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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 12/2018FMS 
 

 
O Município de Ascurra (SC) torna público que estará recebendo, a partir do dia 9/11/2018, no 
horário das 08h às 11h30min, documentação para o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS E FÍSICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA A SAÚDE, QUE CONSISTE EM SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS EM 
ESPECIALIDADES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR.  
 
Este edital de credenciamento contém os seguintes anexos:  
 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Ficha de requerimento para inscrição no credenciamento (pessoa jurídica); 
Anexo III – Ficha de requerimento para inscrição no credenciamento (pessoa física); 
Anexo IV – Minuta do contrato de credenciamento; 
Anexo V – Modelo de declaração de inexistência de menor de 18 anos no quadro funcional da 
empresa; 
Anexo VI – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar; 
Anexo VII – Edital de credenciamento n. 4/2018 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Médio Vale do Itajaí – CISAMVI. 
 
A análise e avaliação da documentação dos interessados serão procedidas pela Comissão 
Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 6237/2018 em conformidade com os 
parâmetros e requisitos estabelecidos neste edital. 
 
O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados que 
acudirem ao mesmo, compreendendo a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a 
qualificação econômico-financeira, e o cumprimento das demais exigências contidas no 
presente edital, bem como aceitação das mesmas. 
 
O presente credenciamento é regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94. 
 
O presente edital de credenciamento terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, por tratar-se 
de serviços de natureza contínua, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até 
o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da Administração, com a anuência da 
credenciada, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93. 
 
Estima-se que nos primeiros 12 (doze) meses poderão ser realizadas até 800 (oitocentas) 
consultas nas diversas especialidades e 120 (cento e vinte) procedimentos cirúrgicos, 
chegando-se a estes quantitativos com base em levantamento de anos anteriores, não estando 
a Administração obrigada a adquirir toda ou qualquer quantidade indicada durante a vigência 
do credenciamento. 

 
1. DO OBJETO  
 
1.1 Credenciamento de pessoas jurídicas e físicas especializadas na prestação de serviços de 
assistência a saúde, que consiste em serviço de consultas médicas nas seguintes 
especialidades: consulta médica em cardiologia, consulta médica em cirurgia geral, consulta 
médica em otorrinolaringologia, consulta médica em endocrinologia, consulta médica em 
ginecologia, consulta médica em neurologia, consulta médica em psiquiatria, consulta médica 
em ortopedia/traumatologia, consulta médica em oftalmologia, consulta médica em 
dermatologia, consulta médica em mastologia, consulta médica em cirurgia dermatológica, 
consulta médica em neurocirurgia, consulta médica em nefrologia, consulta médica em 
pediatria, consulta médica em angiologia/cirurgia vascular,  consulta médica em urologia,  
consulta médica em neuropediatria, consulta médica em anestesiologia,  consulta médica em 
pediatria,  consulta médica em quiropraxia,  consulta médica em cirurgia de cabeça e pescoço, 
consulta médica em geriatria, e procedimentos cirúrgicos. 
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1.2 Os serviços deverão ser prestados em instalações (consultórios, clínicas ou 
estabelecimentos particulares) de responsabilidade do credenciado. 
1.3 Os valores estimados para as contratações do objeto deste termo tomam por referência os 
preços do edital de credenciamento n. 4/2018 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 
Vale do Itajaí – CISAMVI – ficando estipulado o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) para todas 
as consultas em especialidades com exceção da oftalmologia, cujo valor é de R$ 50,00 
(cinquenta reais) a consulta, bem como da neurocirurgia, neurologia, neuropediatria e 
psiquiatria, cujos valores são de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) a consulta, além de um 
bônus R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para os procedimentos cirúrgicos. 
1.4 Terão preferência nas contratações dos serviços deste edital as entidades filantrópicas bem 
como entidades sem fins lucrativos. 

 
2. DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
 
2.1 As pessoas jurídicas e físicas interessadas em prestar os serviços de consultas médicas 
em especialidades e procedimentos para o Fundo Municipal de Saúde de Ascurra (SC) 
poderão se credenciar para tal, 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 terão sua veracidade confirmada em seus 
respectivos sites.  
2.2 Os documentos para o credenciamento, deverão ser entregues em envelope lacrado, 
diretamente no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ascurra, sito a Rua 
Benjamin Constant, n.° 221, Centro – Ascurra – SC, a partir do dia 9 de novembro de 2018.  
 
2.4. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
2.4.1 Todos os documentos solicitados no item “3. Da Habilitação” deverão ser apresentados 
em envelope lacrado e indevassável, entregues no Setor de Compras e Licitações do Município 
de Ascurra durante o período de vigência do credenciamento, e deverá conter as seguintes 
informações no lado exterior do envelope: 
 
CREDENCIAMENTO Nº 12/2018 FMS 
Fundo Municipal da Saúde de Ascurra 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL/NOME DA PESSOA FÍSICA:  
CNPJ/CPF: 
ENDEREÇO: 
E-MAIL: 
FONE: 
 
3. DA HABILITAÇÃO  
 
3.1 Sendo pessoa jurídica, o proponente deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
3.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (com as últimas alterações), 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado da ata da última eleição de seus administradores, ou; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de 
diretoria em exercício, ou; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, juntamente de ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
e) Cartão do CNPJ. 
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3.1.2 HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Certidão negativa de débitos municipais da sede da empresa;  
b) Certidão negativa de débitos estaduais; 
c) Certidão conjunta negativa de débitos federais (dívida ativa da união); 
d) Certidão de regularidade do FGTS;  
e) Certidão de regularidade trabalhista atestada por meio de certidão negativa de débitos 
trabalhistas – CNDT. 
 
3.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo 
Distribuidor Judicial da Sede do proponente, emitida, no máximo até 60 (sessenta) dias da data 
prevista para o julgamento desta licitação, caso o prazo de validade não esteja expresso na 
mesma. 
 
3.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Cópia do Alvará de localização fornecido pelo Município da sede da empresa – em vigência;  
b) Cópia do Alvará de Licença Sanitária (Saúde) segundo a legislação vigente;  
c) Certificado de regularidade do estabelecimento (registro ou inscrição da pessoa jurídica) 
junto ao Conselho Regional de Classe (CREMESC, COREN, CREFITO, etc); 
d) Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde; 
e) Nome e número de registro do responsável técnico no Conselho Regional competente. 
 
3.1.5 OUTROS DOCUMENTOS 
 
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo para licitar – conforme anexo VI; 
b) Declaração de inexistência no quadro funcional da empresa de menor de 18 anos 
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos, salvo 
regularmente contratado na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (art. 7º XXXIII 
CF) – conforme anexo V; 
c) Ficha de requerimento para o credenciamento devidamente preenchida e assinada pelo 
representante legal (Anexo II). 
 
3.2 SENDO PESSOA FÍSICA: 
 
a) Cópia autenticada de documento de identidade (RG) e CPF;  
b) Certidão Negativa de Débitos Municipais;  
c) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;  
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Federais (Dívida Ativa da União);  
e) Comprovação de inscrição no Conselho Regional pertinente;  
f) Cópia autenticada de documento comprobatório de título de especialista na área pretendida; 
g) Ficha de requerimento para o credenciamento devidamente preenchida e assinada pelo 
credenciado (Anexo III). 
 
5. DA ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
 
5.1 A Comissão de Licitações, representada por algum de seus membros, receberá o envelope 
contendo os documentos, protocolando-o com data de recebimento. 
5.2 A Comissão de Licitações se reunirá em sessão pública para abertura e análise da 
documentação apresentada, conforme as exigências do item 4 deste edital. 
5.3 Ao final da análise da documentação, será lavrada ata circunstanciada, na qual serão 
registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada por todos os membros da 
Comissão de Licitação. 
5.4 Caso a documentação apresentada não esteja em conformidade com as exigências deste 
edital de credenciamento, a interessada será notificada (via e-mail ou correios), e terá o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para a regularização, complementação, substituição ou apresentação de 
nova documentação. 
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5.5 O prazo para regularização, complementação, substituição ou apresentação de nova 
documentação poderá ser prorrogado, mediante requerimento da interessada e aceitação da 
Comissão de Licitações.  
5.6 O fato de a interessada NÃO TER SUA DOCUMENTAÇÃO APROVADA, não impede que a 
mesma apresente a documentação exigida em outra oportunidade, podendo buscar o 
credenciamento a qualquer tempo, apresentando a documentação exigida neste 
credenciamento e passará por nova análise.  
 
6. DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
 
6.1 Estando a documentação apresentada em conformidade com as exigências deste 
credenciamento a interessada será declarada HABILITADA. 
6.2 O Município de Ascurra publicará em seu site oficial a habilitação e convocação da 
proponente para assinatura do termo de credenciamento, devendo a mesma comparecer em 
até 5 (cinco) dias úteis após a publicação de sua convocação para firmar o termo de contrato. 
6.3 O Termo de Contrato de Credenciamento, minuta constante no Anexo IV será lavrado em 
duas vias, que será assinado pelo responsável do credenciado, pelo Prefeito Municipal e pelo 
Secretário da Saúde e Assistência Social deste Município. 
 
7. DO TERMO DE FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA 
 
7.1 A formalização do credenciamento se dará através de contrato específico, conforme minuta 
constante no anexo IV deste edital.  
7.2 O prazo de vigência do contrato de credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado mediante assinatura de termo aditivo entre as partes, mantidos os direitos, 
obrigações e responsabilidades contratuais, sendo que qualquer prorrogação deverá ser 
solicitada no prazo de vigência do respectivo contrato, com justificativa por escrito, nos termos 
do art.57§§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93 
 
8. DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1 Não poderá exercer atividade, por credenciamento, o servidor público de provimento efetivo 
ou em exercício de cargo em comissão ou função gratificada, ou que estiver em exercício de 
mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses cargos. 
8.2 O credenciado que venha a se enquadrar nas situações previstas no item anterior, terá 
suspensa a respectiva atividade, enquanto estiver impedido.  
8.3 A credenciada irá atender os usuários em instalações próprias (consultórios ou clínicas 
particulares) de responsabilidade da credenciada, nos Município de Ascurra ou cidades 
limítrofes a este.  
8.4 Identificada à necessidade da realização de serviço de saúde constante neste Edital, será 
ofertado ao paciente ou representante legal a opção de escolha do credenciado para o 
respectivo serviço, conforme lista de credenciados mantida pelo Fundo Municipal de Saúde. 
8.5 As autorizações para a realização dos procedimentos de consultas e/ou dos exames bem 
como os agendamentos serão expedidos por servidor designado da Secretaria Municipal da 
Saúde de Ascurra. 
8.6 O Município de Ascurra, através do Fundo Municipal de Saúde, reserva-se o direito de 
fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos credenciados, sendo-lhes facultado 
o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má qualidade, através de processo 
administrativo específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da 
ampla defesa.  
8.7 Quanto às quantidades de consultas e procedimentos a serem realizados, serão liberados 
mediante a necessidade da demanda mês da Secretaria de Saúde do Município, sempre com a 
autorização da mesma e/ou do Secretario Municipal de Saúde, sendo que a quantidade 
máxima mês é apenas um fator de controle e não como base efetiva de pagamento.   
8.8 O credenciamento se caracteriza como relação contratual de prestação de serviços.  
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9. DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CREDENCIADOS 
 
9.1 O Credenciado não poderá cobrar do paciente, ou seu responsável, qualquer 
complementação aos valores pagos pelos serviços prestados. 
9.2 Obriga-se a colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Ascurra, todas as 
consultas e/ou procedimentos a que se credenciou.  
9.3 Obriga-se a prescrever e efetuar todos os encaminhamentos dentro dos protocolos 
constantes no âmbito do Município ( Secretaria Municipal de Saúde ) e Sistema Único de 
Saúde – SUS.  
9.4 Atender os pacientes do SUS com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 
mantendo-se a qualidade na prestação de serviços.  
9.5 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. 
9.6 Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua assistência.  
9.7 Colher na 2ª via do relatório de atendimento, a assinatura do paciente ou de seu 
representante legal, devendo este documento ser arquivado no Prontuário da Secretaria 
Municipal da Saúde de Ascurra.  
9.8 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.  
9.9 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao 
paciente deste.  
9.10 São ainda obrigações dos prestadores de serviços à Secretaria Municipal da Saúde de 
Ascurra:  
9.10.1 Informar à Secretaria Municipal de Saúde de Ascurra eventual alteração de sua razão 
social, de seu controle acionário ou de mudança de sua diretora ou de seu estatuto, enviando 
cópia autenticada da certidão da Junta comercial ou do cartório de registro civil das pessoas 
jurídicas. 
9.10.2 Executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos de consultas e/ou de 
procedimentos, obedecendo rigorosamente às normas técnicas respectivas.  
9.10.3 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força deste 
edital. 
9.10.4 Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e avaliação 
da Secretaria Municipal de Saúde para supervisionar e acompanhar a execução da prestação 
dos serviços especializados do contrato.  
9.10.5 Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no credenciamento.  
 
10. DO PAGAMENTO  
 
10.1 O pagamento dos serviços será mensal, efetuado até o décimo dia do mês subsequente 
aos serviços prestados. 
10.2 O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de nota fiscal e relação dos 
pacientes atendidos e/ou procedimentos realizados até o dia 30 do mês anterior, devidamente 
assinada pelo responsável da Secretaria Municipal de Saúde.  
10.3 Os valores serão reajustados acompanhando a tabela de preços do CISAMVI. 
 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
11.1 As despesas com a execução do presente edital correrão à conta da dotação 
orçamentária abaixo:  
 

DOTAÇÕES 

Exercício 
da despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2018 159 05 001 2024 333900000000000 333903905000000 01020000 
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12. DAS PENALIDADES 
 
12.1 O CONTRATADO incorrerá em multa, quando houver o descumprimento do objeto 
contratado, no valor equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada infração, sem prejuízo 
de outras penalidades legais aplicáveis.  
12.2 Pela inobservância de qualquer cláusula, condição ou obrigação constante deste ajuste, 
ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, o CONTRATADO ficará 
sujeito às seguintes sanções, a serem aplicadas pela CONTRANTE, individual ou 
cumulativamente, a seu critério: 
a) advertência;  
b) multa da forma e equivalência da Cláusula 12.1;  
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração por prazo de até 2 (dois) anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública;  
e) rescisão do contrato nas hipóteses permitidas legalmente;  
f) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
administração Pública Municipal.  
12.3 O CONTRATADO Incorrerá nas mesmas penas previstas nas alíneas “c” e “d” da cláusula 
12.2, se:  
a) sofrer condenação definitiva por praticar meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  
b) praticar atos ilícitos, entre eles, a litigância de má-fé;  
c) demonstrar inidoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos ilícitos 
praticados.  
12.4 Na hipótese da caracterização da litigância de má-fé, a CONTRATNATE, 
independentemente, da ação judicial competente, aplicará, imediatamente, após a constatação 
do fato, penalidade de suspensão ao CONTRATADO, do direito de participar das licitações 
promovidas pela CONTRATANTE, pelo prazo de 2 (dois) anos.  
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
13.1 A Secretaria Municipal da Saúde de Ascurra poderá revogar o presente edital no todo ou 
em parte, por conveniência administrativa e interesse público ou por fato superveniente, 
devidamente justificado.  
13.2 Será facultada a Secretaria Municipal de Saúde de Ascurra, em qualquer tempo, promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do contrato, bem como a 
aferição dos serviços ofertados, além de solicitar dos órgãos técnicos competentes a 
elaboração de pareceres destinados a fundamentar a decisão.  
13.3 A(o) credenciada(o) deverá comunicar formalmente a Secretaria Municipal da Saúde, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a eventual impossibilidade temporária de prestar os 
serviços constantes do objeto deste edital, mediante plena justificativa técnica. 
13.4 O credenciamento será formalizado por decisão da Secretaria Municipal de Saúde e 
gestora do Fundo Municipal de Saúde de Ascurra e poderá ser revogado a qualquer momento, 
a juízo de conveniência e oportunidade do Fundo Municipal de Saúde de Ascurra, por motivos 
plenamente justificáveis e dentro do interesse público, ou a pedido da(o) Credenciada(o), que 
deverá encaminhar ofício com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
13.5 Em caso de atraso na entrega da relação dos pacientes atendidos e respectivas notas 
fiscais no mês por parte da(o) credenciada(o) ficará o pagamento da fatura correspondente, 
retardado proporcionalmente. 
13.6 A remuneração recebida pela(o) credenciada(o) não gerará direito adquirido ou ato 
jurídico perfeito, não havendo nenhum vínculo da natureza trabalhista ou previdenciária.  
13.7 A(o) credenciada(o) será responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos 
órgãos do SUS ou a terceiros a ele vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, 
negligência, imperícia ou imprudência, praticadas por seus empregados, profissionais ou 
prepostos, ficando assegurado a(o) Credenciada(o) o direito de regresso. A responsabilidade 
da(o) credenciada(o) estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à 
prestação de serviços, nos estritos termos do art. 14 da lei nº 8.078/90 (código de defesa do 
Consumidor).  
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13.8 Os casos omissos serão discutidos e analisados pela Secretaria Municipal de Saúde, sob 
os aspectos da legislação pertinente, visando o melhor atendimento aos usuários do SUS.  
 
14. DAS INFORMAÇÕES  
 
14.1 Informações complementares sobre este edital ou ainda sobre o andamento da licitação e 
resultados de julgamentos poderão ser obtidas nos dias úteis, das 8 horas às 11h30min, na 
Prefeitura Municipal de Ascurra, sito à Rua Benjamin Constant, n. 221, Centro, Ascurra – no 
Setor de Compras, ou através do telefone (47) 3383-0222. 
 
Ascurra, 6 de novembro de 2018.  
 

 
__________________________ 
ENILSON ERLEY DE FREITAS 
Secretário Municipal da Saúde e 

Assistência Social 

____________________________ 
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
CREDENCIAMENTO N. 12/2018 FMS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. DO OBJETO 
 
1.1 Tem-se por objeto deste termo de referência o Credenciamento de pessoas jurídicas e 
físicas especializadas na prestação de serviços de assistência a saúde, que consiste em 
serviço de consultas médicas nas seguintes especialidades: consulta médica em cardiologia, 
consulta médica em cirurgia geral, consulta médica em otorrinolaringologia, consulta médica 
em endocrinologia, consulta médica em ginecologia, consulta médica em neurologia, consulta 
médica em psiquiatria, consulta médica em ortopedia/traumatologia, consulta médica em 
oftalmologia, consulta médica em dermatologia, consulta médica em mastologia, consulta 
médica em cirurgia dermatológica, consulta médica em neurocirurgia, consulta médica em 
nefrologia, consulta médica em pediatria, consulta médica em angiologia/cirurgia vascular,  
consulta médica em urologia,  consulta médica em neuropediatria, consulta médica em 
anestesiologia,  consulta médica em pediatria,  consulta médica em quiropraxia,  consulta 
médica em cirurgia de cabeça e pescoço, consulta médica em geriatria, e procedimentos 
cirúrgicos. 
1.2 Os serviços deverão ser prestados em instalações (consultórios, clínicas ou 
estabelecimentos particulares) de responsabilidade do credenciado. 
1.3 Terão preferência nas contratações dos serviços deste edital as entidades filantrópicas bem 
como entidades sem fins lucrativos. 
 
2. DOS VALORES APLICADOS 
 
2.1 Os valores estimados para as contratações do objeto deste termo tomam por referência os 
preços do edital de credenciamento n. 4/2018 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 
Vale do Itajaí – CISAMVI – ficando estipulado o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) para todas 
as consultas em especialidades com exceção da oftalmologia, cujo valor é de R$ 50,00 
(cinquenta reais) a consulta, bem como da neurocirurgia, neurologia, neuropediatria e 
psiquiatria, cujos valores são de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) a consulta, além de um 
bônus R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para os procedimentos cirúrgicos. 
2.2 Os valores serão reajustados acompanhando a tabela de preços do CISAMVI.  
 
3. DA JUSTIFICATIVA 
 
3.1 Justifica-se a abertura deste credenciamento em decorrência da oferta insuficiente 
disponibilizada pela pactuação do Sistema Único de Saúde para o atendimento dos pacientes 
no âmbito deste Município, tendo por objetivo diminuir filas de espera e proporcionar uma 
melhor qualidade na saúde oferecida pelo Município, tanto para o atendimento em 
especialidades médicas cuja espera é muito longa, bem como para a realização de cirurgias 
eletivas cujos procedimentos demoram anos até serem realizados.  
3.2 Além disso, justifica-se a utilização dos preços utilizados pelo CISAMVI + o bônus a que se 
refere o item 2.1, como forma de incentivo na busca de profissionais das diversas 
especialidades que o credenciamento proporcionará, e de igual sorte, diminuir as filas de 
espera e aumento na qualidade do atendimento público dos serviços de saúde municipais. 
 
4. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 O credenciamento terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, por tratar-se de serviços de 
natureza contínua, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 
60 (sessenta) meses, caso haja interesse da Administração, com a anuência da credenciada, 
nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93. 
 
5. DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1 Não poderá exercer atividade, por credenciamento, o servidor público de provimento efetivo 
ou em exercício de cargo em comissão ou função gratificada, ou que estiver em exercício de 
mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses cargos. 
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5.2 O credenciado que venha a se enquadrar nas situações previstas no item anterior, terá 
suspensa a respectiva atividade, enquanto estiver impedido.  
5.3 A credenciada irá atender os usuários em instalações próprias (consultórios ou clínicas 
particulares) de responsabilidade da credenciada, nos Município de Ascurra ou cidades 
limítrofes a este.  
5.4 Identificada à necessidade da realização de serviço de saúde constante neste Edital, será 
ofertado ao paciente ou representante legal a opção de escolha do credenciado para o 
respectivo serviço, conforme lista de credenciados mantida pelo Fundo Municipal de Saúde. 
5.5 As autorizações para a realização dos procedimentos de consultas e/ou dos exames bem 
como os agendamentos serão expedidos por servidor designado da Secretaria Municipal da 
Saúde de Ascurra. 
5.6 O Município de Ascurra, através do Fundo Municipal de Saúde, reserva-se o direito de 
fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos credenciados, sendo-lhes facultado 
o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má qualidade, através de processo 
administrativo específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da 
ampla defesa.  
5.7 Quanto às quantidades de consultas e procedimentos a serem realizados, serão liberados 
mediante a necessidade da demanda mês da Secretaria de Saúde do Município, sempre com a 
autorização da mesma e/ou do Secretario Municipal de Saúde, sendo que a quantidade 
máxima mês é apenas um fator de controle e não como base efetiva de pagamento.   
5.8 O credenciamento se caracteriza como relação contratual de prestação de serviços.  
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CREDENCIADOS 
 
6.1 O Credenciado não poderá cobrar do paciente, ou seu responsável, qualquer 
complementação aos valores pagos pelos serviços prestados. 
6.2 Obriga-se a colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Ascurra, todas as 
consultas e/ou procedimentos a que se credenciou.  
6.3 Obriga-se a prescrever e efetuar todos os encaminhamentos dentro dos protocolos 
constantes no âmbito do Município (Secretaria Municipal de Saúde) e Sistema Único de Saúde 
– SUS.  
6.4 Atender os pacientes do SUS com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 
mantendo-se a qualidade na prestação de serviços.  
6.5 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. 
6.6 Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua assistência.  
6.7 Colher na 2ª via do relatório de atendimento, a assinatura do paciente ou de seu 
representante legal, devendo este documento ser arquivado no Prontuário da Secretaria 
Municipal da Saúde de Ascurra.  
6.8 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.  
6.9 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao 
paciente deste.  
6.10 São ainda obrigações dos prestadores de serviços à Secretaria Municipal da Saúde de 
Ascurra:  
6.10.1 Informar à Secretaria Municipal de Saúde de Ascurra eventual alteração de sua razão 
social, de seu controle acionário ou de mudança de sua diretora ou de seu estatuto, enviando 
cópia autenticada da certidão da Junta comercial ou do cartório de registro civil das pessoas 
jurídicas. 
6.10.2 Executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos de consultas e/ou de 
procedimentos, obedecendo rigorosamente às normas técnicas respectivas.  
6.10.3 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força deste 
edital. 
6.10.4 Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e avaliação 
da Secretaria Municipal de Saúde para supervisionar e acompanhar a execução da prestação 
dos serviços especializados do contrato.  
6.10.5 Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no credenciamento.  
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7. DO PAGAMENTO 
 
7.1 O pagamento dos serviços será mensal, efetuado até o décimo dia do mês subsequente 
aos serviços prestados. 
7.2 O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de nota fiscal e relação dos 
pacientes atendidos e/ou procedimentos realizados até o dia 30 do mês anterior, devidamente 
assinada pelo responsável da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
8.1 As despesas com a execução do presente edital correrão à conta da dotação orçamentária 
abaixo:  
 

DOTAÇÕES 

Exercício 
da despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2018 159 05 001 2024 333900000000000 333903905000000 01020000 

 
Ascurra, 5 de novembro de 2018. 

 
 

__________________________ 
ENILSON ERLEY DE FREITAS 

Secretário Municipal da Saúde e Assistência Social 
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ANEXO II 
CREDENCIAMENTO N. 12/2018 FMS 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO (PESSOA 
JURÍDICA) 

 
Ao Fundo Municipal de Saúde 
Setor de Licitações e Contratos 
Ascurra – SC 
 
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS E FÍSICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA A SAÚDE, QUE CONSISTE EM SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS EM 
ESPECIALIDADES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR 
divulgado pelo Município de Ascurra através do Fundo Municipal de Saúde, nos termos do 
presente Edital. 
 
Nome: 
_______________________________________________________________ 
Telefone:___________________ e-mail: ______________________________ 
Endereço Comercial: ______________________________________________ 
CEP:_________________ Cidade:___________________ Estado: __________ 
C.N.P.J:______________ Estadual: ____________ Inscr.Municipal__________ 
Banco _______________ Ag:__________ Conta Corrente n. º_____________ 
Responsável Técnico pelos Serviços Prestados:__________________________ 
N° do conselho da categoria do profissional técnico: _____________________ 
 
Para tanto, DECLARA, sob as penas da lei, que: 
- Concordamos em se submeter a todas às disposições constantes no Edital de 
Credenciamento nº 12/2018 FMS e seus Anexos; 
- Possuímos estrutura, materiais, equipamentos e outros itens considerados essenciais para o 
cumprimento dos serviços constantes desta ficha de inscrição; 
- Conhecemos e estamos de acordo em aceitar e prestar os serviços pelos valores constantes 
na tabela de preços prevista no edital de credenciamento n. 4/2018 do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI. 
 
ESPECIALIDADES A SE CREDENCIAR:  
 
IRÁ SE CREDENCIAR PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS? 
 (    )  SIM                 (     )      NÃO 
 
 
Local(is) onde será(ão) executado(s) o(s) serviço(s): 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
(cidade), (dia) de (mês) de (ano). 
 
 

 
__________________________ 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III 
CREDENCIAMENTO N. 12/2018 FMS 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO (PESSOA 
FÍSICA) 

 
Ao Fundo Municipal de Saúde 
Setor de Licitações e Contratos 
Ascurra – SC 
 
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS E FÍSICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA A SAÚDE, QUE CONSISTE EM SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS EM 
ESPECIALIDADES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR 
divulgado pelo Município de Ascurra através do Fundo Municipal de Saúde, nos termos do 
presente Edital. 
 
Nome: 
_______________________________________________________________ 
Telefone:___________________ e-mail: ______________________________ 
Endereço Comercial: ______________________________________________ 
CEP:_________________ Cidade:___________________ Estado: __________ 
CPF:______________  
Banco _______________ Ag:__________ Conta Corrente n. º_____________ 
Responsável Técnico pelos Serviços Prestados:__________________________ 
N° do conselho da categoria do profissional técnico: _____________________ 
 
Para tanto, DECLARA, sob as penas da lei, que: 
- Concorda em se submeter a todas às disposições constantes no Edital de Credenciamento nº 
12/2018 FMS e seus Anexos; 
- Que possui estrutura, materiais, equipamentos e outros itens considerados essenciais para o 
cumprimento dos serviços constantes desta ficha de inscrição; 
- Conhece e estamos de acordo em aceitar e prestar os serviços pelos valores constantes na 
tabela de preços prevista no edital de credenciamento n. 12/2018 do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI. 
 
ESPECIALIDADES A SE CREDENCIAR:  
 
IRÁ SE CREDENCIAR PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS? 
 (    )  SIM                 (     )      NÃO 
 
 
Local(is) onde será(ão) executado(s) o(s) serviço(s): 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
(cidade), (dia) de (mês) de (ano). 
 
 
 

_______________________ 
NOME COMPLETO 

CPF 
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ANEXO IV 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2018 FMS 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. __/2018 
 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE ASCURRA, E DE OUTRO, ____________, NOS TERMOS DA LEI N.º 8666 DE 
21/06/1993, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EXECUCAO DIRETA.  
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob n° 11.241.709/0001-03, com sede na Rua de Lurdes, n. 47, Bairro Nossa 
Senhora de Lurdes, Ascurra (SC), neste ato representado pelo Senhor LAIRTON ANTONIO 
POSSAMAI, Prefeito legitimamente eleito para o cargo, brasileiro, inscrito no CPF sob n° 
692.994.209-04 e Cédula de Identidade n° 22863532-SSP/SC, residente e domiciliado à Rua 
25 de Fevereiro, n° 85, Bairro Centro, Ascurra (SC), e pelo Sr. ENILSON ERLEY DE FREITAS, 
Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social, brasileiro, inscrito no CPF sob n° 
516.236.509-25 e Cédula de Identidade n° 35232443-SSP/SC, residente e domiciliado à Rua 
Santos Dumont, n° 168, Bairro Centro, cidade de Indaial (SC), no final assinado, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado _____________, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°. _________________, com sede na 
______________, n.º ____, cidade-UF, neste ato representada por seu Sócio-Gerente, o Sr. 
_______________, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, pactuam o presente 
contrato, firmado nos termo do edital de credenciamento n.º 12/2018 FMS.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
1.1 Tem-se por objeto deste contrato a prestação de serviços de assistência a saúde, que 
consiste em serviço de consultas médicas nas seguintes especialidades: consulta médica em 
cardiologia, consulta médica em cirurgia geral, consulta médica em otorrinolaringologia, 
consulta médica em endocrinologia, consulta médica em ginecologia, consulta médica em 
neurologia, consulta médica em psiquiatria, consulta médica em ortopedia/traumatologia, 
consulta médica em oftalmologia, consulta médica em dermatologia, consulta médica em 
mastologia, consulta médica em cirurgia dermatológica, consulta médica em neurocirurgia, 
consulta médica em nefrologia, consulta médica em pediatria, consulta médica em 
angiologia/cirurgia vascular,  consulta médica em urologia,  consulta médica em neuropediatria, 
consulta médica em anestesiologia,  consulta médica em pediatria,  consulta médica em 
quiropraxia,  consulta médica em cirurgia de cabeça e pescoço, consulta médica em geriatria, e 
procedimentos cirúrgicos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
 
2.1 O presente contrato é firmado através do Edital de Credenciamento n.º 12/2018 FMS.  
2.2 O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento específico, que 
importe em alteração de qualquer condição contratual, desde que sejam assinados por 
representantes legais das partes, observando os limites e as formalidades legais.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR  
 
3.1 O valor total mensal ficará determinado pela demanda atendida e apresentada em fatura 
com as autorizações e a lista com os nomes dos atendidos, sendo que o valor a ser praticado 
na prestação dos serviços devem acompanhar os preços da tabela referência do edital de 
credenciamento n. 4/2018 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – 
CISAMVI (vide anexo VII do edital credenciamento). 
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS  
 
4.1 Havendo reajuste de preços pela Tabela de Referência do Consórcio CISAMVI o custeio 
será repassado na competência de referência.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E FORMA DE ENTREGA  
 
5.1 O pagamento dos serviços será mensal, efetuado até o décimo dia do mês subsequente 
aos serviços prestados. 
5.2 O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de nota fiscal e relação dos 
pacientes atendidos e/ou procedimentos realizados até o dia 30 do mês anterior, devidamente 
assinada pelo responsável da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS  
 
6.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das dotações 
orçamentárias: 
 
DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Referência Órgão Unidade Ação Plano Subelemento Vínculo 

2018 159 05 001 2024 333900000000000 333903905000000 01020000 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
7.1 O presente contrato terá vigência até __/__/____, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses de vigência máximo do 
credenciamento, caso haja interesse da Administração, com a anuência da credenciada, nos 
termos do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  
 
Constituem motivos para rescisão do contrato:  
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  
c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade da prestação serviços no prazo estipulado;  
d) O atraso injustificado no início da prestação dos serviços;  
e) A paralisação do serviço, sem justa causa ou prévia comunicação a CONTRATANTE;  
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo 
representante da CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização deste 
contrato;  
g) a decretação de falência;  
h) a dissolução da CONTRATADA;  
i) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste contrato.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
9.1 O CONTRATADO incorrerá em multa, quando houver o descumprimento do objeto 
contratado, no valor equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada infração, sem prejuízo 
de outras penalidades legais aplicáveis 
9.2 Pela inobservância de qualquer cláusula, condição ou obrigação constante deste ajuste, ou 
de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, o CONTRATADO ficará sujeito 
às seguintes sanções, a serem aplicadas pela CONTRANTE, individual ou cumulativamente, a 
seu critério: 
a) advertência;  
b) multa da forma e equivalência da Cláusula 9.1;  
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c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração por prazo de até 2 (dois) anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública;  
e) rescisão do contrato nas hipóteses permitidas legalmente;  
f) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
administração Pública Municipal.  
9.3 O CONTRATADO Incorrerá nas mesmas penas previstas nas alíneas “c” e “d” da cláusula 
9.2, se:  
a) sofrer condenação definitiva por praticar meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  
b) praticar atos ilícitos, entre eles, a litigância de má-fé;  
c) demonstrar inidoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de atos ilícitos 
praticados.  
9.4 Na hipótese da caracterização da litigância de má-fé, a CONTRATANTE, 
independentemente, da ação judicial competente, aplicará, imediatamente, após a constatação 
do fato, penalidade de suspensão ao CONTRATADO, do direito de participar das licitações 
promovidas pela CONTRATANTE, pelo prazo de 2 (dois) anos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES  
 
10.1 O Credenciado não poderá cobrar do paciente, ou seu responsável, qualquer 
complementação aos valores pagos pelos serviços prestados.  
10.2 Obriga-se a colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Ascurra, todas as 
prescrições e procedimentos constantes na tabela e protocolo do SUS.   
10.3 Obriga-se a atender todos os encaminhamentos para os serviços de diagnóstico feitos 
pela rede Municipal de Saúde.  
10.4 Atender os pacientes do SUS com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 
mantendo-se a qualidade na prestação de serviços.  
10.5 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.  
10.6 Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua assistência. 
10.7 Colher na 2ª via do relatório de atendimento, a assinatura do paciente ou de seu 
representante legal, devendo este documento ser arquivado no Prontuário da Secretaria 
Municipal da Saúde de Ascurra.  
10.8 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. 
10.9 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao 
paciente deste. 
10.10 São ainda obrigações dos prestadores de serviços à Secretaria Municipal da Saúde de 
Ascurra:  
10.10.1 Informar à Secretaria Municipal de Saúde de Ascurra eventual alteração de sua razão 
social, de seu controle acionário ou de mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, enviando 
cópia autenticada da certidão da Junta comercial ou do cartório de registro civil das pessoas 
jurídicas.  
10.10.2 Executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos de consultas e/ou de 
procedimentos, obedecendo rigorosamente às respectivas normas técnicas.  
10.10.3 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força deste 
edital. 
10.10.4 Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e avaliação 
da Secretaria Municipal de Saúde para supervisionar e acompanhar a execução da prestação 
dos serviços especializados do contrato.  
10.10.5 Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no credenciamento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO  
 
11.1 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o 
período de vigência do Contrato, para representá-la sempre que for necessário.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS  
 
12.1 Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito 
de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que 
dispõem a Lei n º 8.666/93 e demais legislação vigente aplicável à espécie.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES  
 
13.1 Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, 
sempre através de Termo Aditivo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  
 
14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Ascurra, como competente para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja.  
 
Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente termo em 02 (duas) 
vias de igual teor, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes 
que a tudo assistiram.  
 
Ascurra, __ de __________ de 2018.  
 
 
 
 

________________________ 
MUNICÍPIO DE ASCURRA 

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI 
CONTRATANTE 

 

_________________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

ASCURRA 
ENILSON ERLEY DE FREITAS 

CONTRATANTE 
 
 

_____________________ 
CREDENCIADA 

REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 
 
 

________________________            ___________________________ 
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ANEXO V 
CREDENCIAMENTO N. 12/2018 FMS 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA MENOR DE 18 ANOS NO QUADRO 
FUNCIONAL DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
______________________________(nome da empresa), CNPJ __.___.___/____-__, 
______________________________(endereço completo), declara sob as penas da lei, a 
inexistência no quadro funcional da empresa de menor de dezoito anos desempenhando 
trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou mesmo menor de dezesseis anos, salvo 
regularmente contratado na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos (art. 7º, XXXII 
CF).  
 
 
 
Local, data.  
 
 
 
Assinatura Identificável 
(Nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO VI 
CREDENCIAMENTO N. 12/2018 FMS 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 
 
 
 
_________________________(nome da empresa), CNPJ __.___.___/____-__, 
_________________________(endereço completo), declara sob as penas da lei que até a 
presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na licitante em 
referência, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
Local, data. 
 
 
 
Assinatura Identificável 
(Nome do representante legal e carimbo da empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


