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MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 

EDITAL Nº 899 DE 10 DE MAIO DE 2021 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 01/2021 
 
 
 

 
  O MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ nº 01.610.503/0001-41 
com sede na Av. Adrião Monteiro n 2330, Centro, em Capivari do Sul/RS, com base no art. 23, § 7º da Lei nº 
8.666/93, TORNA PÚBLICO que promoverá credenciamento de pessoas jurídicas com especialistas na área de 
saúde e procedimentos médicos conforme as necessidades e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde que 
terá início em junho de 2021 e se estenderá por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 60 
(sessenta) meses.  

Demais informações acerca do edital podem ser obtidas no Setor de Licitações localizado na Sede da 
Prefeitura Municipal, ou através do fone 51-3685.1181 (ramal 225).   
 
I – OBJETO:  
 
1.1 Credenciar empresa(s) da área de Saúde que ofertem os serviços profissionais de especialistas médicos, 
de todas as especialidades especificadas no quadro abaixo (total ou parcial), de acordo com as necessidades e 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme este edital e seus anexos, que fazem parte deste 
chamamento público. 
 
  

SERVIÇOS A SER DISPONIBILIZADO PELA CREDENCIADA 
 

QUANT. 
MIN 

MENSAL 

QUANT. 
MAX 

MENSAL 

ESPECIALIDADES / PREVISÃO MENSAL VALOR 
R$ 

  CONSULTAS  

01 10 CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA 200,00 

01 15 CONSULTA ORTOPEDIA/TRAUMATO 120,00 

01 10 CONSULTA DERMATOLOGISTA 120,00 

01 10 CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA 120,00 

01 30 CONSULTA NEUROLOGISTA 180,00 

01 30 CONSULTA OFTALMOLOGISTA 120,00 

01 10 CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGISTA 120,00 

01 20 CONSULTA UROLOGISTA 120,00 

01 10 LAVAGEM DE OUVIDO  80,00 

01  EXAMES  

01 04 EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM  SONO 150,00 

01 04 EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM  VIGILIA 110,00 

01 04 EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM  SONO  E  VIGILIA 220,00 

01 06 EXAME ENDOSCOPIA 350,00 
01 06 EXAME COLONOSCOPIA 650,00 

01 06 ANESTESIOLOGISTA P/  ENDOSCOPIA 250,00 

0 06 ANESTESIOLOGISTA P/  COLONOSCOPIA 400,00 

01 06 ANESTESIOLOGISTA P/  POLIPECTOMIA 450,00 
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01 04 TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL S/ CONTRASTE 330,00 

01 04 TOMOGRAFIA COLUNA DORSAL S/ CONTRASTE 330,00 

01 04 TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR S/ CONTRASTE 330,00 

01 04 TOMOGRAFIA CRÂNIO S/ CONTRASTE 310,00 

01 04 TOMOGRAFIA TORAX S/ CONTRASTE 340,00 

01 04 TOMOGRAFIA ABD. TOTAL C/ CONTRASTE 420,00 

01 04 TOMOGRAFIA ABD. TOTAL S/ CONTRASTE 360,00 

01 04 TOMOGRAFIA SEIOS DA FACE S/CONTRASTE 320,00 

 
 
 II – DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO:  
 
2.1. Poderão participar todos os interessados (pessoas físicas ou jurídicas), desde que forneçam toda a 
documentação exigida neste edital, atendam integralmente o objeto do certame, estejam devidamente 
credenciadas e registradas nos órgãos competentes e realizem suas inscrições no prazo estabelecido.  
 
III – CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO:  
 
3.1- O credenciamento dar-se-á às pessoas jurídicas na área de saúde que mantenham em seus quadros, todos 
os profissionais das diversas especializações indicadas no quadro de prestação de serviços na relação acima, 
que sejam atendidas as condições e os critérios mínimos estabelecidos pelo SUS, visando o atendimento 
satisfatório, bem como atendam o objeto deste Chamamento Público e cumpram com as exigências deste 
Edital e seus anexos.  
 
3.2- É condição essencial que as empresas candidatas ao credenciamento atendam em sua sede todas as    
especificidades constantes no item 1.1 – Objeto.   
 
3.3- Não será permitido consórcio para participação no certame.  
 
3.4- Não poderão participar no Credenciamento os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas 
nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n°. 8.666/93.  
 
3.5- Não poderão participar no Credenciamento os profissionais de saúde integrantes do quadro de pessoal da 
prefeitura Municipal de Capivari do Sul (Art. 9º, III Lei Federal 8.666/93)  
 
 IV – PREÇO E PAGAMENTO:  
 
 4.1. O valor a ser pago por consulta e o número de consultas por mês, estão estabelecidos no ANEXO V 
(PROJETO BÁSICO);  
 
4.2. O pagamento será efetuado mensalmente a partir do término do serviço prestado, considerando o número 
de consultas médicas realizadas.  
 
V – PRAZO:  
 
5.1- O período de vigência dos contratos de prestação de serviços para atendimento do objeto do presente 
edital será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do (a) 
CREDENCIADO (A), por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses (art. 57, II, da Lei nº 
8.666/93).  
 
5.2-Poderá os valores ser atualizados monetariamente pelo IPCA em caso de renovação contratual.   
 
5.3- Dentro do prazo de validade do credenciamento a CONTRATANTE poderá aumentar ou diminuir a 
quantidade de consultas, a fim de suprir a necessidade da demanda.  
 
VI – REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO:  
 
 6.1-A documentação deverá ser apresentada, em via, original, ou cópia autenticada por Tabelião, ou por 
servidor da Secretaria Municipal da Administração de CAPIVARI DO SUL/RS.  
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a) Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, devidamente, 
registrado na Junta Comercial, ou se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade 
por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores: inscrição do ato constitutivo, rio caso de 
sociedade civil. Acompanhada de prova da diretoria cm exercício, ou decreto de autorização, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor.  
 
b) A empresa poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado acima, devendo vir 
acompanhado de todas as alterações Posteriores, caso houver.  
 
c) Declaração da empresa de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII. Da Constituição Federal (conforme 
modelo do Anexo II), assinada por representante legal da empresa.  
 
d) Declaração da empresa, sob as penas da lei. de que não foi declarada INIDÔNEA por qualquer Ente 
Federativo para contratar com a Administração Pública, conforme Anexo II. assinada por representante legal da 
empresa (conforme anexo III).  
 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e 
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, em vigor.  
 
f) Prova de Regularidade coma Fazenda Estadual, em vigor.  
 
g) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal;  
 
h) Certidão negativa trabalhista;  
 
i) Certidão negativa FGTS;  
 
j) Certidão  de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida da União;  
 
l) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.  
 
m) Alvará sanitário expedido pelo Município Sede;  
 
n) Alvará de licença de funcionamento atualizado;  
 
o) Estar devidamente cadastrada no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde;  
 
p) Declaração, sob as penas da lei, assinada pelo representante legal de que a empresa não  possui em seu 
quadro de pessoal servidor público exercendo funções técnicas, comerciais, de gerências, administração ou 
tomada de decisão (inciso II e III, do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações), nem no seu quadro 
societário como sócio, diretor, administrador ou integrante do Conselho e nenhum servidor público municipal 
de CAPIVARI DO SUL/RS.  
 
q) Certificado de Registro de Pessoa Jurídica emitido pela entidade profissional competente, da empresa 
proponente, contendo seus técnicos responsáveis.  
 
  
VII - DO CREDENCIAMENTO:  
 
 7.1- O credenciamento terá início no dia 17 de maio de 2021 e se estenderá até 02 de junho de 2021 as 
09h30min. Cumpre salientar que por todo este período os interessados poderão se credenciar juntando os 
documentos necessários, no Setor de Licitações do Município, sito à Av. Adrião Monteiro n 2330 – Sede da 
Prefeitura Municipal.   
 
7.2- O cadastramento em questão terá uma validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por 
interesse do CREDENCIANTE e anuência do (a) CREDENCIADO (A), por iguais e sucessivos períodos, até o limite 
de sessenta meses (art. 57, II, da Lei nº 8.666/93).  
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 VIII - ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO:  
 
8.1- A análise dos documentos apresentados para a inscrição ao credenciamento será feita pela Comissão 
Permanente de Licitações responsável por esse Chamamento Público já no dia 02 de junho de 2021 as 9h30min 
quando do encerramento do prazo de recebimento de qualquer documentação das empresas interessadas.  
 
8.3- Serão declarados inabilitados os interessados:  
 
8.4- Que por qualquer motivo, estejam declarados inidôneos ou punidos, com suspensão do direito de licitar 
ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, e/ou que não 
preencherem os requisitos do edital e seus anexos.  
 
 
IX - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS:  
 
9.1- Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do Edital, para efeito de 
habilitação, a Comissão de Chamamento Público divulgará os nomes dos classificados, através de ata expedida 
pela Comissão de Licitação.  
 
9.2- Os interessados poderão recorrer do resultado, apresentando suas razões devidamente fundamentadas e 
por escrito, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados do primeiro dia subseqüente à data da divulgação dos 
classificados, ficando, nesse período, autorizado vistas ao seu processo, na Comissão de Licitações  observadas 
às seguintes determinações:  
 
9.3- O recurso limitar-se-á a questões de habilitação.  
 
9.4- Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o resultado final do 
processo de credenciamento será divulgado através publicação no átrio da sede administrativa do Município.  
  
X – DO CHAMAMENTO DOS INTERESSADOS CREDENCIADOS CLASSIFICADOS PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO:  
  
10.1- Será efetivado o credenciamento dos interessados cujos nomes constem na ata de julgamento e proposta 
expedida pela Comissão de Licitação.  
 
 10.2- A assinatura do contrato de credenciamento será realizada após a homologação dos resultados junto à 
Secretaria da Administração do Município.  
 
10.3- O detalhamento das especificidades referentes à remuneração dos serviços prestados e respectiva forma 
de pagamento constarão no de Contrato a ser firmado com a CONTRATANTE.  
 
10.4. Fiscalização dos serviços credenciados será realizada pelo responsável pela marcação de consultas do 
Município, indicada nominalmente no termo de contrato devendo as intercorrências ser registradas em 
ocorrências junto ao contrato de credenciamento.  
 
 10.5- O Credenciamento inicial terá validade de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado por igual período, 
para os que bem cumprirem as obrigações contratadas e se interessarem em manter o atendimento e os 
serviços ajustados, em conformidade com as determinações legais e administrativas em vigor.  
 
 10.6- A renovação do credenciamento ficará condicionada à avaliação técnica, pela CONTRATANTE, da 
prestação dos serviços, por meio de parecer fundamentado opinando pela manutenção do contrato.  
 
 
 XI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO DESCREDENCIAMENTO:  
 
 11.1- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas com o credenciamento sujeitará o 
Credenciado, no que couber às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantido a prévia defesa, ficando 
estabelecidas as seguintes penalidades, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas com o 
Município quando do credenciamento:  
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 11.2- Advertência por escrito.  
 
 11.3- Suspensão temporária do credenciamento, por prazo não superior a 02 (dois) meses.  
 
11.4- Cancelamento do credenciamento, decorridos 30 (trinta) dias contados da data do recebimento de 
comunicação por escrito.  
 
 XII - DO FORO:  
 
 12.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Palmares do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução 
deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 

                             CAPIVARI DO SUL, 10 de maio de 2021. 
 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 

       ___________________________ 
     LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS 
                     Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
 
RODRIGO F. BOEIRA 
Procurador Jurídico 
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MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 

ANEXO I 
 

MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 
 

Termo de Credenciamento n° 001/2021 
 

Termo de credenciamento de empresa para realização de 
procedimentos médicos conforme as necessidades e 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, tudo conforme o 
edital e seus anexos, que fazem parte deste chamamento 
público. 

 
O MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL/RS pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede nesta 

cidade, na Av. Adrião Monteiro, 2330 – Centro, CEP 95552-720, inscrita no CNPJ sob o n° 01.610.503/0001-41 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS,  doravante designado 
CONTRATANTE e de outro lado a empresa ...................................................................... com sede em 
....................... CNPJ................. representada por ........................ ao final indicado, doravante designada 
CREDENCIADA, resolvem firmar o presente Instrumento Contratual com fundamento e finalidade na execução 
do objeto contratado e as cláusulas deste nos termos da Lei n° 8.666 de 21 de julho de 1993 - e legislação 
pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA (OBJETO): 
 
1.1- Constitui objeto deste Termo de credenciamento de empresas para realização de procedimentos médicos 
conforme as necessidades e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde tudo conforme o edital e seus anexos, 
que fazem parte deste chamamento público com as Especificações Técnicas anexas a este documento 
contratual. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA (PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO): 
 
2.1 Os serviços serão prestados na sede e/ou filial da empresa em seu endereço. 
 
2.2 O Prazo de vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses contados da data de assinatura 
do mesmo, podendo ser prorrogado na forma da lei por mais sessenta meses. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA (VALOR DO CONTRATO): 
 
3.1 Os preços dos serviços ora contratados serão de acordo com a Tabela DISPOSTA NO Anexo V – Projeto 
Básico.  
 
3.2- AS despesas decorrentes deste termo correrão a conta das seguintes  dotações orçamentárias: 
 

4167/4160 
3.3- A CREDENCIADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais. Os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessárias no objeto deste contrato, conforme o artigo 65 da Lei n o 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA (CONDIÇÕES DE PAGAMENTO): 
 
4.1- O preço para o pagamento do preço dos serviços ora credenciados serão realizados pelo MUNICIPIO DE 
CAPIVARI DO SUL mediante a apresentação pela CREDENCIADA, da respectiva nota fiscal ou nota fiscal-
fatura/recibo na forma definida na cláusula anterior. Dita fatura deverá registrar o número do Termo de 
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Credenciamento e estar devidamente atestada pelo seu representante designado acompanhada da respectiva 
planilha de atendimentos efetuados no período. 
 
4.2- O pagamento será realizado com um prazo em 05 (cinco) dias do recebimento da respectiva fatura, 
corretamente preenchida. 
 
4.3- O documento de cobrança deverá ser emitido, em 03 (três) vias em nome do MUNICIPIO DE CAPIVARI DO 
SUL trazendo o número do empenho e o processo a que  se refere. 
 
4.4- As Faturas/notas fiscais/recibos emitidas com erro deverão ser substituídas. Neste caso, o 
MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL, dentro do prazo fixado para o pagamento, disporá do prazo de até 05 (cinco) 
dias, a partir da sua correção ou substituição para seu pagamento sem prejuízo ao disposto no item 4.2. 
 
CLÁUSULA QUINTA (DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO) 
 
5.1- Além de outros previstos neste instrumento, a ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL terá o direito de receber o 
objeto contratual executado em estrita observância às especificações Técnicas e com qualidade. 
 
5.2- Constituem obrigações do MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL além de outras previstas neste 
Contrato: 
 
5.2.1- Efetuar pagamento a CREDENCIADA em conformidade com o disposto neste instrumento e nos 
documentos que o integram. 
5.2.2- Fornecer e colocar à disposição da CREDENCIADA todos os elementos e informações que se fizerem 
necessários à execução dos serviços. 
 
5.2.3- Notificar, formal e tempestivamente a CREDENCIADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA (DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA):  
 
6.1- Além de outras, previstas no instrumento de Credenciamento são de responsabilidade do credenciado 
estar devidamente cadastrada no CNES; 
 
6.2- Manter durante toda a execução do contrato compatibilidade com as obrigações assumidas e as condições 
de habilitação; 
 
6.3- Responsabilizar-se por danos diretos, mediatos ou imediatos, extravios ou prejuízos causados à Prefeitura 
Municipal. A Credenciada desde que provada à existência de culpa ou dolo de seus prepostos e/ou 
empregados, assumirá a responsabilidade de reparar totalmente os bens, ou substituí-los, preferencialmente 
pela mesma marca, características e qualidade; 
  
6.4- A Administração Municipal poderá reter pagamentos que possibilitem o ressarcimento de danos causados; 
 
6.5- Responder pelos atos e omissões de seus propostos, empregados e demais pessoas envolvidos na 
prestação dos serviços; 
 
6.6- Realizar todos os procedimentos a que se propõe, sendo que qualquer alteração quanto 
à inclusão ou exclusão deverá ter a anuência expressa do Gestor Municipal e comunicada à SMS; 
 
6.7- Prestar os serviços do objeto em suas instalações  disponibilizando pessoal, equipamentos e acessórios 
necessários a adequada execução do credenciamento; 
 
6.8- Responder perante a Administração Municipal por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua 
demora, ou de sua omissão, no cumprimento das obrigações de sua responsabilidade ou por erro seu em 
qualquer fornecimento, objeto deste credenciamento; 
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6.9- Obriga-se, após notificação expedida pela Administração Municipal, a reparar ou substituir parte ou todo o 
material que apresentar qualquer defeito correndo as suas expensas todas às despesas decorrentes, inclusive 
as do transporte necessário. 
 
6.10- Garantir que os materiais fornecidos encontram-se isentos de defeitos de concepção e/ou mão de obra. 
 
6.11- Desenvolver, fornecer e dimensionar a infraestrutura necessária ao bom atendimento e a satisfação dos 
beneficiários do SUS, dentro das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 
 
6.12- Proceder à verificação rigorosa da identificação dos usuários do SUS sendo que qualquer despesa 
decorrente de negligência ou má-fé na averiguação das credenciais dos segurados será responsabilidade única 
e exclusiva do contratado. 
 
6.13- Arcar com as despesas decorrentes de serviços de terceiros que lhe sejam particularmente prestados, tais 
como recepção, limpeza, entre outros. 
 
6.14- Permitir a Secretaria Municipal de Saúde avaliar o atendimento, os serviços prestados através de 
auditorias específicas realizadas por servidores do Município, sendo reservado ao mesmo direito de recusar ou 
sustar os serviços quando não atenderem ao estipulado. 
 
6.15- Obedecer aos critérios exigidos quando das auditorias e perícias na fiscalização sobre os serviços 
Credenciados e sobre as pessoas vinculadas bem como os princípios estabelecidos no código de ética da 
categoria. 
 
6. 16- Desenvolver diretamente os serviços contratados não sendo permitida a subcontratação 
dos serviços que se relacionam especificamente ao objeto do Credenciamento sob pena de descredenciamento 
automático. 
 
6.17- Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde por escrito a mudança de endereço, de dias e horários de 
atendimento aos usuários com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
6.18- Continuar o atendimento aos usuários do SUS, no prazo de 30 (trinta) dias, no caso de 
descredenciamento independente da parte que deu causa ao rompimento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA (PENALIDADES): 
 
7.1- O atraso na execução do Termo de Credenciamento, salvo se ensejada por motivo de força maior ou caso 
fortuito, sujeitará o contratado à multa de mora na forma prevista no art. 86 da Lei n° 8.666/93. 
 
7.1.1- A multa de mora será de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 
10% (dez por cento), do valor item a item da contratação; 
 
7.1.2- A aplicação de multa de mora à CREDENCIADA não impede a rescisão unilateral do contrato pela 
ADMINISTRAÇÀO MUNICIPAL, nem a aplicação das outras sanções previstas no art.87 da Lei 8.666/93. 
 
7.2- A inexecução total ou parcial deste Termo de Credenciamento poderá sujeitar, ainda a CREDENCIADA, 
garantida a prévia defesa às penalidades previstas no art. 87 da Lei de Licitações, quais sejam: 
 
7.2.1-  Advertência: 
 
7.2.2- Aplicação de multa a CREDENCIADA de até 15% (quinze por cento) sobre o valor do total dos serviços 
pretendidos; 
 
7.2.3- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE 
CAPIVARI DO SUL, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
7.2.4- Declaração de inidoneidade para licitar, ou contratar com a Administração Pública. 
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7.2.5- As sanções previstas nas alíneas 7.2.1. 7.2.3 e 7.2.4 deste item poderão ser aplicadas juntamente com as 
da alínea 7.2.2. 
 
7.3- As multas previstas nesta Cláusula serão descontadas da garantia do respectivo contrato. Sendo 
superiores, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
 
7.4- A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula, não exime a CREDENCIADA da indenização por prejuízos 
causados à Contratante em razão da mora ou da inexecução contratual. As indenizações correspondentes 
serão devidas ao MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL, independentemente de qualquer notificação Judicial ou 
extrajudicial. 
 
CLÁUSULA OITAVA (RESCISÃO CONTRATUAL): 
 
8.1- Este Termo de Credenciamento poderá ser rescindido, caso ocorram quaisquer dos motivos previstos no 
aflige 78 da Lei n° 8.666/93: 
8.2 No caso de rescisão do Termo de Credenciamento, a CREDENCIADA ficará sujeita as penalidades previstas 
no edital e as conseqüências descritas no art. 80 da retro mencionada Lei, quando couber. 
 
CLÁUSULA NONA (FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO): 
 
9.1- A Administração Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde 
reserva-se o direito de exercer ampla fiscalização e inspeção no fornecimento aqui firmado, podendo designar 
fiscais entre seus próprios servidores ou contratar pessoas para tal fim. A fiscalização poderá realizar todas e 
quaisquer verificações obrigando-se a CREDENCIADA a fornecer todos os detalhes e informações necessárias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA (DISPOSIÇÕES (GERAIS): 
 
10.1- Fica a Administração Municipal autorizada a descontar de quaisquer créditos da CREDENCIADA as 
importâncias referentes a multas ou prejuízos causados ao MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL ou a terceiros. 
 
10.2- A CREDENCIADA é vedada prestar informações a terceiros sobre a natureza, ou andamento do objeto 
deste termo  de Credenciamento, divulgar dados técnicos, documentos, ilustrações ou outro qualquer material 
relativo ao objeto deste Termo, salvo com autorização por escrito, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE que 
deverá ter conhecimento antecipado da matéria a ser divulgada. 
 
10.3- O MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL e a CREDENCIADA não poderão estabelecer acordos ou 
entendimentos que possam alterar qualquer disposição deste Termo de Credenciamento senão, quando 
celebrados por escrito, entre os representantes da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL com o  representante(s) 
legal(is) da CREDENCIADA. 
 
10.4- O Termo de Credenciamento item a item ou qualquer parte dele, ou qualquer importância devida ou que 
venha a sê-lo, não poderá ser subcontratado, cedido, caucionado, transferido ou de outra forma 
comprometido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (FORO): 
 

11.1- Fica eleito o foro da cidade de Palmares do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, para quaisquer 
questões ou conflitos decorrentes do presente Contrato. 
 

E, por estarem justas e acordadas as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas instrumentais. 
 

CAPIVARI DO SUL __________ de_________ de 2021. 
 

CONTRATANTE :  
 

CREDENCIADA: 
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MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

 
DECLARAÇÃO: 

 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de credenciada do presente chamamento público que, em 
cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Consumição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei n.° 
8.666/93 e suas alterações, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18(dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz a contar dos 14 (quatorze) anos. 
 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 

___________,em .... de................. de 
 
 
 
 
 

Razão Social: 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 
 
 

ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (modelo) 
 
 
 
 
(Razão Social da licitante) ______________________________________________________ 
Por seu representante legal   DECLARA, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para contratar 
com a Administração Pública, nos termos do art. 87 IV. da Lei de licitações. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

........................ ,em ............................de..................de  
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO IV (MODELO) 
 
 
 

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 

 
 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ-MF: FONE/FAX: 
ENDEREÇO: 
E-MAIL: 
CÓDIGO NOME DO PROCEDIMENTO/ ESPECIALIDADE 
 
A empresa abaixo assinada por seu representante legal PROPÕE :  
 

1. Seguir e cobrar os serviços indicados na tabela de preços constante no Termo de Credenciamento nº 
01/2021; 

2. Atender todas as disposições constantes no Edital e seus anexos; 
 

3. Ofertar em suas instalações todas as especialidades e itens objeto deste processo de Chamamento 
Público; 
 

4. Prestar os serviços em suas instalações, que se encontra localizado em uma distância não superior a 
70 km. (Setenta Quilômetros) do Centro do Município de Capivari do Sul.  

  
  

Local e data: 
 

____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


