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PROCESSO LICITATÓRIO N° 08/2020_FMS 

CREDENCIAMENTO Nº. 04/2020 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
EXAMES LABORATORIAIS PARA COVID-19 

 

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CPNJ sob n°. 01.610.566/0001-

06, com sede a Rua Roberto Hemkemaier, n°. 200, centro, em Palmeira/SC, representada por sua Prefeita 

Municipal, Sra. Fernanda de Souza Cordova, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

– SC, inscrito no CNPJ sob nº 11.299.998/0001-93 e pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde Bruna Larissa de 

Jesus Muniz, comunica aos interessados que se encontra aberto neste Município, o EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, no que couber pela Lei 

Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas condições definidas neste Edital e os anexos que o integram: 

Considerando a necessidade da contratação de serviços de saúde pelos gestores públicos, baseada em critérios 

uniformes, para suprir a necessidade da demanda dos usuários do sistema; 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância internacional-ESPII, feita pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS, em 30 de janeiro de 2020, devido ao alto grau de transmissibilidade do 

novo Coronavírus – COVID 2019; e A Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – 

ESPIN, por meio da Portaria GAB/MS nº. 188, de 03 de fevereiro de 2020. 

Considerando a Lei federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento 

da emergência em Saúde pública de importância internacional decorrente do COVID 2019 e sua regulamentação 

através da Portaria do Ministério da Saúde      nº . 356 de 11 de março de 2020; 

Considerando o Decreto Municipal nº. 1.646/2020, de 19 de março de 2020 e demais alterações, que declara 

Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Palmeira/SC, decorrente da pandemia causada pelo 

agente Coronavirus;  

O Fundo Municipal de Saúde RESOLVE convocar os PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA 

REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICO IGG/IGM PARA COVID-19 QUANTITATIVO 

(QUIMIOLUMINESCÊNCIA), EXAMES RT PCR (MOLECULAR) PARA COVID-19 E COLETA RT PCR PARA 

COVID-1+9, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDIDAS DE CONTROLE E 

PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE PALMEIRA/SC, nas condições aqui estabelecidas. 

 

1. DO OBJETO E VALORES 
1.1. O objeto do presente credenciamento é a AQUISIÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICO IGG/ IGM PARA 
COVID-19 (QUIMIOLUMINESCÊNCIA), EXAMES RT-PCR (MOLECULAR) PARA COVID-19 E COLETA RT-PCR 
PARA COVID-1+9, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDIDAS DE 
CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).   

 
1.2. Os valores são fixos na tabela a seguir: 

 
ITEM 

 
DESCRITIVO 

VALOR UNITÁRIO 
R$ 

01 EXAME SOROLÓGICO ANTICORPOS IGM E IGG ANTI SARS-
NCOV-2 (QUANTITATIVO) (até 500 unidades/mês) 

R$ 230,00 

02 EXAMES RT PCR (MOLECULAR) PARA COVID-19 E COLETA RT R$ 305,00 
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PCR PARA COVID-1+9. (até 500 unidades/mês) 

 
1.3. O valor estimado mensal em exames é de R$ 267.500,00 (duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos 

reais). 
 

2. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO CREDENCIAMENTO 
2.1. Os interessados em buscar Credenciamento junto ao Município deverão apresentar a seguinte documentação: 
a) Proposta datada e assinada especificando os serviços que tem interesse em credenciar, indicação do(s) 
profissional(is) e concordando com as condições do Edital de Credenciamento, conforme modelo do ANEXO I; 
b) Cópia do Contrato Social e/ou declaração de firma individual ou Estatuto Social devidamente registrado no Órgão 
Competente, bem como da última alteração (se houver); 
c) Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável legal pela proponente; 
d) Certificado de Regularidade da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Federal de Farmácia de Santa Catarina – 
CRF/SC em vigência; 
e) Copia do Diploma do Profissional; 
f) Cópia da Inscrição do profissional (Farmacêutico/Bioquímico) responsável no respectivo Conselho Regional de 
Farmácia (Cédula Profissional – CRF/SC) 
g) Comprovação que o Profissional indicado na proposta, faz parte do quadro permanente da proponente. A 
comprovação deverá ser feita mediante apresentação de cópia da Carteira de Trabalho, contrato de prestação de 
serviço autenticado em cartório ou em caso de sócio através do contrato social, nos termos da legislação vigente; 
h) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
i) Certidão Negativa de Débito do FGTS; 
j) Certidão Negativa da Fazenda Municipal; 
k) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual; 
l) Certidão Negativa relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 
m) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
n) Alvará de Licença Sanitária em vigência; 
o) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso             ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento do disposto no inciso V do Art 27 da Lei nº. 8.666/1993, 
acrescido pela Lei nº. 9.854/1999 (modelo ANEXO II). 
p) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos (ANEXO III). 
 
2.2. A falta de quaisquer dos documentos acima mencionados é razão para indeferimento do credenciamento. 
 
2.3. Os documentos, quando não originais, deverão ser autenticados por Cartório competente ou por servidor da 
Administração Publica Municipal. 
 

2.4. A documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado, no setor de licitações da Prefeitura Municipal, 
sito a Avenida Roberto Henckmaier, nº. 200, Centro.  
 
2.5. Na parte externa do envelope deverão constar os seguintes dizeres: 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA/SC 

CREDENCIAMENTO Nº. 04/2020 

Proponente: (Razão Social) 

CNPJ: 
E-mail:                                                         Telefone: 
“SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E DOCUMENTAÇÃO” 

 

 

2.6. A conferência da documentação requerida será realizada pela Comissão permanente de Licitações; 
 
3. DA ANÁLISE E  DOS PRAZOS  
3.1. Em até 03 (três) úteis após serem protocolizados os pedidos de credenciamento, a Comissão Permanente de 
Licitações se reunirá e fará a análise da documentação exigida. 
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3.1.1 A Comissão realizará solenidade de praxe para o julgamento do credenciamento, cujas decisões constarão 
em ata circunstancial, onde adotarão os requisitos a seguir relacionados: 

a) Depois de receber o requerimento de credenciamento, a Comissão Permanente de Licitações analisará a 

proposta e os respectivos documentos exigidos; 

b) Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, quanto à documentação de habilitação, 

a empresa será credenciada para realização dos serviços; 

c) Será considerado, Credenciada a empresa especializada que atender aos requisitos de habilitação sendo que 

não há competição de preços por se tratar de credenciamento para prestação de serviços por preço pré-definido; 

d) Recebido o parecer favorável e homologado o pedido de credenciamento, será firmado o termo de contrato 

entre as partes. 

 
3.2. A interessada cujo requerimento for negado ou considerado inapto poderá interpor recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da comunicação, por e-mail, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
 
3.2.1. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a documentação 
apresentada no ato da inscrição, não sendo considerado documento anexado em fase de recurso. 
 
3.2.2. Os recursos serão recebidos pela Comissão, a qual poderá reconsiderar ou não sua decisão em 05 (cinco) 
dias úteis, devendo encaminhá-los devidamente informados à autoridade competente para apreciação e decisão, no 
mesmo prazo. 
 
3.3. Serão credenciadas todas as empresas que comprovarem a habilitação exigida neste edital. 
 
3.4. Uma vez homologado o credenciamento, o prestador de serviços será convocado para firmar o devido 
Contrato, sendo que, a negativa ou o não comparecimento, num prazo de 03 (três) dias após o recebimento da 
convocação, acarretará na anulação do credenciamento, sob pena de aplicações de sansões previstas em lei. 
 
4. DO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
4.1. Os Procedimentos deverão ser realizados no estabelecimento do credenciado, com todas as normas de 
seguranças para a coleta. 
 
4.2. Os procedimentos serão autorizados pela Contratante, sendo que o contratado deverá atender somente 
pacientes agendados e autorizados pelos Médicos dos ESFs do Município de Palmeira/SC. 
 
4.3. Os usuários dos serviços são aqueles atendidos nas Unidades de Saúde do município ou encaminhados pelas 
mesmas, com requisição devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde, assinada e contendo o nome 
do Usuário. 
 
4.4. Todo material de EPIs para coleta e realização dos exames é por conta do fornecedor. 
 
4.5. O pagamento será efetuado de acordo com o relatório dos exames coletados com o nome dos pacientes e a 
data da coleta. 
 
 
5. DA VIGÊNCIA 
5.1. O Contrato de Prestação de Serviços terá sua vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, 
podendo ser renovado mediante termo aditivo, em consonância com o disposto no Art. 57, II, da Lei Federal nº. 
8.666/1993. 
 
5.2.  A quantidade de procedimentos contratados poderá ser alterada no decorrer do contrato, em virtude da 
homologação de inscrições de novos prestadores. 
 
5.3. Em caso de Credenciamento de mais de um proponente para a realização dos procedimentos, será feito rateio 
das quantidades e escalas de trabalho entre os credenciados. 
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6. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. A remuneração dos serviços se dará unicamente com os valores fixados na Tabela Exames, (constante do item 
01 deste Edital). 
 
6.2. Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE, no mês subsequente à prestação dos serviços 
executados (em até 10 dias após a entrega da nota fiscal), através de depósito em conta bancária da 
CONTRATADA, contra apresentação da nota fiscal de serviços, acompanhadas da 1ª (primeira) via de requisição 
de exames que deverá estar devidamente autorizada e assinada pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmeira/SC e ainda, deverá conter (na requisição) o nome do Usuário (munícipe) atendido. 
 
6.3. O valor fixo constante no item 1 do edital será reajustado a cada 12 (doze) meses contados da data assinatura 
do contrato, de acordo com o IGP-M (FGV), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou qualquer outro índice 
oficial que vier a substituí-lo. 
 
 
7. DOS RECURSOS FINANCEIROS  
7.1. Os recursos financeiros correrão à conta da Dotação Orçamentária: 
 

281 . 339000 Aplicações Diretas 
238 . 339000 Aplicações Diretas 
237 . 339000 Aplicações Diretas 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. O Contratado deverá cumprir o calendário de agendamento dos exames, feito pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
8.2. É de responsabilidade exclusiva e integral do Credenciado a utilização de pessoal técnico e habilitado para a 
execução do objeto contratado, bem como a quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidos para o Município de Palmeira/SC. 
 
8.3. As obrigações das partes em decorrência das condições deste Edital estão previstas na Minuta do Contrato 
(ANEXO IV). 
 
8.4. Dúvidas decorrentes do presente Edital serão esclarecidas mediante consulta, formulada por escrito e enviada 
através do e-mail: licitacoes@palmeira.sc.gov.br. 
 
8.5. O presente Edital de Credenciamento somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 
 
8.6. Informações sobre o andamento do presente Edital e resultado(s) de julgamento(s) poderão ser obtidos nos 
dias úteis, das 13h30m às 18h30m, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira.  
 
8.7. Fazem parte integrante deste edital para todos os fins e efeitos os seguintes anexos: 
ANEXO I – Modelo de Proposta.  

ANEXO II - Modelo de declaração não emprega menor 
ANEXO III - Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos 
ANEXO IV - Minuta do Contrato.  
 
Palmeira/SC, 17 de agosto de 2020. 
 
  

FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I  
MODELO DE PROPOSTA 

 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

Referência: CREDENCIAMENTO Nº. 04/2020 

Razão Social/Nome: 

CNPJ: 

Endereço: 

Município: UF: CEP: 

Fone (  ): E-Mail:  

 
Na condição de prestadora de serviços especializados na área da saúde, por este instrumento, a 

(empresa), representada neste ato por seu(a) representante legal, o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) 

da Cédula de Identidade nº. (RG/UF) e CPF nº. (CPF), vem requerer o seu  Credenciamento para realizar 

os ................................................................................., que se fizerem necessários para o Fundo Municipal 

de Saúde de Palmeira/SC, em conformidade com o que prescreve a Lei Federal nº. 8.666/1993 e demais 

disposições aplicáveis. Ressaltamos que examinamos cuidadosamente o regulamento do credenciamento e 

seus anexos e nos inteiramos de todos os seus detalhes e com eles concordamos plenamente com seus 

termos; além de atendermos a todas as condições e exigências nele contidas. 

Solicitamos o Credenciamento para os seguintes serviços/procedimentos: 

 
ITEM 

 
DESCRITIVO 

VALOR UNITÁRIO R$ 

   

   

 
Informamos que o responsável técnico pela empresa é .................................................., 

(qualificação técnica), ...................... (RG e CPF) ........................... 

DECLARAMOS, sob as penas da lei que inexiste(m) fato(s) que impeçam nossa habilitação e 

estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências que venham a se verificar posteriormente, caso 

firmarmos contrato com o Fundo Municipal de Saúde de Palmeira/SC. 

Para tanto, apresentamos em anexo toda documentação exigida para o referido Credenciamento.  

 
Local __________________, ____ de ____________ de  2020. 
 
 

............................................................................... 

(Carimbo e assinatura do responsável pela empresa) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2020_FMS 

CREDENCIAMENTO N.º 04/2020 
 
 

ANEXO II 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR 
( Em Papel Timbrado da(o) credenciada(o) ) 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

A empresa ........................................................, inscrita no CNPJ sob o nº ....................... com sede 

na ............................................................., por intermédio de seu representante legal, Sr(a) ....................., 

portador da carteira de identidade nº ............., inscrito no CPF nº ............, DECLARA,  para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

Local __________________, ____ de ____________ de  2020. 
 
 

 

............................................................................... 

(Carimbo e assinatura do responsável pela empresa) 
 
 
 
 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2020_FMS 
CREDENCIAMENTO N.º 04/2020 

 
 

ANEXO III 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
( Em Papel Timbrado da(o) credenciada(o) ) 

 
 
 

A empresa ........................................................, inscrita no CNPJ sob o nº ....................... com sede 

na ............................................................., por intermédio de seu representante legal, Sr(a) ....................., 

portador da carteira de identidade nº ............., inscrito no CPF nº ............, DECLARA, sob as penas da Lei, 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para seu credenciamento. Declara-se ciente, ainda, 

quanto à obrigatoriedade de informar toda e qualquer ocorrência posterior. 

 
 
Local __________________, ____ de ____________ de  2020. 
 
 

 

............................................................................... 

(Carimbo e assinatura do responsável pela empresa) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2020_FMS 
CREDENCIAMENTO N.º 04/2020 

 
 

MODELO DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 
O MUNICÍPIO DE PALMEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CPNJ sob n°. 
01.610.566/0001-06, com sede a Rua Roberto Hemkemaier, n°. 200, centro, em Palmeira/SC, representada 
por sua Prefeita Municipal, Sra. Fernanda de Souza Cordova, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA – SC, inscrito no CNPJ sob nº 11.299.998/0001-93 e pela Gestora do Fundo 
Municipal de Saúde Bruna Larissa de Jesus Muniz, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro 
lado à empresa ................................... pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. ..............., estabelecida na 
......................., nº........, Bairro.............., na cidade de .................../SC, neste ato representado pelo seu 
sócio Administrador, Sr. .........................., portador do CPF nº ................. e RG nº .................., doravante 
denominado CONTRATADO, de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal nº. 8.666/1993, 
atualizada; firmam o presente que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento destina-se a .......................................................  para atendimento aos pacientes do 
Município de Palmeira/SC, de acordo com a Cláusula Segunda do presente. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES 
2.1. O valor total estimado deste Contrato é de R$ R$ 267.500,00 (duzentos e sessenta e sete mil e 

quinhentos reais). 
 

 
Item 

 
Descritivo 

Valor  
Unitário R$ 

Valor Estimado 
Total/Mês R$ 

    

    

 
2.1.1. As quantidades de procedimentos contratados serão variáveis, mas limitadas as quantidades e 
valores acima descritos, realizados mediante autorização da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
2.1.2. Em caso de Credenciamento de mais de um proponente para a realização dos procedimentos, será 
feito rateio das quantidades entre os credenciados. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE 
Os valores estipulados na Cláusula Segunda não serão reajustados na vigência do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura vigorando por 12 (doze) meses, podendo ser 
renovado mediante a assinatura de termo aditivo, de acordo com o Art. 57, II, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO  
5.1. O Fundo Municipal de Saúde de Palmeira/SC efetuará o pagamento dos serviços prestados via 
depósito bancário, conforme cronograma de pagamento, após o recebimento da produção mensal, 
confirmação dos exames realizados e emissão da Nota Fiscal devidamente aceita pelo Departamento 
Responsável. 
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5.2. O Contratado deverá apresentar a Secretaria Municipal de Saúde  até o 3° (terceiro) dia útil do mês 
subsequente, cópias dos encaminhamentos dos Pacientes emitida pela Secretaria de Saúde, juntamente 
com a fatura (nota fiscal) dos serviços prestados para conferencia e posterior autorização de pagamento. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. Os Procedimentos deverão ser realizados no estabelecimento do credenciado, com todas as normas de 
seguranças para a coleta. 
 
6.2. Os procedimentos serão autorizados pela Contratante, sendo que o contratado deverá atender somente 
pacientes agendados e autorizados pelos Médicos dos ESFs do Município de Palmeira/SC. 
 
6.3. Os usuários dos serviços são aqueles atendidos nas Unidades de Saúde do município ou 
encaminhados pelas mesmas, com requisição devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde, 
assinada e contendo o nome do Usuário. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
7.1. São responsabilidades do contratante: 
a) Condicionar a autorização dos serviços à existência de dotação orçamentária; 
b) Realizar o encaminhamento dos pacientes, bem como a autorização do mesmo; 
c) Efetuar o pagamento conforme Cláusula Quinta, a Contratada pelos serviços realizados; 
d) Dar à Contratada as condições necessárias à regular execução do contrato; 
e) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitado os diretos da contratada; 
f) Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei federal nº. 
8.666/1993; 
g) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
h) Fiscalização da prestação de serviços, acompanhando inclusive o grau de satisfação dos usuários, em 
consonância e obediência ao prescrito nas Leis Federais nº. 8.080/90 e nº. 8.142/90 e no Decreto Federal 
nº.1.651/95, porém, a Fiscalização do Contrato não exime a Contratada de suas responsabilidades na 
execução do mesmo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
8.1. São responsabilidades da Contratada: 
a) Desenvolver as atividades descritas na Cláusula Primeira e Segunda, mediante critérios e qualidade 
técnica exigidas, no estabelecimento da contratada; 
b) Manter-se habilitado junto aos órgãos de fiscalização de sua categoria, apresentando o Certificado de 
Regularidade CRF/SC da pessoa Física e Jurídica; 
c) Os exames deverão ser realizados por Bioquímico com registro no respectivo Conselho Profissional, 
legalmente habilitado; 
d) A Contratada fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a realização dos serviços; 
e) O credenciado que executar os serviços sem a autorização expressa da Secretaria de Saúde, não 
receberá pelos serviços; 
f) A Contratada responsabilizar-se-á por todos os danos causados ao Município e/ou terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, provocado pela negligencia, imprudência ou imperícia quando da execução dos 
serviços prestados, devendo repará-las as suas despesas; 
g) A Contratada responderá exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução do objeto 
contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de 
vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese serão transferidos para a Secretaria 
Municipal de Saúde; 
h) Os serviços deverão ser prestados nas dependências da credenciada, que deverá dispor de todos os 
materiais, aparelhos, equipamentos, pessoa, área física e condições para a plena realização dos mesmos, 
atendendo as normas técnicas vigentes e legislação sobre a matéria; 
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i) Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, sem diferenciação no 
atendimento, mantendo sempre a qualidade na prestação de seus serviços; 
j) Justificar ao paciente ou a seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão 
de não realização de qualquer ato profissional previsto neste Contrato; 
k) Entregar a produção até o 3° (terceiro) dia útil do mês subsequente para a Secretaria Municipal de Saúde 
(Controle, Avaliação e Auditoria), acompanhada das guias autorizadas/cópia dos encaminhamentos e a 
fatura dos serviços prestados para conferência e posterior autorização de pagamento; 
l) Cumprir o calendário de agendamento dos exames estabelecido pela Secretaria Municipal da Saúde; 
m) Manter, durante a execução do presente, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Edital de Credenciamento nº. 06/2020; 
n) Isentar a contratante de qualquer ônus ou responsabilidade decorrente da prática profissional, seja de 
ordem cível, criminal, administrativa, previdenciária, tributária ou trabalhista, garantindo o direito de regresso 
do contratante caso seja demandada judicial ou extrajudicialmente por danos que venham a ser causados a 
terceiros ou ao pessoal vinculado à Contratada; 
o) Caso o credenciado deseje solicitar o descredenciamento, deverá fazê-lo mediante aviso prévio por 
escrito a ser encaminhado ao Gestor Municipal de Saúde, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
p) Permitir que o setor responsável da Secretaria de Saúde inspecione a qualquer tempo e hora a prestação 
dos serviços ora contratados; 
q) A realização dos procedimentos serão prestados pelos profissionais pertencentes ao quadro de 
funcionários do prestador; 
r) A credenciada fica responsável, tecnicamente, tanto na realização dos exames quanto na elaboração dos 
respectivos laudos, que deverão ser retirados junto ao prestador habilitado; 
s) A empresa Credenciada deverá cumprir as normas básicas de funcionamento e biossegurança, 
orientadas pelo órgão de Vigilância Sanitária Municipal; 
t) É de responsabilidade exclusiva e integral do Credenciado a utilização de pessoal técnico e habilitado 
para a execução do objeto contratado, bem como a quitação dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma 
hipótese poderão ser transferidos para o Município de Palmeira. 
u) Assumir todas as obrigações salariais e todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária 
decorrentes da utilização de recursos humanos; na execução das atividades previstas no presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PROIBIÇÕES 
9.1. É expressamente proibida a cobrança de qualquer valor, sob qualquer título, dos serviços prestados 
aos pacientes. 
 
9.2. A Contratada será responsabilizada pela cobrança indevida, feita ao paciente ou a seu representante, 
por profissional, empregado ou preposto, ou outrem que utilize as instalações da Contratada de forma 
eventual ou permanente. 
 
9.3. Restando comprovada a cobrança, a Contratada deverá ressarcir o paciente ou seu representante, do 
valor cobrado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo o prazo improrrogável. 
 
9.5. A cobrança indevida, quando comprovada, gerará descredenciamento do prestador, bem como 
rescisão contratual, com a aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor do presente. 
 
9.6. Delegar ou transferir no todo ou em partes os serviços constantes deste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
10.1. O Contratado é responsável por quaisquer danos causados ao paciente, decorrentes de ação ou 
omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, 
profissionais ou prepostos, ficando-lhe assegurado o direito de regresso. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
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11.1. Rescisão deste Contrato por ato unilateral do Contratante: 
a) A Contratante poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de 
notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando 
para isso comunicar a Contratada sua intenção, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, 
principalmente em caso de: 
I. Não cumprimento ou cumprimento irregular pela Contratada das cláusulas contratuais; 
II. Desatendimento pela Contratada das determinações regulares da autorizada designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
III. Razões de interesse do serviço público; 
IV. Descumprimento das condições do edital convocatório ou do presente instrumento. 
 
b) A Contratante terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 
I. Suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços da Contratada, em decorrência de violação de 
disposições legais vigentes; 
II. A paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a Contratante; 
III. A subcontratação total ou parcial do objeto, a associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
 
c) No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da Contratada, serão observadas as seguintes 
condições: 
I. A Contratada não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos 
ocasionados, cabendo a Contratante aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 
II. A Contratada terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela 
Contratante, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados a Contratante; 
 
d) Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
12.1. A Contratada, conforme o caso, que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, 
estará sujeita as seguintes penalidades: 
I. Advertência; 
II. Multa de 15% (quinze por cento) sobre os valores percebidos 
II. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município pelo 
prazo de um ano. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas dos serviços realizados por força dos serviços a serem contratados, correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

 
281 . 339000 Aplicações Diretas 
238 . 339000 Aplicações Diretas 
237 . 339000 Aplicações Diretas 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
14.1. O Município de Palmeira designa como: 
I. Gestor e Fiscal deste Contrato a Srª. Bruna de Jesus Muniz, Secretaria Municipal de Saúde, para o 
acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais e contábeis e para executar o 
acompanhamento e fiscalização dos serviços, devendo registrar todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando a correção das 
irregularidades apontadas, no prazo que for estabelecido.  
II. As exigências e a atuação da fiscalização pelo Contratante em nada restringe a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução do objeto contratado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1. O presente Contrato não será de nenhuma forma, fundamento para constituição de vínculo 
empregatício com a Contratada, bem como empregados, preposto ou terceiros que a mesma vier a colocar 
a disposição do serviço. 
 
15.2. Fazem parte integrante do presente Contrato, mesmo quando não transcritas, as condições presentes 
no Edital de Credenciamento nº. 06/2020, bem como as instruções contidas nas legislações que instruíram 
aquele ato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
16.1. Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 
Otacílio Costa, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
16.2. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em 02 
(duas) vias de igual teor, e forma sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos efeitos. 
 
 
Palmeira (SC);   ......., de ..................... de 2020. 
 
 
 

...........................................                                                  ......................................... 

             Contratante                    Contratada 
 
 
 
Testemunhas: 
 
.............................................                              .................................................... 
Nome:                            Nome:. 
CPF -                                                                   CPF - 

 


