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EDITAL DE CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 
1ª RETIFICAÇÃO 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 
AMBULATORIAL E DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA/ES 
 
PROCESSO Nº 564090, DE 28 de abril de 2022 
CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0500001.17.0002 

 
O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 
27.167.428/0001-80, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, TORNA PÚBLICO para o 
conhecimento dos interessados que realizará o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E 
DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
NOVA VENÉCIA/ES, conforme relacionado no Anexo I do presente Edital, de acordo com o Processo n.º 
564090/2022, devidamente autorizado pelo ilustríssimo Senhor Prefeito Municipal e pelo Gestor do Fundo 
Municipal de Saúde. O Credenciamento será regido pelas disposições legais, notadamente a Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 8.080/90 e suas alterações, no que couber, demais normas do 
Sistema Único de Saúde e princípios gerais da Administração Pública, bem como, pelas condições 
estabelecidas no presente edital e seus anexos, mediante as condições e a apresentação das documentações 
elencadas no presente instrumento, e as condições previstas no presente edital. 
 
Todas as informações sobre o presente Credenciamento, assim como o respectivo edital poderão ser obtidos 
na Sala de Licitações, localizada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, ou pelo e-mail 
licitacao@novavenecia.es.gov.br, ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br, tudo em conformidade ao 
disposto no § 1º, artigo 21, da Lei nº 8.666/93. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1. O presente Edital tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA/ES, conforme as 
especificações descritas neste edital e no Projeto Básico (Anexo I deste edital). 
 
1.2. A especificação e a estimativa dos serviços são os descritos abaixo, conforme Tabela do Sistema 
Único de Saúde (SUS) / Tabela SUS (tabela padrão de referência para pagamento dos serviços prestados 
por estabelecimentos conveniados e filantrópicos que atendem a rede pública de saúde): 
 

TABELA I – ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 

 

IT
E

M

 

CÓDIGO 
PROCEDI 

MENTO 

QUANT. 
MÁXIMA 

MENSAL 

 
 

QUANT. 
MAXIMA 
ANUAL 

UNID 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
ESTIMADO 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
ESTIMAD
O TOTAL 

(R$) 

01 

 
 
 
 03.01.01.004-
8 

 

 

80 

 

960 
UNID. 

CONSULTA DE 
PROFISSIONAIS DE NÍVEL 
SUPERIOR NA ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA (EXCETO 
MÉDICO) 

6,30 6.048,00 

02 
 
 

 960 
UNID. ATENDIMENTO 

FISIOTERAPÊUTICO EM 
6,35 6.096,00 
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03.02.04.001-3 80 PACIENTE COM 
TRANSTORNO 
RESPIRATÓRIO COM 
COMPLICAÇÕES 
SISTÊMICAS 

03 

 
 
03.02.04.003-0 

 

100 
1.200 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTE COM 
TRANSTORNO CLÍNICO 
CARDIOVASCULAR 

4,67 5.604,00 

04 

 

 
 
03.02.04.005-6 

 

20 240 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO NAS 
DISFUNÇÕES VASULARES 
PERIFÉRICAS 

4,67 1.120,80 

05 

 
 
03.02.05.001-9 

 

380 
4.560 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTES NO PRÉ E PÓS-
OPERATÓRIONAS 
DISFUNÇÕES MÚSCULO 
ESQUELÉTICAS 

6,35 28.956,00 

06 
 
 
03.02.05.002-7 

 

2.024 
24.288 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO NAS 
ALTERAÇÕES MOTORAS 

4,67 113.424,96 

07 

 
 
03.02.06.001-4 

 

280 

3.360 

UNID. ATENDIMENTO 
FIIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTES COM 
DISTÚRBIOS NEURO-
CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM 
COMPLICAÇÕES 
SISTÊMICAS 

4,67 15.691,20 

08 

 
 
03.02.06.003-0 

 

100 
1.200 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO NAS 
DESORDENS DO 
DESENVOLVIMENTO NEURO 
MOTOR 

4,67 5.604,00 

09 

 
 
03.02.06.004-9 

 

20 
240 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTE COM 
COMPROMETIMENTO 
COGNITIVO 

6,35 1.524,00 

10 

 
 
03.03.09.020-0 

 

32 
384 

UNID. TRATAMENTO 
CONSERVADOR DE 
FRATURA EM MEMBRO 
INFERIOR COM 
IMOBILIZAÇÃO 

41,93 16.101,12 

11 

 
 
03.02.04.002-1 

 

64 
768 

UNID. ATEDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PCIENTE COM 
TRANSTORNO 
RESPIRATÓRIO SEM 

4,67 3.586,56 
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COMPLICAÇÕES 
SISTÊMICAS 

12 

 
03.03.09.022-7 

 

20  

240 

UNID. TRATAMENTO 
CONSERVADOR DE 
FRATURA EM MEMBRO 
SUPERIOR COM 
IMOBILIZAÇÃO 

41,63 9.991,20 

TOTAL (R$)              213.747,84 

 

 
 

TABELA II – ATENDIMENTOS DOMICILIARES 

 

IT
E

M

 

CÓDIGO 
PROCEDI 

MENTO 

QUANT. 
MÁXIMA 

MENSAL 

QUANT. 
MAXIMA 
ANUAL 

UNID 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
ESTIMADO 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
ESTIMAD
O TOTAL 

(R$) 

13 

 
 
 
 03.01.01.004-8 

 

18 

216 UNID. 

CONSULTA DE 
PROFISSIONAIS DE 
NÍVEL SUPERIOR NA 
ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA 
(EXCETO MÉDICO) 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

 

6,93 
1.496,88 

14 

 
 
03.02.04.001-3 

 

186 

2.232 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTE COM 
TRANSTORNO 
RESPIRATÓRIO COM 
COMPLICAÇÕES 
SISTÊMICAS 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

6,99 

15.601,68 

15 

 
 
03.02.04.003-0 

 

12 

144 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTE COM 
TRANSTORNO CLÍNICO 
CARDIOVASCULAR 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

5,14 

740,16 

16 

 

 
 
03.02.04.005-6 

 

06 

72 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO NAS 
DISFUNÇÕES 
VASULARES 
PERIFÉRICAS 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

5,14 

370,08 
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17 

 
 
03.02.05.001-9 

 

750 

9.000 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTES NO PRÉ E 
PÓS-OPERATÓRIONAS 
DISFUNÇÕES MÚSCULO 
ESQUELÉTICAS 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

6,99 

62.910,00 

18 

 
 
03.02.05.002-7 

 

600 
7.200 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO NAS 
ALTERAÇÕES MOTORAS 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

5,14 
37.008,00 

19 

 
 
03.02.06.001-4 

 

 

204 

2.448 

UNID. ATENDIMENTO 
FIIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTES COM 
DISTÚRBIOS NEURO-
CINÉTICO-FUNCIONAIS 
SEM COMPLICAÇÕES 
SISTÊMICAS 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

 

5,14 

12.582,72 

20 

 
 
03.02.06.003-0 

 

12 

144 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO NAS 
DESORDENS DO 
DESENVOLVIMENTO 
NEURO MOTOR 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

5,14 

740,16 

21 

 
 
03.02.06.004-9 

 

06 

72 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTE COM 
COMPROMETIMENTO 
COGNITIVO 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

6,99 

503,28 

22 

 
 
03.03.09.020-0 

 

06 

72 

UNID. TRATAMENTO 
CONSERVADOR DE 
FRATURA EM MEMBRO 
INFERIOR COM 
IMOBILIZAÇÃO 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

46,12 

3.320,64 

23 

 
 
03.02.04.002-1 

 

90 

1.080 

 

UNID. ATEDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PCIENTE COM 
TRANSTORNO 
RESPIRATÓRIO SEM 
COMPLICAÇÕES 
SISTÊMICAS 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

5,14 

5.551,20 
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24 

 
03.03.09.022-7 

 

06 

72 

UNID. TRATAMENTO 
CONSERVADOR DE 
FRATURA EM MEMBRO 
SUPERIOR COM 
IMOBILIZAÇÃO 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

45,79 

3.296,88 

TOTAL (R$)             144.121,68 

 
1.3. No preço estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos, seguros, licenças e 
outros custos relacionados aos serviços. 
 
1.4. Havendo a necessidade da realização de qualquer outro procedimento que não conste nas tabelas acima, 
este deverá ser realizado com valores iguais aos apresentados no site do Ministério da Saúde: 
http://sigtap.datasus.gov.br (tabela SIGTAP). 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar do presente credenciamento, os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
legalmente constituídos e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital e em lei; 
 
2.2. A participação neste processo de Credenciamento implica, automaticamente, na aceitação integral aos 
termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis; 
 
2.3. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de seu 
credenciamento, sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, em nenhum caso, será responsável 
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado da habilitação; 
 
2.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da imprensa 
oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada via cartório competente ou pela Comissão para 
Autenticação de Cópias de Documentos desta municipalidade, designados pela Portaria nº 2.112, de 
09/06/2022; 
 
2.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, apresentar reclamações ou recursos e 
assinar as atas o proprietário ou seu representante legalmente constituído; 
 
2.6. Os documentos das empresas interessadas deverão estar todos em nome do interessado; 
 
2.7. Serão considerados os prazos de validade expressos nos documentos, estando vedada toda e qualquer 
aceitação excepcional, sob pena de anulação do ato e responsabilidade do agente; 
 
2.7.1. Para os documentos que não apresentarem expressamente seu prazo de validade, considerar-se-á 
como sendo de 90 (noventa) dias a sua validade, contados da data de emissão; 
 
2.8. É vedada a participação de interessado: 
 
2.8.1. Que tenha sido declarado inidôneo pela Administração Pública; 
 
2.8.2. Que esteja suspenso de licitar; 
 
2.8.3. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa interessada; 
 
3 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
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3.1. Os recursos para contratação do objeto do presente projeto básico correrão por conta de dotação 
específica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Dotação Orçamentária: 
080 – Secretaria Municipal de Saúde 
001 – Fundo Municipal de Saúde 
10 – Saúde 
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
0084 – Assistência Integral, Ambulatorial e Hospitalar 
Atividade: 2.130 – manutenção do serviço municipal de fisioterapia 
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Ficha: 0000484 
12140000000 – Transferência Fundo a Fundo de Rec. Do SUS  Prov. do Gov. Federal 
 
4. DA DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
4.1. A recepção dos envelopes de “CREDENCIAMENTO” será realizada na forma do artigo 25, caput, da Lei 
nº 8.666/93, objetivando a contratação de todos os interessados que atenderem aos requisitos fixados neste 
Edital e seus Anexos; 
 
4.2. O recebimento dos documentos iniciar-se-á no primeiro dia útil posterior à publicação do Edital, 
no horário de 08h00min às 11h00min e de 13h00min às 15h00min, de segunda a sexta-feira, no 
Protocolo Geral da Prefeitura de Nova Venécia/ES, situado na Avenida Vitória, nº 347, Bairro Centro – 
Nova Venécia/ES; 
 
4.3. Sem prejuízo do disposto no item 4.2 acima, a qualquer tempo, os interessados poderão solicitar seu 
credenciamento, o qual se dará sem efeitos retroativos; 
 
4.4. Os participantes deverão protocolizar, a partir do dia especificado no item 4.2 e nos horários e no local 
acima definidos, a documentação, em 01 (um) envelope lacrado e rubricado, contendo na parte externa as 
seguintes informações: 
 

À PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA – ES 
COMISSÃO PARA ANALISE DE DOCUMENTOS 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 
ENVELOPE – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL): ................ 
CNPJ Nº: ............... 

 
4.5. O Credenciamento terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses. 
 
5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Relativo à Habilitação jurídica: 
 
5.1.1. No caso de Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
 
5.1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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5.1.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: Ato 
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 
5.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 
5.1.5. No caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 
5.1.6. No caso de Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
5.1.7. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto de Autorização; 
 
5.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
 
5.2. Relativo à Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
5.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
 
5.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
5.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, obtida por 
meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao. 
 
5.2.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipais, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
5.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade 
em cujo exercício contrata ou concorre; 
 
5.2.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos ao domicílio ou 
sede da proponente. A proponente com filial no Município de Nova Venécia/ES fica obrigada a fornecer a 
certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item; 
 
5.2.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá 
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
5.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
 
6.3. Qualificação Econômico-Financeira 
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6.3.1. Certidão Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada 
a data de validade definida no instrumento. 
 
6.3.1.1. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de falência para 
fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data 
fixada para a sessão de abertura da licitação. 
 
6.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, no formato comparativo contendo Termo de Abertura e Encerramento, 
certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade, a fim de comprovar 
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 
 
6.3.2.1. para as Sociedades Anônimas, e demais empresas não optantes pelo simples nacional, que 
excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, art. 3, § 2º, bem como, o art. 
3º, I e II, nova redação pela LC 155/2016, será exigido conforme o disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76: 
 
Art. 176. (…) 
 
I - balanço patrimonial; 
 
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
 
III - demonstração do resultado do exercício; e 
 
IV - demonstração dos fluxos de caixa; 
 
V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 
 
§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das 
demonstrações do exercício anterior. 
 
§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou 
demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do 
exercício. 
 
6.3.2.2. para outras empresas, optantes ou não pelo simples nacional, que não exceda a receita bruta de R$ 
4.800.000,00, de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. 3º, I e II, nova redação pela LC nº 155/2016: 
 
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, registrados na Junta 
Comercial; 
 
b) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na Junta 
Comercial; 
 
c) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado para ME e EPP, 
poderão substituir os itens das letras “a” e “b” pela Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais 
(DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do período de apuração anterior ao Edital; 
 
d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015). 
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6.3.2.3. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital, deverão apresentar o recibo de entrega 
dos arquivos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanço Patrimonial, da Demonstração de 
Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Digital. 
 
6.3.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 
 
6.3.2.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da 
aplicação das fórmulas: 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 
6.3.2.5.1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos índices: Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua habilitação, deverão comprovar 
patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 31, da Lei nº 8.666/93; 
 
6.3.2.5.2. A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado 
para contratação, considerando o valor estimado para o período de 12 (doze) meses, conforme determina a 
Lei nº 8.666/93, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta, através de índices oficiais. 
 
6.3.2.6. As exigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na junta comercial  
 
respectiva ou por intermédio do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, na forma da legislação que 
regula a matéria. 
 
6.3.2.7. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro exercício social, 
o que deverá ser devidamente comprovado, poderá ser apresentado, excepcionalmente, em substituição ao 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis, o Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente 
ao período compreendido entre o início de suas atividades e o mês anterior à data de apresentação dos 
documentos de qualificação econômico-financeira para fins de habilitação no certame. A documentação 
apresentada deverá estar devidamente registrada na junta comercial ou no SPED. 
 
6.3.2.8. As empresas enquadradas como MEI – Micro Empreendedor Individual estão dispensadas da 
Elaboração das Demonstrações Contábeis, tornando-as isentas da apresentação, porém devem apresentar 
o CCMI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 
 
6.3.2.9. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das Demonstrações 
Contábeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade está em situação regular perante o 
CRC na data de sua emissão, quando da assinatura de trabalho técnico ou outros motivos que exijam a 
comprovação de sua regularidade, conforme Resolução CFC nº 1402/2012. A não apresentação da 
referida certidão não ensejará a recusa de credenciamento da empresa. 
 
6.4. Das Declarações de Superveniência, de Regularidade Social e de e-mail: 
 
6.4.1. Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Artigo 32, § 2º, Lei nº 
8.666/1993, conforme modelo: 
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MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

A empresa ...................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
............................... sediada na Rua/Avenida .....…………................., por intermédio de 
seu(a) representante legal o(a) Senhor(a) ............., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº .............. e do CPF nº ..........., declara, sob as penas da Lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo de dispensa, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

__________________, _____de____________ de 2022. 
 

__________________________________ 
(Representante legal) 

 
6.4.2. Declaração de “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”, com base 
fundamento no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, conforme nova redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20/1998 c/c a Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, conforme modelo abaixo: 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

A empresa ............., inscrita no CNPJ sob o nº............, por intermédio de seu(a) 
representante legal o(a) Senhor(a) .................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
.......... e do CPF nº ........, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 
1999, DOU de 28/10/1999, 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 e data..........................… 
 

......................................................................... 
(Representante legal) 

 
(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
6.4.3. Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponível endereço eletrônico (e-mail) para notificação de 
decisões proferidas no procedimento, que terão validade para ciência inequívoca, produzindo efeitos para 
contagem de prazos, através de DECLARAÇÃO, conforme modelo abaixo: 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

A empresa ...................., inscrita no CNPJ sob o nº ........., por intermédio de seu(a) 
representante legal o(a) Senhor(a) ............., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
.............. e do CPF nº ..........., DECLARA seu endereço eletrônico (e-mail) ................., para 
notificar e receber decisões proferidas no procedimento, que terá validade para ciência 
inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos. 

 
Local e data ....................................................................... 

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

(Representante legal) 
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Obs.1: A falta da referida declaração não ensejará a negativa de credenciamento da empresa 
interessada. 
 
Obs.2: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da empresa. A falta de timbre 
da empresa nas declarações não ensejará a negativa de credenciamento da empresa interessada. 
 
6.5. Relativo à Qualificação Técnica: 
 

6.5.1. Cópia do Diploma de graduação em fisioterapia; 

 

6.5.2. Cópia do documento do profissional com o número de inscrição no Conselho Regional 

da Categoria Profissional (caso o profissional esteja inscrito em região distinta da abrangida 

pelo Estado do Espírito Santo, deverá, até a assinatura do contrato administrativo, 

providenciar o registro suplementar no Conselho Regional de competência para o Estado do 

Espírito Santo); 

 

6.5.3. Comprovação de possuir em seu quadro permanente, a condição de empregado ou 

prestador de serviços, profissional objeto deste credenciamento, devidamente registrado em 

Conselho Regional da categoria profissional; 

 

6.5.4. O referido profissional poderá ocupar a posição de diretor, sócio, ou integrar o quadro 

permanente da empresa licitante, na condição de empregado ou de prestador de serviços, 

devendo comprovar, obrigatoriamente, por meio de carteira de trabalho e previdência social 

(CTPS), contrato de prestação de serviços ou contrato social, conforme o caso, sua 

vinculação com a licitante, no prazo mínimo de 90 (noventa) dias de experiência, até a data 

da apresentação dos documentos de habilitação; 

 

6.5.5. O profissional indicado pelo licitante deverá participar da execução dos serviços, 

admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela Administração e devidamente registrado no Conselho Regional da categoria 

profissional; 

 

6.5.6. Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, em nome da 

licitante ou do(s) profissional(is) vinculado(s) a ela, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando a execução de serviços que tenham características 

semelhantes ao objeto deste projeto básico; 

 

6.5.7. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado ou cópia 

reprográfica, assinado por autoridades ou representante de quem os expediu, com a devida 

identificação; 

 

6.5.8. Apresentação de experiência profissional, comprovada através de declaração, certidão 

de tempo de serviço ou cópia da carteira de trabalho assinada, na área de fisioterapia; 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

 A documentação apresentada, referente aos itens 6.5.4., 6.5.6., 6.5.7. e 6.5.8., caso sejam cópias, 

deverão estar autenticadas pela Comissão para Autenticação de Cópias de Documentos desta 

municipalidade, designada pela Portaria nº 197, de 05 de fevereiro de 2021, ou em cartório, com o selo 

de fiscalização do poder judiciário. 
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   Para fins de cumprimento da Lei nº 13.726, de 08 de outubro de 2018, serão autenticados os 

documentos pela Comissão para Autenticação de Cópias de Documentos desta municipalidade, 

quando apresentada simultaneamente a cópia e original para que a Comissão possa verificar sua 

autenticidade. 

 
7 - DO PROCEDIMENTO PARA O CREDENCIAMENTO/JULGAMENTO 
 
7.1. Recebidos o envelope da documentação, a comissão para análise de documentos, fará a apreciação e 
julgamento dos documentos para credenciamento, cujas decisões constarão em ata circunstancial. 
 
7.2. Recebido o parecer favorável e homologado o pedido de credenciamento, será firmado o contrato entre 
as partes, cuja minuta faz parte integrante do presente edital. O(s) candidato(s) será(ão) convocado(s) para  
firmar Contrato de Prestação de Serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis. O não comparecimento do 
candidato implicará automaticamente em sua desclassificação. 
 
7.3. A Comissão Permanente de Licitação após a assinatura do contrato deverá fazer a publicação do mesmo. 
 
7.4. Do resultado do julgamento da habilitação caberão recursos administrativos nos termos da legislação 
aplicável. 
 
7.5. A entrega da documentação, por parte da interessada, implica na aceitação de todas as condições 
expressas no presente Edital, seus anexos e legislação pertinente. 
 
8. DOS RECURSOS 
 
8.1. Do deferimento ou não do credenciamento caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
divulgação da ata elaborada pela comissão para analise de documentos no portal da transparência do 
município de Nova Venécia, no endereço https://novavenecia-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=55, dirigido à Comissão para análise de documentos, que 
deverá ser devidamente protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura de Nova Venécia/ES, situado no 
endereço descrito no rodapé deste documento; 
 
8.2. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, fac-símile, correio eletrônico, ou qualquer outro 
meio de comunicação; 
 
8.3. Os recursos deverão ser instruídos com cópia do Ato de constituição da empresa interessada, com 
Mandato Procuratório, autenticados em Cartório, por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das 
pessoas naturais competentes, ou em publicação de órgão da imprensa na forma da Lei, ou pela Comissão 
para Autenticação de Cópias de Documentos desta municipalidade, para representar a proponente recorrente, 
com a devida qualificação da proponente e de seu representante legal; 
 
8.4. O recurso será dirigido à Comissão de análise de documentos, a qual poderá reconsiderar sua decisão, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para 
apreciação e decisão da autoridade superior, devendo neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do processo; 
 
8.5. Os recursos referentes aos atos de habilitação terão efeito suspensivo; 
 
8.6. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita por 
procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela proponente; 
 
8.7. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento; 
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8.8. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os 
autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados. 
 
9. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
9.1. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, protocolizadas na 
Prefeitura, no endereço constante no rodapé deste Edital ou enviadas para o endereço eletrônico: 
licitacao@novavenecia.es.gov.br, no prazo legal, dirigidas ao Gestor do Fundo Municipal de Saúde aos 
cuidados da Comissão para análise de documentos; 
 
9.2. A Prefeitura Municipal de Nova Venécia não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal 
ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no item acima, e que, por isso, não sejam 
protocolizadas no prazo legal; 
 
9.3. A decisão da Comissão Permanente de Licitação será enviada ao impugnante via fac-símile ou e-mail ou 
será entregue pessoalmente; 
 
9.4. Se reconhecida a procedência das impugnações ao edital, a Administração procederá à sua retificação e 
republicação exclusivamente da alteração, supressão ou acréscimo, com ampla divulgação para assegurar o 
conhecimento por todos; 
 
9.5. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, 
especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos: 
 
9.5.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis a partir do primeiro 
dia útil posterior à publicação do edital, cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 (três) 
dias úteis. 
 
9.5.1.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos ou providências e de impugnar este Edital aquele que 
não o fizer dentro do prazo estabelecido no item anterior; 
 
9.5.1.2. A petição de impugnação deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 
 

a) Cópia devidamente autenticada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física ou CNPJ, em se 
tratando de pessoa jurídica, bem como deverá informar o e-mail e o telefone para contato; 
 

b) Procuração (quando for o caso); 
 

c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada). 
 
9.5.1.3. Caberá ao(à) Presidente da Comissão de análise de documentos(a) decidir sobre a petição no prazo 
de 03 (três) dias úteis; 
 
9.5.1.5. A impugnação feita tempestivamente pela interessada não a impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
9.5.1.6. Não serão conhecidas as impugnações interpostas após os respectivos prazos legais, devendo ser 
protocoladas no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, situada no endereço descrito 
no rodapé deste Edital ou enviadas para o endereço eletrônico: licitacao@novavenecia.es.gov.br. 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. A recusa da credenciada em retirar a Nota de Empenho, em assinar o Termo Contratual ou executar os 
serviços, sujeitá-la-á às penalidades previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93; 
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10.2. Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei ou neste edital, a credenciada ficará sujeita às 
seguintes penalidades: 
 
10.2.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa de retirar o respectivo 
instrumento; 
 
10.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho pelo descumprimento do instrumento 
de convocação para assinatura do termo contratual; 
 
10.2.3. Multa moratória, não compensatória, de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada sobre o 
valor total da nota de empenho pela impontualidade no cumprimento das obrigações pactuadas; 
 
10.2.4. Multa compensatória equivalente ao valor integral do serviço não realizado, limitado a 5% (cinco por 
cento) sobre o valor total da nota de empenho, pela rescisão determinada por ato unilateral da Prefeitura de 
Nova Venécia/ES, no caso de inexecução parcial ou total de quaisquer das obrigações estipuladas; 
 
10.3. O termo inicial para incidência das multas estipuladas nos itens 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4, será a data 
correspondente ao adimplemento e o termo final será a data do efetivo pagamento desta; 
 
10.4. As sanções previstas neste edital poderão ser aplicas isolada ou cumulativamente, observando-se a 
gravidade da infração, facultada o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da 
intimação; 
 
10.5. Nenhuma parte será responsável a outra pelos atrasos ocasionados por motivos de força maior e caso 
fortuito. 
 
11. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO 
 
11.1. Publicada a ata de julgamento dos documentos de habilitação e decorrido o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis sem a interposição recursos, o credenciamento será homologado e a(s) empresa(s) habilitada(s) ao 
credenciamento será(ao) convocada(s) para a assinatura do termo contratual no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis; 
 
11.2. No caso de interposição de recursos, o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto no item 9.1 somente 
começará a correr a partir da divulgação da decisão final pela Comissão para análise de documentos; 
 
11.3. Compete ao Ordenador de Despesa proferir os atos de homologação, nos termos do art. 43, IV, da Lei 
nº 8.666/93; 
 
11.4. A credenciada não poderá subcontratar, total ou parcialmente, os serviços objeto deste edital; 
11.5. Para a assinatura do Termo Contratual a credenciada deverá se fazer representar por sócio que tenha 
poderes para administração, apresentando contrato social ou ato de sua investidura, ou por procurador 
através de instrumento público de procuração concedendo poderes específicos; 
 
11.6. O Termo Contratual a ser firmado obedecerá a minuta do Anexo III; 
 
11.7. O contrato de credenciamento poderá ser rescindido nas seguintes condições: 
 
11.7.1. Inexecução parcial ou total do objeto deste edital, observando-se o estatuído na Seção V, Capítulo III, 
da Lei nº 8.666/93; 
 
11.7.2. Comprovação de irregularidades detectada através das atividades da fiscalização desta PMNV; 
 
11.7.3. Impedimento ou embaraço as atividades de acompanhamento e fiscalização desenvolvidas pela 
Contratante; 
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11.7.4. Por ocorrência de fatos administrativos que inviabilize a manutenção do contrato; 
 
11.7.5. A qualquer tempo, se a credenciada não mantiver, durante o curso do contrato, as mesmas condições 
que possibilitaram o seu credenciamento, sem apresentar as razões objetivas que justifiquem a sua conduta. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
 
12.1. A homologação e adjudicação do objeto à(s) credenciada(s) se darão por ato do Gestor do Fundo 
Municipal de Saúde de Nova Venécia/ES; 
 
12.2. As empresas habilitadas serão convocadas, a critério do Fundo Municipal de Saúde de Nova 
Venécia/ES, por ato do Ordenador de Despesa, para assinarem o competente termo contratual; 
 
12.2.1. O não atendimento à convocação que trata o item antecedente, ainda que justificado, ensejará a 
aplicação de multa à credenciada infratora. 
 
13. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 
13.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Projeto 
Básico, anexo a este Edital. 
 
14. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico, 
anexo a este Edital. 
 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este 
Edital. 
 
16. DO PAGAMENTO 
 
16.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 
 
17. DO CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 
17.1. O credenciamento poderá ser cancelado, mediante processo administrativo, onde será assegurado o 
contraditório a ampla defesa; 
 
17.2. Será o credenciamento cancelado a pedido da credenciada, quando comprovar que está impossibilitada 
de cumprir as exigências contratuais, em decorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
 
17.3. É facultado ao Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia/ES cancelar o credenciamento, 
unilateralmente, quando: 
 
17.3.1. A credenciada perder qualquer das condições exigidas no presente edital; 
 
17.3.2. Houver razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
 
17.3.3. A credenciada, omissiva ou comissivamente, deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações 
decorrentes do termo contratual. 
 
18. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
18.1. Os serviços deverão ser executados conforme estabelecido no Projeto Básico anexo ao Edital. 
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19. DA AUTORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
19.1. Após assinatura do(s) termo(s) de contrato e formalização da(s) nota(s) de empenho, poderá o 
responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitar, mediante a emissão da Ordem Inicial dos 
Serviços, a(s) contratada(s), o início da prestação dos serviços, objeto do presente instrumento, segundo suas 
necessidades, durante o período de sua vigência. 
 
19.2. A credenciada prestará, no âmbito de suas especialidades, por meio do seu corpo clínico e em suas 
dependências e instalações, os exames, objeto deste Edital e do Projeto Básico, a partir da data de 
recebimento da Ordem Inicial de Serviços. 
 
19.3. A “Ordem de Serviços” será expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Nova 
Venécia/ES.  
 
20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1. Fica assegurado a Prefeitura de Nova Venécia/ES, mediante justificativa motivada, o direito de, a 
qualquer tempo e no interesse da Administração, anular o processo de credenciamento, ou revogar o presente 
edital no todo ou em parte, ou ainda em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega do Credenciamento, 
o Presidente poderá por iniciativa própria ou em consequência de manifestação ou solicitação de 
esclarecimento das licitantes, realizar modificações nos termos do Edital. Estas modificações serão feitas 
mediante a emissão de errata, que será comunicada através da página da Prefeitura de Nova Venécia/ES no 
endereço www.novavenecia.es.gov.br; 
 
20.2. As empresas interessadas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do credenciamento; 
 
20.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura de Nova 
Venécia/ES; 
 
20.4. O desatendimento de exigências formais e não essenciais, não importará no afastamento da empresa 
interessada, desde que seja possível a aferição da sua qualificação; 
 
20.5. Exigências formais e não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no 
procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem em vantagem a uma ou mais 
empresas interessadas em detrimento das demais; 
 
20.6. A Administração poderá, até a assinatura do contrato, inabilitar a empresa interessada, por despacho 
fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se 
vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento que desabone a 
habilitação jurídica, a qualificação técnica e a regularidade fiscal da interessada; 
 
20.7. É de responsabilidade da credenciada o acompanhamento do processo pelo sítio: 
www.novavenecia.es.gov.br; 
 
20.8. O Edital deste credenciamento poderá ser retirado na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
de Nova Venécia/ES, no seguinte endereço: Avenida Vitória, nº 347, Centro – Nova Venécia/ES, telefone: (27) 
3752-9004, ou no endereço www.novavenecia.es.gov.br; 
 
20.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital 
e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Presidente da comissão de análise de documentos 
no endereço e telefone do item anterior; 
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20.10. Os casos omissos serão submetidos a parecer da Procuradoria Geral da Prefeitura de Nova 
Venécia/ES; 
 
20.11. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o da Comarca de 
Nova Venécia/ES, com exclusão de qualquer outro. 
 
b) Para retirada do edital: 
 
b.1) No site oficial do Município (www.novavenecia.es.gov.br), ou na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Nova Venécia/ES. 
 
20.12. No ato do recebimento do edital, deverá a interessada verificar seu conteúdo, não sendo admitidas 
reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
 
20.13. Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição: 
a) Anexo I - Projeto Básico; 
b) Anexo II - Solicitação de Credenciamento; 
C) Anexo III – Minuta de Contrato Administrativo. 
 
Nova Venécia – ES, 16 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

JOSIEL SANTANA 

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MUNÍCIPO DE NOVA VENÉCIA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

 

 

18 
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004 

Home-Page: www.novavenecia.es.gov.br - E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br 

 

 
ANEXO I 

CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 
1. JUSTIFICATIVA 
 
1.1.A contratação dos serviços se faz necessária considerando a grande demanda de pacientes que são 
encaminhados para realização de fisioterapia, cujo foco principal está relacionado aos nervos, ossos e 
articulações, de forma que o trabalho é realizado para prevenir, corrigir e recuperar a função desses sistemas, 
além de ajudar pessoas que tenham perdido os seus movimentos e também retardar a perda dos mesmos. 
Cabe esclarecer, que as informações das especificações do objeto têm por base o quantitativo de 
procedimentos de fisioterapia realizados no ano de 2021, com projeção da demanda atual, bem como o 
quantitativo de fisioterapeutas que realizam os atendimentos atualmente, tendo em vista a grande procura 
por esses atendimentos; 
 
1.2. Tendo em vista que o tratamento fisioterapêutico possui um papel importante para a melhoria da qualidade 
de vida dos pacientes, por meio da prevenção e da reabilitação física, atuando na promoção da saúde, 
ajudando a diminuir as dores crônicas e agudas em todo o corpo, além de restaurar a integridade dos órgãos, 
sistemas ou funções; 
 
1.3. Além disso, a fisioterapia respiratória desempenha um papel fundamental tanto no início do tratamento 
como na recuperação da Covid-19, com a finalidade de contribuir para atenuar os sintomas ocasionados pela 
doença.  
 

2. OBJETO 
 
2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fisioterapia ambulatorial e 
domiciliar, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos deste instrumento.  

 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
3.1. O presente credenciamento tem como fundamento legal, os preceitos do direito público, com base no 
art. 25 “caput” da Lei nº 8.666/93, na Lei Estadual nº 4.847, de 30 de dezembro de 1993 e, ainda, outras leis 
especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. 

 

4. DA ORDEM DE PREFERÊNCIA E DA ROTATIVIDADE  
 
4.1. A preferência para prestação dos serviços quando houver mais de uma credenciada se dará da 
seguinte forma:  

4.1.1. Rotatividade/rodízio obrigatório entre todos os credenciados e necessariamente por ordem    de 
protocolo dos envelopes referentes ao credenciamento – contendo data, hora, minutos, e segundos), sendo 
proibida a utilização de qualquer outro critério de distribuição, pontuação ou classificação da demanda, tais 
como por opção e por vontade da Administração, sorteio ou escolha pelo próprio usuário-interessado, dentre 
outros;"  
 
4.1.2. O primeiro credenciado por ordem de protocolo de envelope iniciará a prestação dos serviços e 
permanecerá até o término do tratamento de 05 (cinco) pacientes. 
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4.1.3. Para os demais atendimentos haverá alternância entre os credenciados, de acordo com sua ordem de 
protocolo de envelopes, sempre a cada 05 (cinco) pacientes, até o término do tratamento. 

 
5. ESPECIFICAÇÃO DOS  S E RV I ÇO S  E VALOR ESTIMADO 
 

5.1. A especificação e a estimativa dos serviços são os descritos abaixo, conforme Tabela do Sistema Único 
de Saúde (SUS) / Tabela SUS (tabela padrão de referência para pagamento dos serviços prestados por 
estabelecimentos conveniados e filantrópicos que atendem a rede pública de saúde): 

 

TABELA I – ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 

 

IT
E

M

 

CÓDIGO 
PROCEDI 

MENTO 

QUANT. 
MÁXIMA 

MENSAL 

QUANT. 
MAXIMA 
ANUAL 

UNID 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
ESTIMADO 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
ESTIMAD
O TOTAL 

(R$) 

01 

 
 
 
 03.01.01.004-
8 

 

 

80 

 

960 
UNID. 

CONSULTA DE 
PROFISSIONAIS DE NÍVEL 
SUPERIOR NA ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA (EXCETO 
MÉDICO) 

6,30 6.048,00 

02 

 
 
03.02.04.001-3 

 

80 

960 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTE COM 
TRANSTORNO 
RESPIRATÓRIO COM 
COMPLICAÇÕES 
SISTÊMICAS 

6,35 6.096,00 

03 

 
 
03.02.04.003-0 

 

100 
1.200 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTE COM 
TRANSTORNO CLÍNICO 
CARDIOVASCULAR 

4,67 5.604,00 

04 

 

 
 
03.02.04.005-6 

 

20 240 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO NAS 
DISFUNÇÕES VASULARES 
PERIFÉRICAS 

4,67 1.120,80 

05 

 
 
03.02.05.001-9 

 

380 
4.560 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTES NO PRÉ E PÓS-
OPERATÓRIONAS 
DISFUNÇÕES MÚSCULO 
ESQUELÉTICAS 

6,35 28.956,00 

06 
 
 
03.02.05.002-7 

 

2.024 
24.288 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO NAS 
ALTERAÇÕES MOTORAS 

4,67 113.424,96 

07 

 
 
03.02.06.001-4 

 

280 3.360 

UNID. ATENDIMENTO 
FIIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTES COM 
DISTÚRBIOS NEURO-

4,67 15.691,20 
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CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM 
COMPLICAÇÕES 
SISTÊMICAS 

08 

 
 
03.02.06.003-0 

 

100 
1.200 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO NAS 
DESORDENS DO 
DESENVOLVIMENTO NEURO 
MOTOR 

4,67 5.604,00 

09 

 
 
03.02.06.004-9 

 

20 
240 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTE COM 
COMPROMETIMENTO 
COGNITIVO 

6,35 1.524,00 

10 

 
 
03.03.09.020-0 

 

32 
384 

UNID. TRATAMENTO 
CONSERVADOR DE 
FRATURA EM MEMBRO 
INFERIOR COM 
IMOBILIZAÇÃO 

41,93 16.101,12 

11 

 
 
03.02.04.002-1 

 

64 

768 

UNID. ATEDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PCIENTE COM 
TRANSTORNO 
RESPIRATÓRIO SEM 
COMPLICAÇÕES 
SISTÊMICAS 

4,67 3.586,56 

12 

 
03.03.09.022-7 

 

20  

240 

UNID. TRATAMENTO 
CONSERVADOR DE 
FRATURA EM MEMBRO 
SUPERIOR COM 
IMOBILIZAÇÃO 

41,63 9.991,20 

TOTAL (R$)             213.747,84 

 

 
 

TABELA II – ATENDIMENTOS DOMICILIARES 

 

IT
E

M

 

CÓDIGO 
PROCEDI 

MENTO 

QUANT. 
MÁXIMA 

MENSAL 

QUANT. 
MAXIMA 
ANUAL 

UNID 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
ESTIMADO 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
ESTIMAD
O TOTAL 

(R$) 

13 

 
 
 
 03.01.01.004-8 

 

18 

216 UNID. 

CONSULTA DE 
PROFISSIONAIS DE 
NÍVEL SUPERIOR NA 
ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA 
(EXCETO MÉDICO) 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

 

6,93 
1.496,88 
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14 

 
 
03.02.04.001-3 

 

186 

2.232 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTE COM 
TRANSTORNO 
RESPIRATÓRIO COM 
COMPLICAÇÕES 
SISTÊMICAS 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

6,99 

15.601,68 

15 

 
 
03.02.04.003-0 

 

12 

144 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTE COM 
TRANSTORNO CLÍNICO 
CARDIOVASCULAR 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

5,14 

740,16 

16 

 

 
 
03.02.04.005-6 

 

06 

72 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO NAS 
DISFUNÇÕES 
VASULARES 
PERIFÉRICAS 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

5,14 

370,08 

17 

 
 
03.02.05.001-9 

 

750 

9.000 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTES NO PRÉ E 
PÓS-OPERATÓRIONAS 
DISFUNÇÕES MÚSCULO 
ESQUELÉTICAS 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

6,99 

62.910,00 

18 

 
 
03.02.05.002-7 

 

600 
7.200 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO NAS 
ALTERAÇÕES MOTORAS 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

5,14 
37.008,00 

19 

 
 
03.02.06.001-4 

 

 

204 

2.448 

UNID. ATENDIMENTO 
FIIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTES COM 
DISTÚRBIOS NEURO-
CINÉTICO-FUNCIONAIS 
SEM COMPLICAÇÕES 
SISTÊMICAS 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

 

5,14 

12.582,72 

20 

 
 
03.02.06.003-0 

 

12 

144 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO NAS 
DESORDENS DO 
DESENVOLVIMENTO 
NEURO MOTOR 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

5,14 

740,16 
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21 

 
 
03.02.06.004-9 

 

06 

72 

UNID. ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PACIENTE COM 
COMPROMETIMENTO 
COGNITIVO 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

6,99 

503,28 

22 

 
 
03.03.09.020-0 

 

06 

72 

UNID. TRATAMENTO 
CONSERVADOR DE 
FRATURA EM MEMBRO 
INFERIOR COM 
IMOBILIZAÇÃO 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

46,12 

3.320,64 

23 

 
 
03.02.04.002-1 

 

90 

1.080 

 

UNID. ATEDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO EM 
PCIENTE COM 
TRANSTORNO 
RESPIRATÓRIO SEM 
COMPLICAÇÕES 
SISTÊMICAS 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

5,14 

5.551,20 

24 

 
03.03.09.022-7 

 

06 

72 

UNID. TRATAMENTO 
CONSERVADOR DE 
FRATURA EM MEMBRO 
SUPERIOR COM 
IMOBILIZAÇÃO 
ATENDIMENTO 
DOMICILIAR 

 

45,79 

3.296,88 

TOTAL (R$)            144.121,68 

 

Havendo a necessidade da realização de qualquer outro procedimento que não conste nas tabelas acima, 
este deverá ser realizado com valores iguais aos apresentados no site do Ministério da Saúde: 
http://sigtap.datasus.gov.br (tabela SIGTAP). 
 
6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1. É vedada a antecipação do pagamento sem a prestação do serviço; 

6.2. A execução dos serviços será estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde junto à credenciada, de 
acordo com a necessidade de atendimento da demanda.  

6.3. Cada credenciado deverá realizar no máximo até 800 (oitocentos) procedimentos ambulatoriais/mês e 
no máximo até 632 (seiscentos e trinta e dois) procedimentos domiciliares/mês, de forma a não ultrapassar o 
quantitativo máximo mensal de 3.200 procedimentos ambulatoriais/mês e o quantitativo máximo mensal de 
1.896 procedimentos domiciliares/mês, conforme estipulado nesse projeto básico. 

6.4. Os quantitativos foram estimados levando-se em consideração a quantidade de procedimentos de 
fisioterapia realizados no ano de 2021, com projeção da demanda atual, e levando em consideração também, 
o quantitativo de fisioterapeutas que realizam os atendimentos atualmente. Dessa forma, de acordo com a 
quantidade de credenciados poderão ocorrer alterações nos quantitativos máximos de procedimentos/mês, 
observando-se sempre o limite máximo mensal, que não poderá ser ultrapassado. 
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6.5. A quantidade máxima de procedimentos a ser paga mensalmente pela Municipalidade a cada credenciado 
não ultrapassará os limites especificados no item 6.3. 

6.6. Os valores a serem pagos para os procedimentos ambulatoriais serão de acordo com os praticados pela 
Tabela SUS. 

6.7. Os valores a serem pagos para os procedimentos domiciliares serão de acordo com os praticados pela 
Tabela SUS, acrescidos de 10% (dez por cento) por procedimento, a fim de viabilizar o credenciamento do 
maior número de interessados, considerando que os procedimentos serão realizados em domicílio, com a 
finalidade de atender pessoas acamadas, ou que, por qualquer outro motivo, não tenham qualquer 
possibilidade de locomover-se até a Unidade de Saúde para atendimento, e ainda, considerando que o próprio 
profissional de Saúde deverá utilizar de meios próprios para locomover-se até o local de atendimento; 

6.8. Após a prestação efetiva dos serviços, de acordo com a necessidade do Município, o credenciado deverá 
apresentar a relação detalhada e assinada por todos os pacientes que foram atendidos durante o mês, e a 
Secretaria de Saúde atestará a execução dos serviços, para posterior pagamento, que será efetuado 
mensalmente mediante crédito em conta corrente do credenciado. 

6.9. Caberá a contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura devida, a ser revista e 
aprovada pelo contratante, juntando a respectiva discriminação dos serviços. 

6.10. Se houver alguma incorreção na fatura, o pagamento será suspenso até que a contratada proceda a 
alteração devida. Qualquer erro detectado no documento fiscal deverá ser corrigido pela contratada em um 
prazo máximo de 02 (dois) dias, a partir da notificação expedida pela contratante, emitindo novo documento 
fiscal, quando serão reabertos todos os prazos acima estabelecidos para o respectivo pagamento. 

6.11. Desde que apresentada a fatura pela contratada e devidamente aprovada pela contratante, a contratada 
receberá o valor devido até o 15º (decimo quinto) dia útil do mês seguinte aos serviços prestados. 

6.12. Os atendimentos ambulatoriais serão realizados nas instalações da Secretaria Municipal de 
Saúde/Unidades de Saúde; 

6.13. Para os atendimentos domiciliares, a contratada deverá ser responsável pelo seu translado, 
utilizando de meios próprios para deslocamento até o local de atendimento. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução do objeto deste P rojeto; 

7.2. Executar fielmente o objeto contratado, conforme as especificações, prazos e exigências estipulados 
neste P rojeto; 

7.3. Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado; 

7.4. Responsabilizar-se pelo seu translado, utilizando de meios próprios, para realização dos atendimentos 
domiciliares; 
 
7.5. Na execução dos serviços objeto deste projeto básico, a contratada deverá observar a legislação vigente, 
em especial as relativas ao exercício profissional, conforme normas do respectivo Conselho de Classe. 
 
7.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação legalmente exigidas; 

7.7. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, obrigando-se 
a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do serviço prestado; 

7.8. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as 
protegidas pelo sigilo; 

7.9. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, atentando-se sempre 
à qualidade na prestação dos serviços;  
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7.10. Justificar ao paciente, ou a seu responsável, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da 
decisão de não realização de qualquer ato previsto no termo de credenciamento/contrato; 

7.11. Comunicar a Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a 
execução do serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização; 

7.12. Acatar as determinações feitas pela Contratante no que tange ao cumprimento do objeto do Contrato. 

7.13. Assumir integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes 
da prestação dos serviços de forma parcial ou total, isentando-o de todas as reclamações que surjam 
subsequentemente; 
 
7.14. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência relacionada 
à execução dos serviços;  
 
7.15. Permitir a fiscalização dos serviços contratados, por servidor designado pela Secretaria Municipal de 
Saúde, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
 
7.16. Responsabilizar-se exclusivamente pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS 
e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou 
imprudência, quando da execução dos serviços; 
 
7.17. Notificar a contratante de eventual alteração de seus dados, encaminhando-os à Secretaria Municipal 
de Saúde em um prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de rescisão contratual; 
 
7.18. Apresentar a Secretaria Municipal de Saúde, para efeito de pagamento dos serviços prestados, todos 
os documentos exigidos; 
 
7.19. Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem, quantitativa e 
qualitativamente o atendimento do objeto; 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. Fornecer à Contratada todas as informações e esclarecimentos relacionados ao objeto deste P rojeto; 

8.2. Designar um funcionário para exercer a fiscalização dos serviços e atestá-los; 

8.3. Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada na execução do 
objeto deste P rojeto; 

8.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato; 

8.5. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato; 

8.6. Acompanhar, verificar, fiscalizar e intervir na execução do serviço, para assegurar a fiel observância 
de suas cláusulas, bem como do que consta das especificações do presente Projeto Básico. 

8.7. Adotar, sempre que necessárias, medidas que visem sanar qualquer dificuldade encontrada para a 
perfeita realização dos serviços; 
 
8.8. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas Fiscais/Faturas devidamente 
atestadas; 
 
8.9. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
 
9. DA FISCALIZAÇÃO 
 
9.1. A fiscalização da execução do objeto será feita pelo Contratante, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Saúde, deste Município, de forma a fazer cumprir rigorosamente as especificações, prazo, proposta e 
condições deste projeto básico. 
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9.2. Nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666, de 1993, serão designados representantes para acompanhar e 
fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
 
9.3. Ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato os servidores, 
designados pela Secretaria Municipal de Saúde para esta finalidade: 

 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR Heber Pratti Lourenço Isabela Cesconetto da Costa 

Nº MATRÍCULA 150781 150524 

CARGO Escriturário Atendente 

VÍNCULO Efetivo Efetivo 

 

9.4. O(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato será(ão) 
nomeado(s) através de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito. 
 
9.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes 
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
9.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
10.1. Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os serviços 
efetivamente executados pela C ontratada e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa 
correspondência com este Projeto Básico, previamente aprovado pelo Contratante e ao instrumento 
contratual; 

10.2. O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base no 
recebimento dos serviços aprovados pela fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no contrato; 

10.3. Na inspeção, a fiscalização deverá indicar as eventuais correções e complementações, caso existam, 
consideradas necessárias ao recebimento dos serviços. 

11. DO PREÇO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1. A contratação está estimada no valor m áx imo de R$ 357.869,52 (trezentos e cinquenta e sete reais, 
oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), sendo R$ 213.747,84 (duzentos e treze mil, 
setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), para atendimentos ambulatoriais e 
R$ 144.121,68 (cento e quarenta e quatro mil, cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) para 
atendimentos domiciliares, conforme estimativa anual com projeção da demanda atual  desta 
Secretaria, de acordo com os valores estipulados na Tabela SUS. 

 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1. Os recursos para contratação do objeto do presente projeto básico correrão por conta de dotação 
específica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Dotação Orçamentária: 
Órgão: 080- Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade: 001 – Fundo Municipal de Saúde 
Função: 10 – Saúde 
Subfunçao: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Programa: 0084 – Assistência Integral, Ambulatorial e Hospitalar 
Atividade: 2.130 – manutenção do serviço municipal de fisioterapia 
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Ficha: 0000484 
12140000000 – Transferência Fundo a Fundo de Rec. Do SUS  Prov. do Gov. Federal 
 
13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
13.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, desde que devidamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência da 
Administração, na ocorrência das hipóteses do Art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
14. DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
14.1. O Fundo Municipal de Saúde pagará à contratada os valores de acordo com os praticados na Tabela 
SUS por cada procedimento ambulatorial realizado. Em relação aos procedimentos domiciliares realizados, 
será pago o valor de Tabela SUS acrescido de 10% (dez por cento) por procedimento, para translado da 
contratada, devido a mesma ter que utilizar de meios próprios para se deslocar até o local de atendimento.  
 
14.2. A contratada apresentará mensalmente ao contratante, até o quinto dia útil do mês subsequente à 
prestação dos serviços, relação detalhada com o quantitativo de procedimentos efetivamente realizados, 
assinada por todos os pacientes que foram atendidos, para conferência e aprovação do fiscal do contrato. 
 
14.3. O pagamento será realizado considerando-se o quantitativo de procedimentos efetivamente realizados, 
no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, 
devidamente atestada pelo recebedor dos serviços. O pagamento será efetivado através de ordem bancária, 
para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada. 
 
14.4. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante 
atestar a execução do objeto do Contrato. 
 
14.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 
 
14.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser 
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
 
14.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
14.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
 
14.09. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção 
das condições de habilitação exigidas no Edital. 
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14.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
Contratante. 
 
14.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
 
14.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
 
14.13. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa. 
 
14.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão/cancelamento do Contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao 
SICAF. 
 
14.15. Será rescindido/cancelado o Contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo 
por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante. 
 
14.16. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
14.17. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 
14.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, 
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula, conforme disposto no Anexo XI, item 5 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 
2017: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I = (TX) I = ( 6 / 100 )   I = 0,00016438 
                                          365  TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
 

14.19. Os valores dos serviços estipulados poderão ser reajustados, desde que na vigência do contrato com 
o prestador de serviços ocorra reajuste na tabela de serviços do SUS, proporcionalmente ao valor já 
estabelecido. 

  



 

 

 

MUNÍCIPO DE NOVA VENÉCIA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

 

 

28 
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004 

Home-Page: www.novavenecia.es.gov.br - E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br 

 

15. DAS PENALIDADES 
15.1. O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar 
a rescisão contratual, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se as penalidades 
estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93; 

15.2. A multa moratória, prevista no artigo 86 da Lei nº 8.666/93, será calculada pelo percentual de 0,2% 
por dia de atraso; 

15.3. A multa a que se refere o inciso I I  do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, será calculada pelo percentual 
de 5%; 

15.4. As multas previstas nos itens anteriores, que são independentes e acumuláveis, serão descontadas 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração; 

15.5. A Prefeitura de Nova Venécia/ES somente deixará de aplicar eventual sanção caso seja demonstrada 
a ocorrência de qualquer das circunstâncias previstas no § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

16. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO 
 
16.1. Relativo à Habilitação jurídica: 
 
16.1.1. No caso de Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
 
16.1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
16.1.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: 
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 
16.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 
16.1.5. No caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 
16.1.6. No caso de Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
16.1.7. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto de Autorização; 
 
16.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
 
16.2. Relativo à Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
16.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
16.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional; 
 
16.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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16.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, obtida por 
meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao. 
 
16.2.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipais, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
16.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade 
em cujo exercício contrata ou concorre; 
 
16.2.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos ao domicílio 
ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Nova Venécia/ES fica obrigada a fornecer a 
certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item; 
 
16.2.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
 
16.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
 
16.3. Qualificação Econômico-Financeira 
 
16.3.1. Certidão Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada 
a data de validade definida no instrumento. 
 
16.3.1.1. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de falência para 
fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data 
fixada para a sessão de abertura da licitação. 
 
16.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, no formato comparativo contendo Termo de Abertura e Encerramento, 
certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade, a fim de comprovar 
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 
 
16.3.2.1. para as Sociedades Anônimas, e demais empresas não optantes pelo simples nacional, que 
excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, art. 3, § 2º, bem como, o art. 
3º, I e II, nova redação pela LC 155/2016, será exigido conforme o disposto no Art. 176 da Lei 6.404/76: 
 
Art. 176. (…) 
 
I - balanço patrimonial; 
 
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
 
III - demonstração do resultado do exercício; e 
 
IV - demonstração dos fluxos de caixa; 
 
V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 
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§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das 
demonstrações do exercício anterior. 
 
§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou 
demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do 
exercício. 
 
16.3.2.2. para outras empresas, optantes ou não pelo simples nacional, que não exceda a receita bruta de 
R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. 3º, I e II, nova redação pela LC nº 155/2016: 
 
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, registrados na Junta 
Comercial; 
 
b) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na Junta 
Comercial; 
 
c) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado para ME e EPP, 
poderão substituir os itens das letras “a” e “b” pela Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais 
(DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do período de apuração anterior ao Edital; 
 
d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015). 
 
16.3.2.3. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital, deverão apresentar o recibo de 
entrega dos arquivos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanço Patrimonial, da 
Demonstração de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Digital. 
 
16.3.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 
 
16.3.2.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da 
aplicação das fórmulas: 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 
16.3.2.5.1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos índices: Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua habilitação, deverão comprovar 
patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 31, da Lei nº 8.666/93; 
 
16.3.2.5.2. A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado 
para contratação, considerando o valor estimado para o período de 12 (doze) meses, conforme determina a 
Lei nº 8.666/93, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta, através de índices oficiais. 
 
16.3.2.6. As exigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na junta comercial 
respectiva ou por intermédio do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, na forma da legislação que 
regula a matéria. 
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16.3.2.7. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro exercício social, 
o que deverá ser devidamente comprovado, poderá ser apresentado, excepcionalmente, em substituição ao 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis, o Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente 
ao período compreendido entre o início de suas atividades e o mês anterior à data de apresentação dos 
documentos de qualificação econômico-financeira para fins de habilitação no certame. A documentação 
apresentada deverá estar devidamente registrada na junta comercial ou no SPED. 
 
16.3.2.8. As empresas enquadradas como MEI – Micro Empreendedor Individual estão dispensadas da 
Elaboração das Demonstrações Contábeis, tornando-as isentas da apresentação, porém devem apresentar 
o CCMI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 
 
16.3.2.9. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das 
Demonstrações Contábeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade está em situação 
regular perante o CRC na data de sua emissão, quando da assinatura de trabalho técnico ou outros 
motivos que exijam a comprovação de sua regularidade, conforme Resolução CFC nº 1402/2012. A não 
apresentação da referida certidão não ensejará a recusa de credenciamento da empresa. 
 
16.4. Das Declarações de Superveniência, de Regularidade Social e de e-mail: 
 
16.4.1. Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Artigo 32, § 2º, Lei nº 
8.666/1993, conforme modelo: 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

A empresa ...................................................., inscrita no CNPJ sob o 
nº ............................... sediada na Rua/Avenida .....…………................., por intermédio 
de seu(a) representante legal o(a) Senhor(a) ............., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº .............. e do CPF nº ..........., declara, sob as penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 
de dispensa, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

__________________, _____de____________ de 2022. 
 

__________________________________ 
(Representante legal) 

 
16.4.2. Declaração de “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”, 
com base fundamento no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, conforme nova redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20/1998 c/c a Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, conforme modelo 
abaixo: 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

A empresa ............., inscrita no CNPJ sob o nº............, por intermédio de seu(a) 
representante legal o(a) Senhor(a) .................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº .......... e do CPF nº ........, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 
1999, DOU de 28/10/1999, 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 e data..........................… 
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......................................................................... 
(Representante legal) 

 
(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
16.4.3. Fornecer e manter, obrigatoriamente, disponível endereço eletrônico (e-mail) para notificação de 
decisões proferidas no procedimento, que terão validade para ciência inequívoca, produzindo efeitos para 
contagem de prazos, através de DECLARAÇÃO, conforme modelo abaixo: 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

A empresa ...................., inscrita no CNPJ sob o nº ........., por intermédio de seu(a) 
representante legal o(a) Senhor(a) ............., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº .............. e do CPF nº ..........., DECLARA seu endereço eletrônico (e-mail) ................., 
para notificar e receber decisões proferidas no procedimento, que terá validade para ciência 
inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos. 

 
Local e data ....................................................................... 

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

(Representante legal) 

 
Obs.1: A falta da referida declaração não ensejará a negativa de credenciamento da empresa 
interessada. 
 
Obs.2: Estas Declarações deverão ser impressas em papel timbrado da empresa. A falta de timbre 
da empresa nas declarações não ensejará a negativa de credenciamento da empresa interessada. 
 
16.5. Relativo à Qualificação Técnica: 
 
16.5.1. Cópia do Diploma de graduação em fisioterapia; 
 
16.5.2. Cópia do documento do profissional com o número de inscrição no Conselho Regional da Categoria 
Profissional (caso o profissional esteja inscrito em região distinta da abrangida pelo Estado do Espírito Santo, 
deverá, até a assinatura do contrato administrativo, providenciar o registro suplementar no Conselho Regional 
de competência para o Estado do Espírito Santo); 
 
16.5.3. Comprovação de possuir em seu quadro permanente, a condição de empregado ou prestador de 
serviços, profissional objeto deste credenciamento, devidamente registrado em Conselho Regional da 
categoria profissional; 
 
16.5.4. O referido profissional poderá ocupar a posição de diretor, sócio, ou integrar o quadro permanente da 
empresa licitante, na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo comprovar, 
obrigatoriamente, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de 
serviços ou contrato social, conforme o caso, sua vinculação com a licitante, no prazo mínimo de 90 (noventa) 
dias de experiência, até a data da apresentação dos documentos de habilitação; 
 
16.5.5. O profissional indicado pelo licitante deverá participar da execução dos serviços, admitindo-se a 
substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração 
e devidamente registrado no Conselho Regional da categoria profissional; 
 
16.5.6. Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, em nome da licitante ou do(s) 
profissional(is) vinculado(s) a ela, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 
execução de serviços que tenham características semelhantes ao objeto deste projeto básico; 
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16.5.7. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado ou cópia reprográfica, assinado 
por autoridades ou representante de quem os expediu, com a devida identificação; 
 
16.5.8. Apresentação de experiência profissional, comprovada através de declaração, certidão de tempo de 
serviço ou cópia da carteira de trabalho assinada, na área de fisioterapia; 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
a) A documentação apresentada, caso sejam cópias, deverão estar autenticadas pela Comissão para 
Autenticação de Cópias de Documentos desta municipalidade, designada pela Portaria nº 2.112, de 09 
de junho de 2022, ou em cartório, com o selo de fiscalização do poder judiciário. 
 
b) Para fins de cumprimento da Lei nº 13.726, de 08 de outubro de 2018, serão autenticados os 
documentos pela Comissão para Autenticação de Cópias de Documentos desta municipalidade, 
quando apresentada simultaneamente a cópia e original para que a Comissão possa verificar sua 
autenticidade. 
 
c) Será nomeada, pelo Gabinete do Prefeito, uma comissão para análise dos documentos exigidos 
neste Projeto Básico para credenciamento das empresas interessadas, que deverá ser juntada aos 
autos antes da publicação do Edital. 
 
17. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1. Naquilo que for omisso o presente Projeto Básico, reger-se-á pela Lei nº 8.666/1993. 
 
Declaro que sou responsável pela elaboração do Projeto Básico, que corresponde a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de fisioterapia ambulatorial e domiciliar, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia. 

Nova Venécia - ES, 13 de maio de 2022. 

 
Izabel Aparecida Moreira Lima 

Diretora Departamento Adm. em Saúde 
Mat. 61454 

 
Jéssica Pettine  

Diretora do Departamento Municipal de Auditoria do Sus 
Mat. 151031 

 

Após a elaboração do presente Projeto Básico, encaminho o mesmo para que seja aprovado pelo ordenador 
de despesa. 

 

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE: 
 

Aprovado pela autoridade competente, Sr. Josiel Santana, Secretário Municipal de Saúde e Gestor do Fundo 
Municipal de Saúde. 
 
Em: ___/___/2022 

 
Josiel Santana 

Secretário Municipal de Saúde 
Decreto nº 17.202, de 14/01/2022 
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ANEXO II 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 

 
 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA - ES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
(Nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone e e-mail) pelo presente, atendendo ao Edital de 

Credenciamento Nº 002/2022, vem manifestar seu interesse no cadastramento para prestação de serviços 

de fisioterapia ambulatorial e domiciliar, em nível ambulatorial, em atendimento às necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Declara que aceita a remuneração proposta, a qual será feita exclusivamente com base nos valores 
constantes no Edital de Credenciamento nº 002/2022, do qual tem pleno conhecimento. 
 
Para tanto, apresenta em anexo toda documentação exigida para o referido credenciamento. 
 
Banco: 
Agência: 
Conta Corrente: 
 
Nestes termos, 
 
Pede e Espera a Homologação no referido Credenciamento. 
 
 
__________________, _____de____________ de 2022. 
 
 

__________________________________ 
Assinatura com carimbo do responsável 

 
 

Observação: Este Documento deverá ser assinado, com reconhecimento de firma. 
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ANEXO III 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2022 

 
PROCESSO Nº 564090, DE 28 de abril de 2022 
CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2022.052E0500001.17.0001 
 
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES E A 
CREDENCIADA _____________, REFERENTE A EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR. 
 
O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, sediado na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-
ES, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 14.785.598/0001-86, neste ato 
representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES, brasileiro, casado, 
enfermeiro, residente e domiciliado neste Município e pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Nova 
Venécia/ES, Senhor _________________, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, 
doravante denominado CREDENCIANTE, e a empresa __________________, com sede e foro na 
_______________, inscrito(a) no CNPJ sob o nº ______________, doravante denominado(a) 
CREDENCIADO(A), representado(a) por ____________, portador(a) da cédula de identidade nº__________ 
e inscrito(a) no CPF nº ___________, residente e domiciliado(a) em _____________, têm entre si justo e 
acordado, a celebração deste instrumento, com fundamentação legal na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e posteriores alterações, na Lei Estadual nº 4.847, de 30 de dezembro de 1993, nos preceitos do Direito 
Público, aplicando-se lhes supletivamente, o princípio da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 
Direito Privado, firmar o presente, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a para prestação de serviços de fisioterapia ambulatorial e 

domiciliar, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

IT
E

M

 
QUANT. 
MINIMA 

QUANT. 
MAXIMA 

UNID. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
ESTIMADO
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
ESTIMADO 
TOTAL (R$) 

01       

...       

VALOR GLOBAL XXXXXXX 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO CREDENCIAMENTO 
 
2.1. A contratação da credenciada operou-se com base no art. 25 “caput” da Lei nº 8.666/93, conforme 
disposições contidas no Processo Administrativo para Contratação por meio do Credenciamento nº 002/2022 
e Processo Administrativo nº 564090/2022, além de submeter-se, também aos preceitos de direito público, 
aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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3.1. O contrato será de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, com início na data de 
____/____/______ e encerramento em ____/____/______, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
3.2. A rescisão poderá ocorrer a qualquer momento, em defesa do interesse público ou pelo descumprimento 
de quaisquer das cláusulas contratadas; 
 
3.3. Fica vedado qualquer tipo de subcontratação. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA ORDEM DE PREFERÊNCIA 
 
4.1. A preferência para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fisioterapia 
ambulatorial e domiciliar, prestação dos serviços quando houver mais de um(a) credenciado(a) com 
competências, será conforme sorteio realizado em sessão pública; 
 
4.2. Não havendo mais de uma empresa na situação prevista no item anterior, será contratado apenas aquele 
que atender o Edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. As condições de execução dos serviços são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 
 
6.1. As obrigações da CREDENCIANTE são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 
 
7.1. As obrigações da Credenciada são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO PREÇO, PAGAMENTO, REAJUSTE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. A Credenciante pagará à Credenciada pela prestação de serviços de fisioterapia ambulatorial e domiciliar, 
em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos deste instrumento, o valor 
mensal estimado de R$ _____________, o que corresponde anualmente o valor total estimado de 
R$ ____________, vigente na data de execução do serviço, mediante a apresentação de nota fiscal/recibo 
devidamente atestada; 
 
8.2. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico, anexo ao 
Edital; 
 
8.3. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo ao Edital; 
 
8.4. As despesas decorrentes desta contratação co r rer ã o  por  con t a  de do t a çõ es  o r çam ent á r i as  
d esc r i t as  no  o r ç am ent o  d o  exer c í c i o  d e  202 2  e serão consignados no orçamento dos anos subsequentes, 
à conta do Município de Nova Venécia/ES declarada em momento oportuno no processo, conforme segue: 

 
CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
9.1. Os critérios de recebimento dos serviços são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital. 
 
Dotação Orçamentária: 
080 – Secretaria Municipal de Saúde 
001 – Fundo Municipal de Saúde 
10 – Saúde 
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
0084 – Assistência Integral, Ambulatorial e Hospitalar 
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Atividade: 2.130 – manutenção do serviço municipal de fisioterapia 
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Ficha: 0000484 
12140000000 – Transferência Fundo a Fundo de Rec. Do SUS  Prov. do Gov. Federal 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 
Contratante, na forma estabelecida no Projeto Básico, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES 
 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 
 
12.1. Caberá a rescisão de Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no art. 78 da Lei nº 
8.666, de 1993; 
 
12.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 
 
12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XI e 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
12.2.2. Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
 
12.2.3. Judicial, nos termos da Legislação. 
 
12.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, sem que 
haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados que houver 
sofrido, tendo direito a: 
 
a) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
 
b) Pagamento do custo da desmobilização, se houver. 
 
12.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 
77 da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
12.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito 
à prévia e ampla defesa; 
 
12.6. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente; 
 
12.7. A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos Incisos 
I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, acarreta as consequências previstas no art. 87 do mesmo diploma 
legal, sem prejuízo das demais sanções previstas; 
 
12.8. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a Contratante contratar os serviços das 
licitantes classificadas em colocação subsequente ou efetuar nova licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS VEDAÇÕES 
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13.1. É vedado à Contratada interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte 
da Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS ALTERAÇÕES 
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS CASOS OMISSOS 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, 
de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, as normas e 
princípios gerais dos contratos; 
 
15.2. Os casos omissos e as dúvidas na execução deste ajuste, serão objetos de comunicação por escrito 
entre as partes contratantes, os quais serão submetidos a parecer da Assessoria Jurídica desta PMNV. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
16.1. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Contrato e no Edital; 
 
16.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu 
recebimento; 
 
16.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração; 
 
16.2. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 
reconhecimento de que: 
 
16.2.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
16.2.2. a Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos; 
 
16.2.3. a Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da 
Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
 
16.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão neste 
instrumento contratual e no Projeto Básico; 
 
16.4. Na assinatura deste Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
no Edital, que deverão ser mantidas pela empresa durante a vigência deste instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO 
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17.1. A publicação resumida deste instrumento de contrato na imprensa oficial, que é condição indispensável 
para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO 
 
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nova Venécia/ES, com renúncia expressa a outros, por mais 
privilegiados que forem, para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato; 
 
18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 04 (quatro) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 
 
Nova Venécia – ES, ...... de ..................... de 2022. 

 
 

_______________________________ 
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA 

CONTRATANTE 
 

_______________________________ 
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

______________________________ 
CONTRATADA 
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