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 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

Credenciamento nº 004/2021 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, com sede na Praça Pedro Vieira – 58, centro – 
São José do Calçado – ES, torna público que realizará o credenciamento de empresas especializadas para 
prestação de serviços fisioterapêuticos, de acordo com o Processo nº 1913/2021, devidamente autorizado 
pela autoridade competente. O Credenciamento será realizado pela Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES, designada pelo Decreto no 6.527/2021, regido pela Lei 
Federal no 8.666/93, Lei Federal no 8.080/90, e alterações, demais normas pertinentes e as condições 
previstas no presente edital. 
 
01 - DO OBJETO: 
 
1.1 - Constitui objeto do presente, o credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços 
fisioterapêuticos, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as informações 
descritas no Anexo I, deste edital. 
  
2 - DO TERMO DE REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: 
 
2.1 - A dotação orçamentária consta do Orçamento Municipal para o exercício de 2021, sob a seguinte 
classificação: Ficha: 97 
 
3 - DA DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES: 
 
3.1 Os envelopes contendo documentos da habilitação, serão protocolados e entregues no setor de 
PROTOCOLO desta Prefeitura, no endereço Praça Pedro Vieira, 58, centro, São José do Calçado/ES, 
impreterivelmente até as 08h45min do dia 26 de maio de 2021. 
3.2 A abertura dos envelopes terá início as 09hs do dia 26 de maio de 20221. 
 
3.2 - As licitantes deverão entregar no entretempo definido no subitem 3.1, o envelope Credenciamento, 
devidamente lacrado, contendo na parte externa, as seguintes informações:  
 

ENVELOPE Nº 01 - CREDENCIAMENTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES 

AT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL COMPLETA: ............................ 

CNPJ (MF) Nº: ............................ 
CREDENCIAMENTO Nº 0002021 

 
 

3.3 - O envelope nº 01 - CREDENCIAMENTO, deverá conter as informações/documentos exigidos no item 6 
deste edital. 
 
3.4 - Não serão solicitações de credenciamento enviadas por correio, fax ou e-mail. 
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4 - DA DATA, LOCAL E HORA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
4.1 – As 09 hs do dia 26 de maio de 2021, será aberta à sessão pela Comissão Permanente de Licitação, no 
auditório da Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES, localizada no prédio da PMSJC, 2º andar, no 
endereço constante no preâmbulo deste edital.  
 
5 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO: 
 
5.1 - Somente poderão participar deste credenciamento pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades 
pertinentes ao objeto deste edital, atendam a todas as exigências editalícias e seus anexos, além das 
disposições legais, independentemente de transcrição. 
 
5.2 - Não serão permitidas a participação nesta licitação, de empresas que estejam cumprindo pena de 
suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com o Município de São 
José do Calçado- ES, ou ainda que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, não ocorrendo a reabilitação, ou que se subsumem as disposições dos arts. 9º e inciso 
V do art. 27 da Lei nº 8.666/93. 
5.3 – A possibilidade de realizar o credenciamento se dará em qualquer momento após a data de abertura 
dos envelopes, devendo a empresa interessada apresentar todos os dispositivos necessário para se 
credenciar, ou seja, cumprir fielmente os requisitos para habilitação conforme disposto no item 6 deste 
Edital. 
 
6 - ENVELOPE Nº 01 - CREDENCIAMENTO: 
 
6.1 - Cada empresa interessada poderá ter apenas um representante oficial no presente certame licitatório, 
que poderá ser um dos dirigentes contratuais ou outra pessoa física habilitada, mediante apresentação de 
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICO/PARTICULAR ou CARTA CREDENCIAL, conforme demonstrado 
no Anexo II - Modelo de Carta Credencial, deste edital, com poderes para tratar de assuntos pertinentes ao 
certame licitatório, como, usar a palavra, rubricar documentos, apresentar contestações ou recursos e 
assinar a ata, entre outros, acompanhado de qualquer documento de Identidade emitido por Órgão 
Público, para promover sua identificação. 
 
6.2 - As interessadas deverão apresentar no envelope "Credenciamento", os documentos abaixo 
enumerados: 
 
6.3 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 
atuais administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 
 
6.3.1 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional; 
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c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
f) Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS). 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
6.3.1.1 – OUTROS DOCUMENTOS 
a) Alvará de funcionamento emitido pelo órgão fiscal da sede da licitante; 
 
6.3.2 - Documentos necessários a qualificação técnica: 
a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com 
o objeto da licitação, através de atestado (s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 
em nome da licitante; 
a.1) Os atestados apresentados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 
8.666/93. 
b)  Alvará Sanitário expedido pelo órgão de Vigilância Sanitária do Município onde está sediada a licitante, 
devidamente válido na forma da legislação específica vigente. 
c) Certificado de Regularidade Técnica, expedido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional do Estado do Espírito Santo, com a indicação do responsável técnico, devidamente válido na 
forma da legislação específica vigente. 
d) Comprovante no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES. 
 
6.3.3 - Documentos de exigência constitucional: 
a) Declaração da interessada, datada e assinada, de que não existe superveniência de fato impeditivo de sua 
habilitação, e que aceita todas as exigências do presente edital, bem como se submete a todas as disposições 
contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme Anexo IV; 
 
b) Declaração da interessada, datada e assinada, que não possui em seu quadro funcional, menores de 
dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz. (Inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88 e Lei nº. 9.854, de 27/10/1999), 
conforme Anexo lll; 
 
6.4 - Os documentos solicitados para o credenciamento devem ser apresentados em original, ou por meio de 
fotocópia autenticada por tabelião de nota, em Cartório competente ou por autenticação direta pela 
Comissão Permanente de Licitação, quando apresentados, simultaneamente, a cópia e o original, hipótese 
em que a autenticação deverá ocorrer no momento da abertura do envelope "Credenciamento". 
 
6.5 - Para efeito de apresentação dos documentos mencionados no item 6.3, não serão aceitos quaisquer 
protocolos. 
 
6.6 - As Provas de Regularidade deverão conter o mesmo CNPJ do Ato Constitutivo, Contrato Social, Estatuto 
ou Registro Comercial, apresentado pela proponente no envelope de Credenciamento.  
 
6.6.1 - Figuram como exceções as Certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz quanto as Filiais 
(INSS e PGFN/RECEITA FEDERAL). 
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7 - DOS PREÇOS: 
 
7.1 - A remuneração do exame, objeto deste edital dar-se-á de acordo com os valores praticados PELA 
TABELA TOTAL DE PROCEDIMENTOS SUS. 
 
8 - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO: 
 
8.1 - Na data, hora e local, designados neste Edital, na presença dos interessados e demais pessoas presentes 
a sessão, a Comissão Permanente de Licitação, de posse dos envelopes de credenciamento, devidamente 
lacrados, identificados e protocolados, procederá à sua abertura, e os documentos para pré-qualificação 
serão examinados e rubricados por todos os presentes. 
 
8.2 - Da reunião de abertura dos envelopes de credenciamento, será lavrada ata circunstanciada, que deverá 
ser assinada pelos membros da CPL e demais presentes, que mencionará todas as proponentes, as 
reclamações porventura feitas e demais ocorrências que interessarem ao julgamento deste credenciamento. 
As interessadas que estiverem ausentes serão devidamente notificados do resultado da reunião, na forma da 
lei. 
 
8.3 - Poderão ser convocados servidores da Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES e/ou 
profissionais de reconhecida capacidade técnica, ligados ou não ao Poder Executivo do Município de São José 
do Calçado - ES, desde que não vinculados direta ou indiretamente a quaisquer das proponentes, para 
assessorar a Comissão no procedimento e no julgamento da documentação. 
 
8.4 - Fica facultado à CPL, o direito de solicitar esclarecimentos, proceder buscas, diligências e extrair 
certidões para averiguar a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados e para fins 
de obtenção das certidões correspondentes atualizadas, em qualquer momento e sempre que julgar 
necessário, fixando prazo para atendimento, objetivando elucidar ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente do Envelope 
Credenciamento. 
 
8.5 - Caso a Comissão julgue conveniente, ao seu exclusivo critério, poderá suspender a reunião a fim de que 
tenha melhores condições para analisar a documentação apresentada, sendo que o resultado desta fase, das 
empresas habilitadas/inabilitadas, será divulgado através do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo. A 
partir da data de publicação se iniciará o prazo para interposição de recurso, conforme previsto pela lei.  
 
8.6 - A proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de 
desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos, e/ou apresentação de 
documentos em desacordo com as regras estabelecidas neste Edital. A desclassificação ou inabilitação 
poderá ocorrer em qualquer tempo, se porventura a CPL, vier a tomar conhecimento de fatos que 
contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade da proponente. 
 
9 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÂO DO CREDENCIAMENTO: 
 
10.1 - Todas as interessadas que preencherem os requisitos deste edital terá suas solicitações de 
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credenciamento acatadas sendo submetidas à autoridade competente para deliberação quanto a sua 
homologação e adjudicação, e posteriormente realizações do(s) termo(s) de Contrato, de acordo com a 
minuta, constante do Anexo V, o qual será (ão) submetido(s) a(s) adjudicatária(s) para assinatura. 
 
11 - DA ASSINATURA DO CONTRATO: 
 
11.1 - Homologada a licitação, a PMSJC, por intermédio da Procuradoria Geral do Município, convocará a(s) 
licitante(s) credenciada(s) para assinar (em) o respectivo instrumento contratual, no prazo de 03 (três) dias 
úteis após a sua retirada. 
 
11.2 - No caso da(s) credenciada(s), não atender (em) a exigência no prazo estabelecido, aplicar-se-á as 
sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.3 - O presente contrato poderá ser prorrogado desde que haja interesse das partes, bem como poderá ser 
rescindido antes de expirado o prazo de vigência, sem que caiba a credenciada qualquer direito a 
indenização. 
 
12 - DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO: 
 
12.1 - O prazo de vigência do presente credenciamento dar-se-á pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-
se a partir da data da assinatura do contrato. Poderá ainda ser prorrogado por outros períodos, mediante 
termo aditivo, nos termos do inc. II do Art. 57 da Lei 8666/93. 
 
14 - DOS PAGAMENTOS: 
 
14.1 - O pagamento será efetuado em até 30 dias após ser entregue as notas fiscais, atestadas por 
funcionário da Secretaria Municipal de Saúde respectivas realizadas naquele mês, assim como relatório 
contendo, quantidade e código SIA/SUS de exames e quantidade de cada exame realizado no mês. A tabela 
de preço dos serviços é firmada através da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. 
 
15 - DO DESCREDENCIAMENTO: 
 
15.1 - O descumprimento de quaisquer das condições previstas neste regulamento, bem como nas Leis 
Federais nºs. 8.666/93 e 8.080/90 ensejarão o descredenciamento da contratada. 
 
15.2 - A contratada poderá requerer seu descredenciamento, por meio de documento formal endereçado a 
Secretaria Municipal de Saúde, devidamente protocolizado no Protocolo Geral, com antecedência mínima de 
60 (sessenta) dias. 
 
15.3 - O presente edital de credenciamento poderá ser revogado em face de razões de interesse público, 
mediante decisão fundamentada, por motivo de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
15.4 - As credenciadas não terão qualquer direito à indenização em decorrência da anulação/revogação do 
credenciamento, garantindo-se o pagamento dos serviços prestados até a data do ato. 
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15.5 - No caso de desfazimento do credenciamento, fica assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
 
15.6 - A rescisão poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93, 
no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
 
16 - PENALIDADES E SANÇÕES: 
 
16.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicado às 
seguintes penalidades: 

a) Multa; 
b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de serviço; 
c) Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de São José do Calçado, 
d) Declaração de inidoneidade. 
 

16.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a 
CONTRATADA: 

a) causar embaraços  ou desatender as determinações da fiscalização; 
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por 
escrito, do CONTRATANTE; 
c) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais; 
d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os 
danos causados; 
e) descumprir quaisquer obrigações licitatórias/contratuais; 
f) se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital. 

 
16.3 - Ocorrendo atraso no início da prestação dos serviços, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por 
cento) do valor contratado, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato. 
 
16.4 - Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena de suspensão do direito de licitar 
com a Prefeitura de São José do Calçado - ES, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, conforme disposto no 
Art. 87, IV da LC 8666/93. 
 
16.5 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, 
não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do 
CONTRATANTE, independentemente das demais sanções cabíveis. 
 
16.6 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, 
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 
 
16.7 – Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a autoridade competente deverá notificar o 
Licitante contratado, facultando-lhe  a apresentação de defesa prévia. 
 
16.8 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo improrrogável 
de 10 (dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de 
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reconsideração do recurso. 
 
16.9 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos, 
independentemente das demais sanções previstas neste edital. 
 
17 - DOS RECURSOS: 
 
17.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, sendo a autoridade competente superior para decidir sobre o recurso Excelentíssimo (a) 
Senhor (a) Prefeito (a) Municipal, após informações da Comissão Permanente de Licitação. 
 
17.2 - Os prazos e as condições para requerer IMPUGNAÇÃO deste edital são os previstos nos §§§ 1º, 2º e 3º 
do Art. 41 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
17.3 - A manifestação em interpor recurso deverá observar os seguintes critérios: 

a) Ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação, digitados, devidamente fundamentados e, se for o 
caso, acompanhados de documentação pertinente; 
b) Ser assinado por representante legal da interessada ou procuradora com poderes específicos, 
hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório; 
c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de São 
José do Calçado - ES, situada na Praça Pedro Vieira – 58, centro, São José do Calçado - ES, no horário 
das 08 às 17 horas, e fora do prazo legal, não serão conhecidos. 

 
17.4 - Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para abertura da sessão, após 
retificação deste edital. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
18.1 - Ao protocolar o envelope de credenciamento, fica subentendido que a interessada conhece e aceita 
todas as condições estabelecidas no presente edital e seus anexos. 
 
18.2 - As decisões referentes a este processo de Credenciamento serão publicadas no Diário Oficial do Estado 
do Espírito Santo. 
 
18.3 - A minuta de contrato constante deste edital será ajustada às peculiaridades de cada credenciada, de 
forma a evidenciar o tipo de cobertura dos serviços credenciados. 
 
18.5 - Informações complementares inerentes a este edital de Credenciamento poderão ser obtidas pelos 
interessados pelo tel.: (28) 3556-1120 – ramal 222, em dias úteis no horário de 08 às 17 horas. 
 
18.6 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição: 
18.6.1 - Anexo I - Termo de Referência; 
18.6.2 - Anexo II - Modelo de Carta Credencial; 
18.6.3 - Anexo Ill - Modelo de Declaração - Menor; 
18.6.4 - Anexo lV - Modelo de Declaração - Inexistência de Fatos Supervenientes; 
18.6.5 - Anexo V - Minuta de Contrato. 
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São José do Calçado - ES, 04 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Julierme Costa de Almeida 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
Nº [00/AA]    xx/2021 

DATA: xx/xx/2021 

VALIDADE DESTE TERMO 

Este termo só terá validade se for acompanhado do pedido inicial para: 
- Contratação de Serviços Comuns. 
 

1 – DO ÓRGÃO REQUERENTE 
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2 – DO OBJETO 

Contratação de uma empresa especializada para prestação de SERVIÇOS 
FISIOTERAPÊUTICOS, para atender a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 

3 – DA JUSTIFICATIVA 

 Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em especial o seu 
artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação; 

 Considerando a lei 8.080, de Setembro de 1990 que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes; Considerando a necessidade de 
atendimento de serviços especializados conforme os parâmetros da portaria nº. 
1097 de 2006;  

 Considerando a Portaria/GM 1101 de 2002, que estabelece os parâmetros de 
cobertura assistenciais;  

 Considerando a Portaria GM/MS 399, de fevereiro de 2006 que estabelece as 
Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, 
compromisso entre os gestores do SUS em torno das prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da população; e Estabelece 
diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da Descentralização; 
Regionalização; Financiamento; Planejamento; Programação Pactuada e 
Integrada - PPI; Regulação; Participação e Controle Social; Gestão do trabalho e 
Educação na Saúde; 

 Considerando a Portaria GM/MS Nº 1.034, de 05 de Maio de 2010, em seu art. 
9°, II, para efeito de remuneração, os serviços contratados deverão utilizar como 
referência a Tabela de Procedimentos SUS;  

 Considerando a necessidade de assegurar a prestação de serviço 
Fisioterapêutico aos munícipes de São José do Calçado, de forma a 
complementar a assistência à saúde; 

 Considerando o interesse em dispor de assistência mais ampla, para 
atendimento aos usuários do SUS; 

 Considerando a necessidade de ampliar o acesso ao serviço de fisioterapia e 
reduzir a lista de espera para este procedimento; 
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 O Município de São José do Calçado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde 
(SEMUS), DECIDE contratar pessoa jurídica para a prestação de serviços de 
Fisioterapia. 

 

4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 

 Recurso Próprio – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Ficha 97 

Fonte de Recurso: 1211 (Recurso Próprio) 

Ficha 97 

Fonte de Recurso: 1214 (Recurso SUS) 

 

5 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS 

Os procedimentos fisioterapêuticos a serem adotados, deverão obedecer às 
especificações e valores contidos na Tabela SUS, que segue em anexo. 
 

6 – DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados de acordo com a necessidade do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, em estabelecimento próprio da Contratada, situado na sede do município de São 
José do Calçado, em dias úteis, no horário das 08h00minh às 17h00minh, mediante 
requisição emitida e autorizada pela mencionada Secretaria. 
 

7 – DO PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Os atendimentos deverão ser realizados diretamente ao paciente, por meio de 
funcionários de seu quadro, na sede da CREDENCIADA, em horário comercial, no mínimo 
por 08 (oito) horas diárias e 05 (cinco) dias por semana, conforme prescrição médica e 
autorização formal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 

8 – DA VIGÊNCIA 

A vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por 
outros períodos, mediante termo aditivo, nos termos do inc. II do art. 57 da Lei 
8.666/93. 
Os preços contratados serão alterados na mesma época e de acordo com o reajuste 
efetuado na tabela do SUS. 
A rescisão poderá ocorrer a qualquer momento, em defesa do interesse público ou pelo 
descumprimento de quaisquer das cláusulas contratadas. 
Os preços contratuais, expressos em real, somente serão reajustados, nas bases 
determinadas pelo Governo Federal, segundo condições estipuladas na minuta do 
Contrato integrante deste edital. 
 

9 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

A fiscalização do contrato será exercida pelo servidor Eduardo Dias Gonçalves 
representante titular da Secretaria Municipal de Saúde – lotado no FUNDO MUNICIPAL 
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DE SAÚDE - FMS, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato, e de tudo dará ciência à administração do FMS. 
 

10 – DA ESTIMATIVA DE VALOR 

A estimativa de valor foi feita com base nos procedimentos executados nos anos 
anteriores, estimando-se um valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). 
 

11 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

De acordo com o artigo 199 da Constituição Federal, as instituições privadas poderão 
participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde/SUS, seguindo suas 
diretrizes, mediante contrato de direito público, com a preferência de entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos; 
O credenciamento dos serviços de fisioterapia elencados acima deverá atender às 
especificações e condições especiais, segundo as normas de vigilância sanitária. 
A prioridade do credenciamento será do prestador que melhor atender ao interesse 
público. A Secretaria Municipal de Saúde de São José do Calçado distribuirá o serviço de 
forma a garantir o atendimento ininterrupto à população, prevenindo-se de situações de 
impedimento do prestador por motivo imprevisível, optando pela distribuição do 
serviço entre os fornecedores que melhor preencherem os requisitos exigidos no Edital 
do Chamamento Público. 
Realizar todos os procedimentos constantes na Tabela SUS, por valores iguais aos 
definidos na tabela vigente. 
A Credenciada fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a realização de 
qualquer dos itens constantes na tabela de Procedimentos do SUS. 
Estar cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 
As solicitações dos serviços serão feitas através de requisições médicas especificas, com 
carimbo identificador do responsável e respectiva assinatura, devendo ser aceito apenas 
pedidos feitos pelos médicos do CREDENCIANTE e de suas unidades gestoras, bem 
como, das Unidades de Saúde do Município ou da Estratégia de Saúde da Família, e de 
acordo com as necessidades e interesses da Secretaria Municipal de Saúde. 
Estar ciente das condições do credenciamento, assumir a responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer informações 
complementares solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Realizar os procedimentos contratados, sem cobrança de qualquer valor adicional ao 
usuário do SUS. 
A empresa credenciada será responsável pelo material, equipamentos, e profissionais 
necessários à prestação dos serviços. 
 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 A empresa contratada obriga-se a: 
 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referencia e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 
das cláusulas contratuais, alem de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no 
Termo de Referencia e em sua proposta; 

 Arcar com os custos inerentes à execução dos serviços objeto do contrato; 
 Facultar a Administração, a qualquer tempo, a realização de inspeções e 

diligencias, objetivando o acompanhamento e avaliação técnica da execução dos 
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serviços contratados; 
 Notificar a Administração, através da SEMUS/PMSJC, imediatamente e por 

escrito de quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução 
dos serviços; 

 Não transferir a outrem o objeto do Contrato; 
 Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato; 
 Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente; 
 Manter sempre a qualidade na prestação do serviço executado; 
 Fica proibida a cobrança de qualquer quantia, a qualquer titulo, dos serviços 

prestados aos usuários do SUS, ficando a contratada responsabilizada por 
qualquer cobrança indevida feita a usuário. 

 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a SEMUS/PMSJC ou a 
terceiros; 

 Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a 
supervisão, ao controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto 
contratado, permitindo o livre acesso dos servidores do Município, a qualquer 
tempo e lugar, a todos os atos relacionados direta e indiretamente ao contratado, 
quando no desempenho das atividades de acompanhamento e controle; 

 Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, 
em observância ao principio da urbanidade; 

 Manter seus empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá além de prove-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso, sem ônus para a contratante; 

 Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, ferias 
e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar 
previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 

 Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da 
obrigação constante do item anterior; 

 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributarias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade a PMSJC/SEMUS; 

 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
contratante; 

 Relatar a SEMUS, toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 

 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no edital, apresentando com a fatura mensal os comprovantes de regularidade 
fiscal, social e trabalhista; 

 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada; 

 A contratada não poderá alterar as instalações, bem como o endereço de 
atendimento sem consentimento prévio e por escrito da Secretaria Municipal de 
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Saúde da Prefeitura Municipal São José do Calçado/ES; 
A empresa credenciada será responsável pelo material, equipamentos, e profissionais 
necessários à prestação dos serviços. 

 Responsabilizar-se pelo material, equipamentos e profissionais necessários à 
prestação dos serviços, bem como a manutenção de todos os equipamentos, sem 
ônus para a contratante; 

 E de responsabilidade da contratada manter absoluto sigilo sobre quaisquer 
documentos, informações ou dados que tiver conhecimento ou acesso em 
decorrência da execução do serviço; 

 Apresentar os documentos de cobrança exigidos no edital, inclusive nota fiscal 
com a descrição completa dos procedimentos e quantitativos realizados no mês, 
enviando ao setor administrativo da SEMUS, junto com copias da requisição 
solicitada pelo profissional de saúde e comprovante diário de atendimento, 
devidamente assinado pelo paciente ou responsável, para fins de analise da 
prestação de contas; 

 Enviar mensalmente relatório dos serviços executados, planilha nominal em 
ordem alfabética dos usuários com o quantitativo e a descrição dos 
procedimentos realizados; 

 Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 
garantindo o mesmo padrão de acesso/recepção aos serviços disponibilizados, 
não discriminando a clientela do SUS em relação aos clientes particulares ou de 
planos de saúde; 

 Não permitir a participação de funcionários não qualificados no exercício da 
profissão para executar os serviços contratados; 

 Manter em perfeito estado de asseio e limpeza e conservação as 
áreas de trabalho, as instalações e os materiais utilizados na prestação do 
serviço, empregando-se preparações e produtos que atendam as normas 
técnicas de saúde vigentes; 

 Apresentar certificado anual de participação em Programa Nacional de Controle 
de Qualidade, com classificação máxima de desempenho (excelência), expedido 
por empresa certificada pela ANVISA; 

 Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo de 
vigência do contrato respeitando suas Cláusulas; 

 Responder por erro de qualquer natureza relativo aos métodos utilizados, seja 
na esfera administrativa, civil ou penal; 

 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 
empregados decorrentes do cumprimento deste Contrato; 

 Permitir a fiscalização dos serviços pela Secretaria Municipal de Saúde de São 
José do Calçado, em qualquer tempo, e mantê-la permanentemente informada a 
respeito do andamento dos mesmos; 

 Manter sempre um profissional da área, com autonomia para tomar deliberação 
e/ou atender solicitação da contratante, quanto a tudo que se relacione a boa 
execução dos serviços contratados; 

 

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 
especialmente do Termo de Referencia; 
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 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providencias cabíveis, na forma prevista no artigo 67 da Lei 8666/93; 

 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais 
irregularidades; 

 Pagar a Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 
contrato e no prazo previsto; 

 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital; 

 Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento 
dos prazos, pela contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão 
sendo prestados, bem como a expedição de autorização de serviço; 

 Compete a contratante o recebimento, conferencia e atestado das notas fiscais 
emitidas pela contratada; 

 Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que não 
atenda as exigências do serviço; 

 Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais; 
 Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as mesmas 

condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato; 
 Organizar e regular os fluxos dos usuários do SUS/ São José do Calçado. 

 

14 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, 
sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
 

15 – DA MODALIDADE OU DISPENSA 
[    ] – PREGÃO PRESENCIAL 
[    ] – PREGÃO ELETRÔNICO 
[    ] – PREGÃO COM SRP 
[    ] – DISPENSA   
[ x ] – CREDENCIAMENTO  

 

 

Acato as informações contidas neste Termo de Referência e as dou como boas, firmes e 
dentro das necessidades deste órgão 

 
 

_____________________Julierme Costa de Almeida__________________________ 
Secretário Municipal de Saúde / Interino 
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ANEXO II 
 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL 
 
 

Credenciamento nº xxxx/2021 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 
.........................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
.........................., com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro..................., Cidade............, 
UF......., vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) ................................................., Carteira de 
Identidade nº .........................., é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima 
citada durante a realização do Credenciamento, em epígrafe, podendo para tanto, transigir, renunciar a 
recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 
 

 
LOCAL E DATA 

 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura Identificável 

(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social 
 
 
. 
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ANEXO Ill 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

Credenciamento nº 000/2021 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 
.........................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
.........................., com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro..................., Cidade............, 
UF......., DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 
9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e  
menores de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.  
 
 
 

LOCAL E DATA 
 
 
 

 
________________________________________________ 

Assinatura Identificável 
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social) 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
 
 

Credenciamento nº xxxxx/2021 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 
.........................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
.........................., com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro..................., Cidade............, 
UF......., DECLARA, sob as penas da Lei, de que não existe fato superveniente impeditivo à sua habilitação, e 
que aceita todas as exigências do presente Edital, bem como nos submete a todas as disposições contidas na 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
Por ser verdade, firmamos o presente para que surta os devidos efeitos legais. 
 

 
 

LOCAL E DATA 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura Identificável 

(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social) 
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ANEXO V 
 

EDITAL DE CONTRATO 
 

Contrato de prestação de serviços nº xxx/xxxx, firmado entre o 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES e a empresa 
............  

 
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/0001-XX, com sede na Praça Pedro Vieira nº 58, 
centro – cep. 29470-000 – São José do Calçado - ES, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 
.........................................., brasileiro, casado, portador do CPF sob o nº .................., residente nesta Cidade, 
doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa ......................, inscrita no CNPJ sob o 
número ............., com sede na ...........................  (Rua/Avenida/Travessa, número, Bairro, Cidade, Estado), 
neste ato representada pelo Sr. .................(nacionalidade, estado civil, profissão, C.I e CPF, função/cargo: 
sócio-administrador, gerente, proprietário etc), neste ato denominada CONTRATADA, tendo em vista o 
Credenciamento nº xxxx/2021, devidamente homologado pela autoridade competente em xxx/xxx/xxx, no 

Processo nº xxxxx/2021, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, firmam o presente contrato, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços fisioterapêuticos, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São José do Calçado – ES 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS, LOCAL E FORMA DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os atendimentos deverão ser realizados diretamente ao paciente, por meio de funcionários de seu 
quadro, na sede da CREDENCIADA, em horário comercial, no mínimo por 08 (oito) horas diárias e 05 
(cinco) dias por semana, conforme prescrição médica e autorização formal do FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à Contratada, por cada procedimento realizado, o valor constante 
na TABELA TOTAL DE PROCEDIMENTOS SUS, discriminado no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante 
deste edital. 
 
O pagamento será efetuado em até 30 dias após ser entregue as notas fiscais devidamente atestadas por 
funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, assim como relatório contendo exame, quantidade e código 
SIA/SUS de exames e quantidade de cada exame realizado no mês. 

 
Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, os mesmos serão devolvidos à Contratada para correção, 
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ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da 
respectiva documentação, emitida sem erros, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pelo 
CONTRATANTE. 

 
Vencido o prazo para pagamento acima estabelecido, sem que o mesmo tenha sido efetuado pela Prefeitura 
Municipal de São José do Calçado - ES, esta pagará juros de mora no valor de 1% (um por cento) ao mês, 
calculado Pró-rata-die, os quais serão pagos juntamente com a quitação do principal. 

 
O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário ou ordem de pagamento bancária em nome da 
CONTRATADA, sendo que a mesma deverá informar na nota fiscal, o número do banco, da agência e da 
conta corrente para efetivação do mesmo. 

 
A empresa que for optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá informar na Nota Fiscal a alíquota de 
contribuição do ISS. Caso contrário, será retido o percentual exigido pela legislação do Município. 

  
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 
Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 
É expressamente vedado à Contratada efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de rede bancária 
ou de terceiros. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
A dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, consta do Orçamento Municipal para o exercício de 
2021, sob a seguinte classificação: Fichas: 97. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
1. A empresa contratada obriga-se a: 
2. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referencia e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, alem 
de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade especificadas no Termo de Referencia e em sua proposta; 

3. Arcar com os custos inerentes à execução dos serviços objeto do contrato; 
4. Facultar a Administração, a qualquer tempo, a realização de inspeções e diligencias, objetivando 

o acompanhamento e avaliação técnica da execução dos serviços contratados; 
5. Notificar a Administração, através da SEMUS/PMSJC, imediatamente e por escrito de quaisquer 

irregularidades que venham ocorrer em função da execução dos serviços; 
6. Não transferir a outrem o objeto do Contrato; 
7. Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato; 
8. Garantir a confidencialidade dos dados e informações do paciente; 
9. Manter sempre a qualidade na prestação do serviço executado; 
10. Fica proibida a cobrança de qualquer quantia, a qualquer titulo, dos serviços prestados aos 

usuários do SUS, ficando a contratada responsabilizada por qualquer cobrança indevida feita a 
usuário. 
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11. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa 
ou culposamente, a SEMUS/PMSJC ou a terceiros; 

12. Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a supervisão, ao controle, 
a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado, permitindo o livre acesso dos 
servidores do Município, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos relacionados direta e 
indiretamente ao contratado, quando no desempenho das atividades de acompanhamento e 
controle; 

13. Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

14. Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, em observância 
ao principio da urbanidade; 

15. Manter seus empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá além 
de prove-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso, sem ônus 
para a contratante; 

16. Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, ferias e licenças, o 
empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo 
substituto ao Fiscal do Contrato; 

17. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do 
item anterior; 

18. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributarias e as 
demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade a 
PMSJC/SEMUS; 

19. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da contratante; 
20. Relatar a SEMUS, toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 
21. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, apresentando com a fatura 
mensal os comprovantes de regularidade fiscal, social e trabalhista; 

22. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 

23. A contratada não poderá alterar as instalações, bem como o endereço de atendimento sem 
consentimento prévio e por escrito da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal 
São José do Calçado/ES; 

24. A empresa credenciada será responsável pelo material, equipamentos, e profissionais 
necessários à prestação dos serviços. 

25. Responsabilizar-se pelo material, equipamentos e profissionais necessários à prestação dos 
serviços, bem como a manutenção de todos os equipamentos, sem ônus para a contratante; 

26. E de responsabilidade da contratada manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, 
informações ou dados que tiver conhecimento ou acesso em decorrência da execução do serviço; 

27. Apresentar os documentos de cobrança exigidos no edital, inclusive nota fiscal com a descrição 
completa dos procedimentos e quantitativos realizados no mês, enviando ao setor 
administrativo da SEMUS, junto com copias da requisição solicitada pelo profissional de saúde e 
comprovante diário de atendimento, devidamente assinado pelo paciente ou responsável, para 
fins de analise da prestação de contas; 

28. Enviar mensalmente relatório dos serviços executados, planilha nominal em ordem alfabética 
dos usuários com o quantitativo e a descrição dos procedimentos realizados; 
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29. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, garantindo o 
mesmo padrão de acesso/recepção aos serviços disponibilizados, não discriminando a clientela 
do SUS em relação aos clientes particulares ou de planos de saúde; 

30. Não permitir a participação de funcionários não qualificados no exercício da profissão para 
executar os serviços contratados; 

31. Manter em perfeito estado de asseio e limpeza e conservação as áreas de trabalho, as instalações 
e os materiais utilizados na prestação do serviço, empregando-se preparações e produtos que 
atendam as normas técnicas de saúde vigentes; 

32. Apresentar certificado anual de participação em Programa Nacional de Controle de Qualidade, 
com classificação máxima de desempenho (excelência), expedido por empresa certificada pela 
ANVISA; 

33. Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo de vigência do 
contrato respeitando suas Cláusulas; 

34. Responder por erro de qualquer natureza relativo aos métodos utilizados, seja na esfera 
administrativa, civil ou penal; 

35. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados 
decorrentes do cumprimento deste Contrato; 

36. Permitir a fiscalização dos serviços pela Secretaria Municipal de Saúde de São José do Calçado, 
em qualquer tempo, e mantê-la permanentemente informada a respeito do andamento dos 
mesmos; 

37. Manter sempre um profissional da área, com autonomia para tomar deliberação e/ou atender 
solicitação da contratante, quanto a tudo que se relacione a boa execução dos serviços 
contratados; 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de 
Referencia; 

2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providencias cabíveis, na forma prevista no artigo 67 da Lei 8666/93; 

4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades; 

5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato e no prazo 
previsto; 

6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no edital; 

7. Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao cumprimento dos prazos, pela 
contratada, fiscalização da qualidade dos serviços que estão sendo prestados, bem como a 
expedição de autorização de serviço; 

8. Compete a contratante o recebimento, conferencia e atestado das notas fiscais emitidas pela 
contratada; 

9. Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que não atenda as 
exigências do serviço; 
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10. Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais; 
11. Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as mesmas condições técnicas 

básicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato; 
12. Organizar e regular os fluxos dos usuários do SUS/ São José do Calçado. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

 
O presente contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento da 
ordem inicial dos serviços, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 
A duração do contrato decorrente do presente credenciamento poderá ser prorrogada conforme disposto no 
art. 57, II da LC nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 
À Contratada que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicada as seguintes 
penalidades: 
a) Multa; 
b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de serviço; 
c) Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de São José do Calçado – ES. 
d) Declaração de inidoneidade. 

 
Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando a Contratada: 
a) causar embaraços  ou desatender as determinações da fiscalização; 
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, 
do Contratante; 
c) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais; 
d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao Contratante ou 
a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados. 
e) descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais; 
f) se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no edital. 

 
Ocorrendo atraso no início da prestação dos serviços, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) 
do valor contratado, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado. 

 
Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à Contratada a pena de suspensão do direito de licitar com a 
Prefeitura de São José do Calçado - ES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme disposto no Art. 87, 
IV da LC 8666/93. 

 
Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a Contratada, sem justa causa, não 
cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do 
Contratante, independentemente das demais sanções cabíveis. 

 
A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, 
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

 
Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a autoridade competente deverá notificar o Licitante 
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contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
 

 As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo improrrogável de 10 
(dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de reconsideração 
do recurso. 

 
Poderá, ainda, a Contratada, a juízo do Contratante, responder por perdas e danos, independentemente das 
demais sanções previstas neste contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
Constituem motivos para rescisão do Contrato independentemente das sanções legais e contratuais 
aplicáveis: 
a) A inexecução total ou parcial do Contrato; 
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do 
proprietário, em caso de firma individual; 
c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, de forma que 
prejudiquem a execução do Contrato; 
d) O não cumprimento de cláusulas contratuais; 
e) A subcontratação total ou parcial do serviço, sem prévia e expressa autorização do Contratante; 
f) Atraso superior a 05 (cinco) dias no início da prestação dos serviços; 
g) Por conveniência da Administração Municipal. 

 
A rescisão amigável pelo Contratante deverá ser precedida da autorização escrita e fundamentada, 
assegurada à contraditória e ampla defesa. 

 
No caso de rescisão amigável do contrato por razões de interesse do serviço público, será a Contratada 
ressarcida dos prejuízos causados, regularmente comprovados que houver sofrido. 

 
A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato do(a) Prefeito(a) Municipal de São José do Calçado 
- ES. 

 
Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério do Contratante, a rescisão importará em: 
a) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Contratante; 
b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento do Contratante e dos valores das multas e 
indenizações a ele devidas, quando houver. 

 
No caso de rescisão contratual pelos motivos acima expostos, cessará automaticamente todas as atividades 
relativas à prestação dos serviços, objeto deste contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 
O Contratante é responsável pela publicação na imprensa oficial, em resumo, do presente contrato, nos 
termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

 
O acompanhamento e fiscalização do presente contrato será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, 
que designará o(s) servidor (es) responsável(is) para esse fim, Fiscal do Contrato, competindo-lhe(s), ainda, 
atestar(em) a realização do serviço contratado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 

 
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo respeitadas as disposições das Leis nºs 8.666/93 e 
8.080/90 e alterações.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 
Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de São José do Calçado - ES, para dirimir as dúvidas que 
porventura possam advir do presente contrato. 
Estando assim devidamente contratados firmam o presente que é lavrado em 03 (três) vias para um só fim e 
efeito. 

 
 
 

 
São José do Calçado - ES, ___ de _________ de _______. 

 
 
 
 
 

Autoridade competente  
 Secretaria Municipal de Saúde 

Autoridade competente 
Chefe do Poder Executivo 

 
 
 
 
 
 

Contratada 
CNPJ: 

 
 
 


