provier de irregularidade específica ou omissão a norma 
reguladora do SUS, o seu prazo estará condicionado até que a CONTRATADA sane as irregularidades 
e/ou respectivas omissões. 
 
§ 17° As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 
§ 18° Na aplicação das sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os 
danos que dela provierem para o SUS, as circunstancias agravantes e atenuantes e os antecedentes da 
respectiva instituição de saúde. 
 
§ 19° O cometimento reiterado de faltas implicará no agravamento da penalidade, devendo ser 
observada a proporcionalidade entre a falta cometida e a pena aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DENÚNCIA 
 
Qualquer um dos contratantes poderá denunciar o presente Contrato, com comunicação do fato, por 
escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, devendo ser respeitado o andamento das 
atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou que possa causar prejuízos à saúde da 
população, quando então será respeitado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o encerramento 
deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato na imprensa oficial, de 
conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93 e na forma da 
legislação municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência do Contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento será de 12 (doze) 
meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 
8.666/93, limitado ao máximo de 60(sessenta) meses. 
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Parágrafo Único: A continuação da prestação de serviços nos exercícios financeiros subsequentes ao 
presente, respeitando prazo de vigência do Contrato, fica condicionada à aprovação das dotações 
próprias para as referidas despesas no orçamento do Fundo Municipal da Saúde – FMS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Brusque/SC, como competente, a fim de dirimir questões que se 
originem do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E 
assim, por estarem certas e ajustadas, as partes contratantes assinam este Termo de Contrato em 03 
(três) vias de igual teor. 
 
 
 
 
Guabiruba (SC), em .......de ................. de 2021. 
 
 
 
 
 
 

AMANDA FRANCIELI KORMANN 
Secretária de Saúde 
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