
  

 

 

 
PROTOCOLO DA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº.  
03/2018. 
   
 
SOLICITAMOS QUE PARA EFEITO DE CONTROLE NOS SEJA 
TRANSMITIDO VIA E-MAIL (licitacoes@pmcgs.pr.gov.br), CÓPIA DO 
CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, BEM COMO OS DADOS ABAIXO:  
 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO CREDENCIAMENTO 
 
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº. 03/2018 
 
 
Empresa:  _______________________________________________________________ 
 
CNPJ:__________________________ Fone comercial: ___________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________, nº. _________ 
 
Bairro:__________________________________Cidade:__________________________ 
 
CEP:________________________ Data da Retirada:_____/_____/_____  
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
RG:________________________________CPF:________________________________    
 
E-mail: __________________________________  Celular: ________________________ 
 
 
 

mailto:(licitacoes@pmcgs.pr.gov.br),


  

 

 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 03/2018 

 
 
I. PREÂMBULO 
 
1.1. O Município de Campina Grande do Sul, Paraná, torna público para conhecimento 
dos interessados que se encontram abertas as inscrições para o CREDENCIAMENTO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM  
ESPECIALISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, com avaliação final em conformidade com os 
parâmetros e requisitos estabelecidos neste Edital. 
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, 
vistoria técnica e o cumprimento das demais exigências contidas no Edital. 
1.4. O presente credenciamento será regido pelas normas contidas na Lei nº. 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, 
que a suplementam no que for omisso, e em conformidade com a Lei nº. 8080/1990.  
 
II. DO OBJETO 
 
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM  ESPECIALISTAS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.     
2.2. Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as empresas que 
solicitem seu credenciamento e preencham os requisitos deste edital e que aceitem 
realizar os serviços descritos pelo valor estabelecido pela Administração, e que 
corresponde ao valor médio de mercado.   
 
III. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste edital e que atendam as condições e os 
critérios mínimos estabelecidos pelo SUS, visando o atendimento satisfatório.  
3.2. A empresa interessada poderá participar do Credenciamento em uma ou 
mais atividades previstas no presente edital. 
3.3. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da apresentação de sua 
documentação, sendo que o Município de Campina Grande do Sul não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do presente procedimento.  
3.4. A participação no credenciamento implica, automaticamente, na aceitação integral 
dos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.  



  

 

 

3.5. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em 
órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada ou poderão 
ser autenticados pela Comissão de Licitação, mediante apresentação do original.  
3.6. É VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS:  

3.6.1. Em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  
3.6.2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) por qualquer órgão 
governamental, autárquico, fundacional, de sociedades públicas ou economia 
mista das três esferas, e, caso participe(m) do credenciamento, estará(ao) 
sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei Federal 
8.666/93; 
3.6.3. Que esteja(m) reunida(s) em consórcio ou coligação; 
3.6.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma 
firma a requerer o credenciamento, ou exista vínculo diretamente entre os sócios.  

3.7. Não poderá participar direta ou indiretamente do Credenciamento, servidor 
dirigente da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, bem como as empresas 
cujos sócios, administradores, empregados, controladores sejam servidores da mesma.  
3.8. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório. Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de vinte 
e quatro horas. 

     
IV. DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
4.1. Os interessados em se inscrever no processo de credenciamento nº. 03/2018, 
deverão apresentar à Comissão Permanente de Licitação os documentos descritos no 
item VI do presente chamamento, no endereço acima mencionado, a partir de 
23/08/2018. 
4.2. O pedido de credenciamento poderá ser feito a qualquer tempo enquanto perdurar 
o interesse da Administração Pública na prestação dos serviços objeto deste 
Credenciamento. 
4.3. O pedido de credenciamento, indicando os serviços oferecidos (Anexo I), deverá 
ser apresentado em uma via, em linguagem clara, datilografado ou digitado, sem 
emendas, rasuras, devidamente carimbado, datado, assinado pelo representante legal 
da Proponente, com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando apenas 
duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), em algarismo (valor 
unitário do serviço, valor total do item e valor total da proposta). No preço ofertado 
deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como 
impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto. 
4.4. No pedido de credenciamento (Anexo II) a empresa deverá informar: 

a) Razão social da empresa; 
b) Nº. do CNPJ da empresa; 
c) Validade da proposta; 
d) Carimbo e assinatura do responsável pela firma proponente; 
e) Data da proposta; 



  

 

 

f) Indicar os serviços que se propõe a realizar, com o correspondente valor já 
registrado, demonstrando a total concordância com os valores determinados pela 
Administração.  

4.5. De modo a facilitar o manuseio das propostas e para fins de segurança, as páginas 
deverão ser numeradas. 
4.6. Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências deste Edital. 
 
V. DOS PRAZOS 
 
5.1. O pedido de credenciamento (Anexo II) deverá ser dirigido à Comissão 
Permanente de Licitação, acompanhado de toda a documentação exigida de acordo 
com o item VI deste Edital, devendo ser protocolado no Setor de Protocolo desta 
Prefeitura, a qualquer momento, a partir de 23 de agosto de 2018, em horário de 
funcionamento da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 
em envelope fechado. 
5.2. O prazo de vigência do termo de credenciamento a ser celebrado em decorrência 
do credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 (sessenta) 
meses. 
5.3. O prazo para assinatura do termo de credenciamento será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação dos interessados. 
 
VI. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
6.1. As Proponentes deverão protocolar no Protocolo Geral da Prefeitura de Campina 
Grande do Sul o envelope da habilitação, devidamente fechado, com os dizeres na 
parte externa e frontal:  
 

NOME DA EMPRESA 
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 

CREDENCIAMENTO Nº. 03/2018 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
6.2. Depois de protocolado, o envelope da habilitação deverá ser entregue no Setor de 
Compras e Licitações. 
6.3. A proponente deverá apresentar dentro do ENVELOPE - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, a seguinte documentação: 
 
 ANEXOS A SEREM PREENCHIDOS DESTE EDITAL; 
 ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU TERMO DE CREDENCIAMENTO SOCIAL 

EM VIGOR, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 
OU NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, ACOMPANHADO, NO CASO 
DE SOCIEDADE POR AÇÕES, DOS DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS 
ATUAIS ADMINISTRADORES, ONDE CONSTE COMO UM DOS OBJETIVOS A 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE CHAMAMENTO; OU REGISTRO 
COMERCIAL, NO CASO DE EMPRESA INDIVIDUAL; 



  

 

 

 CARTÃO CNPJ; 
 CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E 

À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO; 
 CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL; 
 CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL; 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS; 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT; 
 PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL 

(CICAD) OU MUNICIPAL (ALVARÁ); 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA 

SEDE DA PESSOA JURÍDICA; 
 CÉDULA DE IDENTIDADE E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA; 
 NO MÍNIMO 01 (UM) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EM NOME DA 

EMPRESA, EMITIDO POR ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA, QUE COMPROVE 
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O OBJETO DESTE EDITAL; 

 CURRICULUM VITAE RESUMIDO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO 
SERVIÇO A SER CREDENCIADO INCLUINDO: CÓPIA DO DIPLOMA, CARTEIRA 
DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELA 
RESPECTIVA ENTIDADE DE CLASSE, RG E CPF E CÓPIA DA 
DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A 
EMPRESA; 

 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO 
EXERCÍCIO SOCIAL, APRESENTADOS NA FORMA DA LEI, QUE COMPROVEM 
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 
TRÊS MESES DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA; 

 COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) 
SOBRE O VALOR MÁXIMO DOS ITENS PARA OS QUAIS A EMPRESA 
APRESENTARÁ PEDIDO DE CREDENCIAMENTO; 

 ANEXOS A SEREM PREENCHIDOS DESTE EDITAL; 
 COMPROVAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA, ATRAVÉS 

DO CÁLCULO DE ÍNDICES CONTÁBEIS ABAIXO SOLICITADOS, SEM 
EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS, ASSINADA PELO CONTADOR 
RESPONSÁVEL E PELO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE: 

 
LC (Liquidez Corrente) através da fórmula: 
LC = AC 
         PC 
Onde: 
AC = Ativo circulante 
PC = Passivo circulante 
 
A Liquidez Corrente (LC) deverá ser igual ou superior a 2,00 (dois). 
 
LG ( Liquidez Geral) através da fórmula: 



  

 

 

LG = AC+RLP 
          PC+ELP 
 
Onde: 
AC = ATIVO CIRCULANTE 
RLP= Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
 
A Liquidez Geral (LG) deverá ser superior a 2,00 (dois). 
 
GE (Grau de Endividamento) através da fórmula: 
 
GE = PC+ELP 
       AC+RLP+AP 
 
Onde: 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
AP = Ativo Permanente 
 
O Grau de Endividamento (GE) deverá ser inferior a 0,50 (zero vírgula cinquenta). 
 
OBS: A EMPRESA DEVE APRESENTAR O CÁLCULO DE GE DEMONSTRANDO O 
USO FÓRMULA, NÃO SENDO SUFICIENTE A APRESENTAÇÃO DO RESULTADO 
FINAL APENAS. 
 
Observação: Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em 
forma original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à 
verificação de sua autenticidade através de consulta. Os demais documentos deverão 
ser cópias atualizadas e autenticadas pelo tabelião ou por servidor Municipal (com 
apresentação do original para conferência). 
 
VII. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. Serão credenciados os interessados que preencham os requisitos previstos neste 
Edital, de acordo com as necessidades desta Municipalidade e conforme 
disponibilidade financeira e orçamentária.  
7.2. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será 
feita pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser acompanhada de pessoa 
designada pela Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser observado o seguinte: 

7.2.1. Análise da documentação no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
prorrogável por igual período, contados a partir da data de recebimento da 
documentação; 



  

 

 

7.2.2. Vistoria no estabelecimento da proponente, para verificação das condições 
da prestação do serviço e do atendimento das exigências editalícias. 

7.3. Serão declarados inabilitados os interessados: 
7.3.1. Que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido 
punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, com a publicação do 
ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o 
expediu; 
7.3.2. Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da 
classe, sejam as pendências financeiras ou relativas ao registro profissional, bem 
como os que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo mesmo; 
7.3.3. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação 
obrigatória exigida no Edital (documentação pessoal e profissional); 
7.3.4. Anteriormente descredenciados pelo Município por descumprimento de 
cláusulas contratuais ou por haver sido constatada irregularidade na execução dos 
serviços prestados. 

7.4. Após análise da documentação pela Comissão Permanente de Licitação, e 
constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será a empresa considerada 
hábil para o credenciamento, e notificada por esta Comissão. 
7.5. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da data da ciência da decisão. 

7.5.1. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os 
documentos anexados em fase de recurso; 
7.5.2. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral desta 
Prefeitura, sendo dirigido à Comissão Permanente de Licitação, ficando 
estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para análise e decisão da 
Comissão; 
7.5.3. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e 
não protelatórios. 

 
VIII. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  
 
8.1. Com a conclusão da análise, os requisitos atendidos ou não para o 
credenciamento, os interessados serão comunicados no prazo máximo de até 30 
(trinta) dias corridos, prorrogável por igual período, contados a partir da data de 
recebimento da documentação. 
8.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão convocados para 
firmar o termo de termo de credenciamento conforme minuta do Anexo VIII, em até 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data da convocação, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 8666/93. 
8.3. O prazo de vigência do termo de credenciamento a ser celebrado em decorrência 
do credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 (sessenta) 
meses, conforme previsto no Art. 57 inciso II da Lei nº. 8666/93. 
8.4. Constituem motivos para a suspensão temporária do credenciamento: 



  

 

 

8.4.1. Atender aos beneficiários de forma discriminada e prejudicial, devidamente 
comprovada; 
8.4.2. Exigir garantias tais como cheque, promissórias e caução para o 
atendimento aos beneficiários; 
8.4.3. Cobrar diretamente dos beneficiários valores referentes a serviços 
prestados, a título de complementação de pagamento; 
8.5.4. Reincidir na cobrança de serviços não executados ou executados 
irregularmente; 
8.4.5. Incorrer em irregularidade constatada pela fiscalização da Secretaria 
Municipal de Saúde; 
8.4.6. Agir comprovadamente com má-fé, dolo ou fraude, causando prejuízos à 
Secretaria Municipal de Saúde e/ou a pessoas a ele vinculadas; 
8.4.7. Deixar de comunicar a Secretaria Municipal de Saúde alteração de dados 
cadastrais, como razão social e número de telefone, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, a contar da data da alteração, bem como a prévia alteração de endereço; 
8.4.8. Subcontratar total ou parcialmente o objeto do edital, sem a anuência da 
Administração. 

8.5. A rescisão poderá se dar a pedido da CREDENCIADA quando: 
8.5.1. Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, 
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
8.5.2. O seu preço se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; 
8.5.3. O pedido de rescisão deverá ser feito com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias. 

8.6. A rescisão poderá se dar por iniciativa deste MUNICIPIO quando: 
8.6.1. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
8.6.2. A credenciada perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no 
presente procedimento; 
8.6.3. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas no Termo de Credenciamento ou nos pedidos dele 
decorrentes; 
8.6.4. Comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, 
incisos XII a XVI da Lei Federal nº. 8666/93; 
8.6.5. Nas hipóteses previstas nos itens 8.6.3. e 8.6.4., a credenciada terá seu 
Termo de Credenciamento rescindido, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa. 
8.6.6. Em caso de dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou 
responsáveis. 
8.6.7. Se houver decretação de falência da Empresa ou a instauração de 
insolvência civil dos proprietários. 

 



  

 

 

IX. DO VALOR DO CREDENCIAMENTO 
 
9.1. O valor global estimado do presente Termo de Credenciamento monta em R$ 
4.455.146,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e 
quarenta e seis reais), os quais terão como referência a Tabela adotada por esta 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I.  
9.2. O pagamento da demanda se dará por cota programada não vinculada ao valor 
global. 
9.3. O teto máximo de serviços mês, para pessoa jurídica, será estabelecido pela 
Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a programação financeira e 
orçamentária, sendo homologado pelo Conselho Municipal de Saúde, 
considerando a capacidade Técnica Operacional de cada prestador. 
9.4. Mediante termo aditivo, e de acordo com a capacidade operacional do 
CREDENCIADO e as necessidades do CONTRATANTE, os contraentes poderão fazer 
acréscimos de até vinte e cinco por cento (25%) nos valores limites do termo de 
credenciamento.  
9.5. Nos valores indicados para cada serviço constante do Anexo I deste Edital já estão 
inclusos todos os custos, obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, 
trabalhistas e comerciais resultantes da execução do termo de credenciamento. 
9.6. Os proponentes deverão levar em conta para a aceitação dos preços 
estabelecidos pela Administração os fatores a seguir: 

9.6.1. Toda a legislação aplicável e todas as condições previstas neste edital e 
seus anexos. 
9.6.2. Não serão levadas em conta quaisquer reclamações que se baseiem no 
desconhecimento das condições deste edital. 
9.6.3. Todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente 
sobre o objeto deste credenciamento serão por conta da proponente credenciada, 
não podendo sob hipótese alguma ocorrer cobrança de qualquer sobretaxa em 
relação aos preços estabelecidos na tabela constante deste edital.  

9.7. A apresentação do credenciamento (Anexo II) implicará na plena aceitação, por 
parte da proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
X. DO PAGAMENTO 
 
10.1. Os pagamentos decorrentes da entrega dos serviços efetivar-se-ão em até 28 
dias após o atesto da nota fiscal por servidor designado através de Portaria. 
10.2. Juntamente com a nota fiscal, a Credenciada deverá apresentar: 

10.2.1. Relatório discriminando os serviços executados no período, acompanhado 
da quantidade e dos valores unitários e totais, com data e nomes dos pacientes 
atendidos; 
10.2.2. Certificado de Regularidade do FGTS; 
10.2.3. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União; 
10.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
10.2.5. Cópia do Empenho correspondente; 
10.2.6. Cópia da NAD correspondente. 



  

 

 

10.3. O atesto da conformidade da execução dos serviços será dado pelo Setor de 
Agendamento mediante a confrontação dos preços constantes da nota fiscal com os 
preços contratados e, ainda, com o serviço efetivamente realizado durante o período 
cobrado. Caso se constante eventuais cobranças indevidas, as mesmas serão 
discutidas e, se for o caso, deduzidas na fatura/nota fiscal do mês subsequente, com 
anuência de ambas as partes. 
10.4. Para entrega da Nota Fiscal ao Setor de Compras, a mesma deverá estar 
devidamente atestada pela Gerência competente.  
10.5. A Prefeitura Municipal efetuará pagamento somente através de 
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA na conta indicada pela CREDENCIADA, não sendo 
aceito eventuais BOLETOS BANCÁRIOS. 
A referida conta bancária deve obrigatoriamente ser vinculada ao CNPJ da 
Credenciada. Mesmo sendo matriz e filial, o que prevalece é o CNPJ da participante do 
processo. 
10.6. Preferencialmente a credenciada deve possuir conta corrente no Banco do 
Brasil, para depósito dos pagamentos.  
10.7. Em caso de pagamento realizado em atraso pela CONTRATANTE, serão 
aplicadas as disposições previstas no art. 40 da Lei 8666/93. 
10.8. Nenhum pagamento será efetuado à credenciada antes de paga ou relevada 
eventual multa que lhe tenha sido aplicada.  
10.9. É proibido ao credenciado que exija que o usuário assine fatura ou guia de 
atendimento em branco. 
10.10. Fica expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à 
tabela adotada, ou o cometimento a terceiros da atribuição de proceder ao 
credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestados. 
10.11. Eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus 
responsáveis acarretará a rescisão do termo de credenciamento e conseqüente 
descredenciamento do prestador do serviço. 
10.12. Não serão objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa 
técnica profissional ou os não autorizados pela SMS. 
 
XI. DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos 
serviços pelos credenciados, sendo-lhes facultado o descredenciamento, quando 
caracterizada a prestação de má qualidade, através de processo administrativo 
específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla 
defesa. 
11.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de 
Credenciamento, deverão ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus 
para o MUNICÍPIO. 
11.3. É facultado aos usuários que denunciem qualquer irregularidade verificada na 
prestação dos serviços e/ou no faturamento. 
11.4. A fiscalização do cumprimento do objeto do presente credenciamento ficará a 
cargo da Servidora Municipal MARILDA BARROS DE LIMA SCHWARTZ, conforme 
Portaria n°. 396/2018, de acordo com as atribuições contidas na referida portaria, 



  

 

 

sobretudo comunicando ao Gestor Geral de Contratos qualquer irregularidade, para as 
devidas providências, bem como a necessidade de prorrogação dos prazos de vigência 
e/ou execução, acompanhando de requerimento justificado da empresa fornecedora. 
 
XII. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
12.1. Para as especialidades de Endocrinologista,  Dermatologista, Gastropediatria, 
Neuropediatria, Oftalmologia, Ortopedia, Pneumopediatria, Pneumologia, Urologista e 
Reumatologia, Vascular e Nefrologista, os serviços serão realizados EM REGIME DE 
MUTIRÃO, onde serão solicitados conforme necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
12.2. Para as especialidades de Pediatria, Ginecologia e Obstetricia, Psiquiatria, os 
mesmos deverão prestar seus serviços em até 20 horas semanais 
12.3. Os atendimentos deverão ser realizados nas repartições nos locais indicados 
abaixo e constantes  no Anexo VII, promovendo o atendimento dos usuários do serviço 
de saúde pública, de acordo com o seguinte cronograma: 
 
 

Serviços Período  Horários de 
Atendimentos 

EM REGIME DE 
MUTIRÃO, para as 
especialidades de 
Endocrinologista,   
Dermatologista, 
Gastropediatria, 
Neuropediatria, 

Oftalmologia, Ortopedia, 
Pneumopediatria, 

Pneumologia, Urologista, 
Reumatologia, Vascular e 

Nefrologista. 

Conforme solicitação, 
através de agendamento 
com a empresa 
contratada. 

Os atendimentos deverão 
ocorrer dentro do horário 
de funcionamento do 
Centro de Especialidades 
Médicas - Das 08:00 às 
12:00 ou das 13:30 às 
17:30 horas 

Pediatria (20 horas) 
Ginecologia e Obsetricia 
(20 horas) 

Segunda à sexta-feira, 
conforme estabelecido pela 
contratada. 

Os atendimentos deverão 
ocorrer dentro do horário 
de funcionamento do 
Centro de Especialidades 
Médicas - Das 08:00 às 
12:00 ou das 13:30 às 
17:30 horas 

Psiquiatria (20 horas) Segunda à sexta-feira, 
conforme estabelecido pela 
contratada. 

Os atendimentos deverão 
ocorrer dentro do horário 
de funcionamento do 
Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPS,  Das 
08:00 às 12:00 ou das 
13:30 às 17:30 horas 



  

 

 

 
Nota: Caso o número de credenciados não seja suficiente para suprir as 
necessidades do atendimento à população, as inscrições ficarão abertas até seu 
preenchimento e mais a reserva técnica para o atendimento indispensável à 
população. 
 
12.4. A marcação de horário, para o atendimento do paciente beneficiado, será feito 
pelo setor de marcações da Secretaria Municipal de Saúde. 
12.5. O objeto deste credenciamento terá início IMEDIATO, iniciando a partir da 
assinatura do termo de credenciamento, de acordo com as autorizações emitidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 
12.6. A seleção e a contratação dos profissionais necessários para o desenvolvimento 
das atividades inerentes ao presente Credenciamento serão de total responsabilidade 
da CREDENCIADA. 
12.7. A prestação dos serviços somente poderá se dar mediante autorização da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
12.8. A não realização do serviço ou algum descumprimento do termo de 
credenciamento, a empresa estará sujeita a sanções previstas no item XIV deste edital. 
12.9. Em casos excepcionais, quando houver necessidade de presença da equipe 
médica em eventos poderá ser pago de acordo com o número de horas realizadas ou 
com folga. 
12.10. O controle de freqüência dos médicos será feito através de Ponto Eletrônico, 
uma ferramenta de registro que visa  maior segurança e confiabilidade no controle de 
frequência, minimizando assim a possibilidade de falhas nos registros e ainda 
proporcionar uma maior comodidade na execução de suas obrigações funcionais e 
também para atender as normas da Portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho e 
determinação feita pelo Ministério Público Federal através do Procedimento 
Administrativo nº. 1.25.000.002498/2015-13, encaminhado pela Procuradoria da 
República do Estado do Paraná, o qual solicita o funcionamento da frequência através 
de Registro Eletrônico. 
 
XIII. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
 
13.1. A empresa habilitada se obriga, nos termos deste Edital, a comparecer para 
assinatura do Termo de Credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento da convocação formal, sob risco de desclassificação.   
13.2. Aceitar nas mesmas condições de fornecimento, acréscimos ou supressões de 
até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total do termo de credenciamento.  
13.3. Fornecer profissionais com disponibilidade de horário compatível com as 
necessidades de atendimento da carteira de pacientes conforme prescrição, mais 
disponibilidade para discussão de casos com a coordenação de Assistência à Saúde.  
13.4. Atender todos os encaminhamentos feitos pela Secretaria Municipal de Saúde. 
13.5. Os atendimentos devem ser feitos de maneira a atender as necessidades dos 
Beneficiários da CONTRATANTE, dentro do padrão oferecido pelo CREDENCIADO, 
privilegiando-se os casos de urgência e emergência, assim como as pessoas com mais 
de sessenta anos de idade, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos de idade. 



  

 

 

13.6. O Fluxo será regulado pela Central de Agendamento da Secretaria Municipal de 
Saúde, considerando as razões técnicas de cada quadro clínico. 
13.7. Justificar ao responsável legal pelo paciente, por escrito, as razões técnicas 
alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário 
à execução dos procedimentos previstos no Termo de Credenciamento.  
13.8. Facilitar à SMS o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e 
prestar todas as informações e os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos 
servidores da SMS designados para tal fim, de acordo com os artigos 15, Incisos I e XI 
e artigo 17, Incisos II e XI da Lei Federal n. 8.080/90. 
13.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações sociais de proteção aos seus 
profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços 
credenciados, incluindo despesas com deslocamentos, estadia, alimentação, salários, 
encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, equipamentos de proteção 
individual e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das 
obrigações decorrentes deste termo de credenciamento, isentando integralmente o 
CONTRATANTE. 
13.10. É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO todos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes da 
prestação dos serviços a ser realizada por este, sendo que o CONTRATANTE 
deduzirá, por ocasião de cada pagamento, os impostos ou contribuições que for de sua 
competência reter, nos termos da respectiva legislação e outras que porventura 
venham a ser criadas e exigidas pelo Governo, bem como cumprir cada uma das 
normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho. 
13.11.  Atender a todas as orientações relativas às normas de segurança do trabalho 
em conformidade com a legislação vigente. 
13.12. Frequentar os cursos de capacitação profissional oferecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
13.13. Em caso de eventual impossibilidade de comparecimento ao local de trabalho, 
comunicar formal e antecipadamente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o superior 
hierárquico, apontando a devida justificativa. 
13.14. Fica proibido ausentar-se do local de trabalho sem a devida comunicação ao 
responsável pelos serviços. 
13.15. Responder pelo perfeito funcionamento de todos os equipamentos e pela 
qualidade dos materiais e medicamentos necessários para a realização do 
procedimento ao paciente encaminhado pela Secretaria Municipal da Saúde, isentando 
integralmente o Município de todo e qualquer ato falho em que o paciente sentir-se 
lesado, conforme art. 70 da Lei Federal 8.666/93. 
13.16. Os uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI), e objetos de uso 
necessários à prestação dos serviços objeto do presente edital são de 
responsabilidade do CREDENCIADO, bem como a identificação, quando em trabalho, 
oferecendo um atendimento humanizado de acordo com as normas do SUS. 
13.17. No atendimento aos pacientes, o CREDENCIADO deverá usar somente 
materiais descartáveis e instrumentais devidamente esterilizados. 
13.18. Prescrever aos pacientes, preferencialmente os medicamentos contidos na 
listagem do Município. 



  

 

 

13.19. Atender aos pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, 
mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços.  
13.20. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 
experimentação. 
13.21. Preencher com clareza e exatidão todos os campos das requisições, atestados, 
receituários e demais formulários e documentos fornecidos pelo Fundo Municipal de 
Saúde. 
13.22. Responsabilizar-se pela indenização de todos e quaisquer danos pessoais, 
materiais ou morais ocasionados à Administração, ao paciente ou a terceiros a ele 
vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou 
imprudência, praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando 
assegurado a(o) CREDENCIADA(O) o direito de regresso. A responsabilidade da(o) 
CREDENCIADA(O) estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à 
prestação de serviços, nos estritos termos do art. 14 da lei nº. 8.078/90 (código de 
defesa do Consumidor). 
13.23. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 
13.24. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 
avençados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 
assegurar o andamento conveniente dos trabalhos. 
13.25. Não é permitido utilizar materiais, equipamentos ou impressos em benefício 
próprio. 
13.26. Seguir os protocolos de atendimento instituídos pelo Município. 
13.27. Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua 
assistência. 
13.28. Manter sempre atualizado o Prontuário Médico dos Pacientes, com as 
respectivas evoluções Médicas, a fim de emitir relatórios, garantindo assim informações 
da evolução diária dos pacientes aos Familiares e Profissionais da SMS.  
13.29. Esclarecer ao responsável legal pelo paciente sobre os seus direitos e assuntos 
pertinentes aos serviços oferecidos.  
13.30. Manter e comprovar durante a vigência do termo de credenciamento todas as 
condições de habilitação exigidas para o momento da contratação. 
13.31. Fornecer à CONTRATANTE relação atualizada dos profissionais e suas áreas 
de especialização a que poderão recorrer os Beneficiários, com indicações que 
orientem e facilitem a livre escolha. 
13.32. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força 
deste edital. 
13.33. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, garantindo a 
melhor qualidade dos mesmos, atendidas as especificações e normas técnicas para 
cada caso, assumindo inteira responsabilidade pela plena execução e qualidade do 
objeto do presente credenciamento. 
13.34. Informar à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul, eventual 
alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de mudança de sua 
diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta Comercial 
ou do Cartório de Registro Civil das pessoas jurídicas. 



  

 

 

13.35. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de que 
trata o presente edital. 
13.36. Responsabilizar-se por dano causado ao paciente e a terceiros a ele vinculado, 
decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência 
praticadas por seus profissionais, ficando assegurado ao paciente o direito de regresso.  
13.37. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços 
de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal. 
13.38. Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e 
avaliação da Secretaria Municipal de Saúde para supervisionar e acompanhar a 
execução da prestação dos serviços especializados do credenciamento. 
13.39. Os casos omissos serão discutidos e analisados pela Administração e 
Secretaria Municipal de Saúde, sob os aspectos da legislação pertinente, visando o 
melhor atendimento aos usuários. 
 
XIV. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
14.1. Exercer a fiscalização da execução do Termo de Credenciamento. 
14.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o Credenciado possa 
executar os serviços e cumprir o estabelecido no Termo de Credenciamento. 
14.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução 
contratual, que venham a ser solicitados pelos técnicos do Credenciado. 
14.4. Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas.  
 
XV. DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
15.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, 
obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 
15.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
15.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 

15.3.1. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a credenciada 
será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de 
cinco dias úteis, apresentar defesa. 
15.3.2. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
15.3.3. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação. 

15.4. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do termo de 
credenciamento, assim como a execução irregular, com atraso injustificado ou nos 
casos em que o credenciado ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do termo de credenciamento, 



  

 

 

comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer fraude fiscal, sujeitará a 
credenciada à aplicação das seguintes sanções: 

15.4.1. Advertência; 
15.4.2. Multa; 
15.4.3. Descredenciamento e impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme prescreve o Art. 87 inciso III da Lei nº. 8666/93. 

15.5. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que a credenciada descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do termo de credenciamento. 
15.6. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou 
para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente 
com a sanção restritiva de direito prevista no “item 15.4.3.”. 

15.6.1. Na fixação do prazo da penalidade prevista no 15.4.3., deverão ser 
considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 
pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade. 
15.6.2. A multa prevista no “item 15.4.2” será: 
a) De 10% (dez por cento) do valor global do termo de credenciamento, no caso 
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela fornecedora; 
b) De 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do termo de 
credenciamento ou sobre o valor correspondente da parcela em atraso, 
caracterizando a mora. 
15.6.3. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como 
assim em aceitar, retirar ou assinar o termo de credenciamento ou instrumento 
equivalente, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
15.6.4. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o 
atraso como descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a 
receber o objeto da licitação e aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total do termo de credenciamento ou sobre o valor correspondente à(s) 
parcela(s) não entregue(s). 
15.6.5. Na hipótese do subitem anterior se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa 
poderá se cumulada com a pena prevista no 15.4.3. 
15.6.6. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que 
tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do termo de 
credenciamento, será descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência 
da execução contratual. 
15.6.7. Na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação, depois da 
celebração do termo de credenciamento em que tenha sido exigida garantia, o 
valor da multa será descontado da garantia prestada. 
15.6.8. Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não 
atendimento da convocação para a assinatura do termo de credenciamento, o 



  

 

 

valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de 
Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 
15.6.9. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em 
dívida ativa, para cobrança judicial. 

15.7. A sanção prevista no item 15.4.3. poderá ser aplicada aos credenciados que 
venham a ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento 
inverídico. 
15.8. A aplicação de sanções à(s) credenciada(s) deve ser objeto de registro como fator 
relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
15.9. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 
8666/93, com as alterações dela decorrentes e demais legislações pertinentes. 
15.10. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas 
e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
credenciamento, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e 
morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
 
XVI. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
As despesas com o presente credenciamento terão seus custos cobertos com os 
recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício 2018. 
 
06.001.10.301.0011.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 
 
 
XVII. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
17.1. Estando a empresa apta à contratação, o processo será encaminhado à 
Procuradoria Geral do Município, que verificará a regularidade do procedimento, 
visando à realização do processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o 
“caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a competição 
resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade local que o 
maior número possível de empresas preste os serviços especializados em questão, no 
intuito de ampliar o acesso da população envolvida. 
 
XVIII. DA CAPACIDADE INSTALADA E DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
18.1. A quantidade de serviços a serem executados levará em conta a capacidade 
instalada dos Credenciados, tendo em vista ainda, como limitantes, a demanda de 
pacientes e a disponibilidade da programação física mensal estabelecida pela 
Secretaria Municipal de Saúde. Será previamente estipulada a quantidade máxima 
quando do credenciamento, para fins de apontamento junto ao instrumento contratual. 
18.2. Quando houver mais de uma empresa credenciada, os serviços serão divididos 
de forma isonômica, através de rotatividade entre todas, mediante controle próprio da 



  

 

 

Secretaria Municipal de Saúde, de modo a preservar o princípio da igualdade, 
mantendo a paridade na execução dos serviços.  
 
XIX. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
19.1. É facultada à Comissão Permanente de Licitação a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
19.2. Fica assegurado ao Prefeito mediante justificativa motivada o direito de, a 
qualquer tempo e no interesse da Administração, anular o presente credenciamento ou 
revogá-la no todo ou em parte.  
19.3. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.  
19.4. A apresentação dos documentos habilitatórios implica no perfeito entendimento e 
aceitação pelo proponente de todos os termos deste Edital. 
19.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do 
objeto contratado.  
19.6. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado através de 
uma das seguintes formas: por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço citado no preâmbulo desse Edital; pelo endereço eletrônico citado no 
protocolo de retirada do edital; pelo telefone (0xx41) 3676-8030, das 08h30min. às 
12h00min. e das 13h00min. às 17h00min., de segunda a sexta-feira, em dias de 
expediente.  
19.7. A Administração poderá, a qualquer tempo, realizar novos credenciamentos, 
através da divulgação de um novo regulamento. 
19.8. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro 
competente o da RMC (Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com 
exclusão de qualquer outro. 
 
XX. Compõem o presente edital: 
 
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, o qual deverá ser incluído no Envelope 
proposta; 
 
Anexo II – MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO, o qual deverá ser 
incluído no Envelope proposta; 
 
Anexo III – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o qual deverá ser incluído no Envelope proposta; 
 
Anexo IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO, o qual deverá ser incluído 
no Envelope proposta; 
 
Anexo V – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES, o qual deverá ser incluído 
no Envelope proposta; 



  

 

 

 
Anexo VI – FORMULÁRIO DE DADOS BANCÁRIOS, o qual deverá ser incluído no 
Envelope proposta; 
 
Anexo VII - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, não precisa incluir no 
envelope,  somente para conhecimento da empresa; 
 
Anexo VIII – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO, não precisa incluir no 
envelope,  somente para conhecimento da empresa. 

 
Campina Grande do Sul, 22/08/2018. 

 
 
 

ESTELA CELINA MULLER 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 



  

 

 

 
ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA  
 
1. DO OBJETO:  
1.1. O Objeto do presente edital é o CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM  ESPECIALISTAS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
2. A interessada deverá descrever, de forma idêntica, todas as informações constantes 
no Anexo I,  referente ao item para o(s) qual(is) estiver se credenciando. 
3. Não poderá a interessada modificar, seja a descrição ou a especificação do(s) 
item(ns) proposto(s).  
4. Todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à prestação dos serviços 
contratados correrão inteira e exclusivamente por conta da futura Credenciada.  
5. A entrega será feita PARCELADAMENTE de acordo com os encaminhamentos 
feitos pela Secretaria Municipal de Saúde.  
 
     

Especialidade Quantidade 
de Horas 

Valor 
máximo 
R$/hora 

Valor máximo 
total/ano (R$) Especificações/Obrigações 

Ginecologista e 
Obstetra 8900 152,00 1.352.800,00 

Psiquiatra 7600 157,67 1.198.292,00 
Dermatologista 1000 165,00 165.000,00 
Pediatra 3800 143,50 545.300,00 
Nefrologista 200 168,33 33.666,00 
Neuropediatra 500 175,00 87.500,00 

Gastropediatra 500 178,33 89.165,00 

Oftalmologista 1300 171,67 223.171,00 
Ortopedista 1300 166,67 216.671,00 
Vascular 600 175,00 105.000,00 
Pneumopediatra 500 172,50 86.250,00 
Pneumologista 500 178,33 89.165,00 
Urologista 600 175,00 105.000,00 
Endocrinologista 700 175,00 122.500,00 
Reumatologista 200 178,33 35.666,00 

 

Total R$ 
4.455.146,00  



  

 

 

ESPECIALISTA NA ÁREA DE PEDIATRIA:  
Qualificação: Deverá ser executado por profissionais com formação de nível superior 
na área de Medicina com especialidade em Pediatria devidamente comprovado através 
de inscrição no respectivo Conselho Regional de Medicina e que atenda as 
necessidades do referido Credenciamento.  
Atribuições: As pertinentes a cada especialidade conforme Legislação própria. 
 
ESPECIALISTA GINECOLOGISTA/OBSTETRA:  
Qualificação: Deverá ser executado por profissionais com formação de nível superior 
na área de Medicina com especialidade em Ginecologia/Obstetra devidamente 
comprovado através de inscrição no respectivo Conselho Regional de Medicina e que 
atenda as necessidades do referido Credenciamento. 
Atribuições: As pertinentes a cada especialidade conforme Legislação própria. 
 
ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA:  
Qualificação: Deverá ser executado por profissionais com formação de nível superior 
na área de Medicina com especialidade em Psiquiatria devidamente comprovado 
através de inscrição no respectivo Conselho Regional de Medicina e que atenda as 
necessidades do referido Credenciamento.  
Atribuições: As pertinentes a cada especialidade conforme Legislação própria. 
 
DEMAIS ESPECIALIDADES:  
Qualificação: Deverá ser executado por profissionais com formação de nível superior 
na área de Medicina com especialidade na área solicitada, devidamente comprovado 
através de inscrição no respectivo Conselho Regional de Medicina e que atenda as 
necessidades do referido Credenciamento.  
Atribuições: As pertinentes a cada especialidade conforme Legislação própria. 



  

 

 

 
ANEXO II 

MODELO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

(em papel timbrado/personalizado da empresa) 
 

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM  ESPECIALISTAS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, 
divulgado pelo Município de Campina Grande do Sul, conforme Edital de Chamamento 
nº. 03/2018. 
 
Para tanto, declaramos nossa concordância com os valores dos serviços bem como 
todas as condições do presente edital. 
 
Anexamos ainda relação dos serviços para os quais nos credenciaremos, em 
conformidade com o Anexo I do Edital. 
 
 
Razão Social: __________________________________________________________ 
 
Endereço Comercial: ____________________________________________________ 
 
CEP: ________________    Cidade: ____________________________    Estado: ___ 
 
Complemento: ____________________________   CNPJ: ______________________ 
 
 

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
      
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 
 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 
 
 
 
 

Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal,      
declaramos     que     a     empresa  
_____________________________________________________________,  
 
CNPJ nº. _________________________________, não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos. 
  
 

 
Campina Grande do Sul, ____/____/________. 

 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 
 
 

 

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no 

Credenciamento nº. 03/2018, junto ao Município de Campina Grande do Sul, que a 

empresa .................................................................................................... inscrita no 

CNPJ sob o nº. ...................................................., até a presente data não recebeu 

deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitações e/ou impedimento de 

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de 

INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual 

ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar 

ocorrências posteriores. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

 
ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
 
 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 
Credenciamento nº. 03/2018, da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, que: 
 
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados à Comissão de Licitação, sujeitando-nos a eventuais averiguações que 
se façam necessárias; 
 
Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Termo de Credenciamento, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente edital; 
 
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078/90 – Código de 
Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e anexos do Edital de Chamamento 
Público para Credenciamento nº. 03/2018, desta Prefeitura Municipal. 
 
  

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

ANEXO VI 
FORMULÁRIO DE DADOS BANCÁRIOS 

(CONCERNENTES AO CNPJ COM O QUAL ESTÁ PARTICIPANDO) 
 
 
 
Ref: Credenciamento nº. 03/2018 

 
 
BANCO:__________________________________  
 
AGÊNCIA_______________Nº. _____ 
 
ENDEREÇO DA AGÊNCIA BANCÁRIA:______________________________________ 
 
CONTA CORRENTE Nº. _________________-____. 
 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE:  
_____________________________________________________________ 
 
CPF(MF) _______________________-_______  
  
CI-RG Nº ______________________-_______   OE __________ UF ______ 
 
CARGO:______________________________________  
 
 
(ASSINATURA):________________________________________________ 
 

CARIMBO DA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ANEXO VII 

LOCAIS DE ATENDIMENTO 
 
 

 
LOCAL DE ATENDIMENTO ENDEREÇO 
Centro de Especialidades Médicas - CEM Rua José Romagnani, 23 – Jardim Paulista 

Fone: (41) 3679-1521 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Rua Jorge Bonfilho,70 – Jardim Paulista 
Fone: (41) 3679-2102 

Unidade de Saúde Dacyr Siqueira Trevisan Rua Dr. João Cândido, 812 - Centro 
Fone: 3676-8122 

Unidade de Saúde Conceição Maria de 
Andrade (Jardim Paulista) 

Rua José Romagnani, 23 – Jardim Paulista 
Fone: (41) 3679-1606 

Unidade de Saúde Paiol de Baixo Rodovia BR 116 – KM 50 – Paiol de Baixo 
Fone: (41) 3685-1136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
ANEXO VIII 

MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

 “Termo de credenciamento de prestação de 
serviços que entre si celebram o Município de 
Campina Grande do Sul, Paraná e a 
Empresa.....................................................................”.  
 
 

De um lado, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob n°. 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento 
Munhoz da Rocha Neto, 30, Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Bihl Elerian Zanetti, doravante denominado 
simplesmente MUNICÍPIO; e de outro lado a empresa ______________, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. _______________, estabelecida à____________________ nº. 
_______, Bairro ______________, na cidade de _________________________, 
Estado de ________________neste ato representada por 
________________________, _______________ ,__________________, profissão, 
portador(a) da CI RG nº.____________________ SSP/ ____, e CPF nº. __________, 
residente e domiciliado na _______________________, Bairro 
______________________ na cidade de ___________________, Estado de 
_______________, doravante denominada CREDENCIADA. O presente termo de 
credenciamento é originário do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO nº. 03/2018 e tem sua fundamentação legal na Lei federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais legislações pertinentes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui-se objeto deste instrumento de termo de credenciamento, o fornecimento pela 
CREDENCIADA ao MUNICÍPIO dos itens licitados no preâmbulo do presente edital, a 
saber CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM  ESPECIALISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CREDENCIAMENTO 
2.1. O valor global estimado do presente Termo de Credenciamento monta em R$ 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), os quais terão como referência a 
Tabela adotada por esta Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I.  
2.2. O pagamento da demanda se dará por cota programada não vinculada ao valor 
global. 
2.3. O teto máximo de serviços mês, para pessoa jurídica, será estabelecido pela 
Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a programação financeira e 
orçamentária, sendo homologado pelo Conselho Municipal de Saúde, 
considerando a capacidade Técnica Operacional de cada prestador. 



  

 

 

2.4. Mediante termo aditivo, e de acordo com a capacidade operacional do 
CREDENCIADO e as necessidades do CONTRATANTE, os contraentes poderão fazer 
acréscimos de até vinte e cinco por cento (25%) nos valores limites do termo de 
credenciamento.  
2.5. Nos valores indicados para cada serviço constante do Anexo I deste Edital já estão 
inclusos todos os custos, obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, 
trabalhistas e comerciais resultantes da execução do termo de credenciamento. 
2.6. Os proponentes deverão levar em conta para a aceitação dos preços 
estabelecidos pela Administração os fatores a seguir: 

2.6.1. Toda a legislação aplicável e todas as condições previstas neste edital e 
seus anexos. 
2.6.2. Não serão levadas em conta quaisquer reclamações que se baseiem no 
desconhecimento das condições deste edital. 
2.6.3. Todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente 
sobre o objeto deste credenciamento serão por conta da proponente credenciada, 
não podendo sob hipótese alguma ocorrer cobrança de qualquer sobretaxa em 
relação aos preços estabelecidos na tabela constante deste edital.  

2.7. A apresentação do credenciamento (Anexo II) implicará na plena aceitação, por 
parte da proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
3.1. Os pagamentos decorrentes da entrega dos serviços efetivar-se-ão em até 28 dias 
após o atesto da nota fiscal por servidor designado através de Portaria. 
3.2. Juntamente com a nota fiscal, a Credenciada deverá apresentar: 

3.2.1. Relatório discriminando os serviços executados no período, acompanhado 
da quantidade e dos valores unitários e totais, com data e nomes dos pacientes 
atendidos; 
3.2.2. Certificado de Regularidade do FGTS; 
3.2.3. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União; 
3.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
3.2.5. Cópia do Empenho correspondente; 
3.2.6. Cópia da NAD correspondente. 

3.3. O atesto da conformidade da execução dos serviços será dado pelo Setor de 
Agendamento mediante a confrontação dos preços constantes da nota fiscal com os 
preços contratados e, ainda, com o serviço efetivamente realizado durante o período 
cobrado. Caso se constante eventuais cobranças indevidas, as mesmas serão 
discutidas e, se for o caso, deduzidas na fatura/nota fiscal do mês subsequente, com 
anuência de ambas as partes. 
3.4. Para entrega da Nota Fiscal ao Setor de Compras, a mesma deverá estar 
devidamente atestada pela Gerência competente.  
3.5. A Prefeitura Municipal efetuará pagamento somente através de TRANSFERÊNCIA 
BANCÁRIA na conta indicada pela CREDENCIADA, não sendo aceito eventuais 
BOLETOS BANCÁRIOS. 



  

 

 

A referida conta bancária deve obrigatoriamente ser vinculada ao CNPJ da 
Credenciada. Mesmo sendo matriz e filial, o que prevalece é o CNPJ da participante do 
processo. 
3.6. Preferencialmente a credenciada deve possuir conta corrente no Banco do 
Brasil, para depósito dos pagamentos.  
3.7. Em caso de pagamento realizado em atraso pela CONTRATANTE, serão 
aplicadas as disposições previstas no art. 40 da Lei 8666/93. 
3.8. Nenhum pagamento será efetuado à credenciada antes de paga ou relevada 
eventual multa que lhe tenha sido aplicada.  
3.9. É proibido ao credenciado que exija que o usuário assine fatura ou guia de 
atendimento em branco. 
3.10. Fica expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à 
tabela adotada, ou o cometimento a terceiros da atribuição de proceder ao 
credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestados. 
3.11. Eventual cobrança de qualquer valor excedente dos pacientes ou seus 
responsáveis acarretará a rescisão do termo de credenciamento e conseqüente 
descredenciamento do prestador do serviço. 
3.12. Não serão objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica 
profissional ou os não autorizados pela SMS. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1. Para as especialidades de Endocrinologista,  Dermatologista, Gastropediatria, 
Neuropediatria, Oftalmologia, Ortopedia, Pneumopediatria, Pneumologia, Urologista e 
Reumatologia, Vascular e Nefrologista, os serviços serão realizados EM REGIME DE 
MUTIRÃO, onde serão solicitados conforme necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
4.2. Para as especialidades de Pediatria, Ginecologia e Obstetricia, Psiquiatria, os 
mesmos deverão prestar seus serviços em até 20 horas semanais 
4.3. Os atendimentos deverão ser realizados nas repartições nos locais indicados 
abaixo e constantes  no Anexo VII, promovendo o atendimento dos usuários do serviço 
de saúde pública, de acordo com o seguinte cronograma: 
 

Serviços Período  Horários de 
Atendimentos 

EM REGIME DE 
MUTIRÃO, para as 
especialidades de 
Endocrinologista,   
Dermatologista, 
Gastropediatria, 
Neuropediatria, 

Oftalmologia, Ortopedia, 
Pneumopediatria, 

Pneumologia, Urologista, 
Reumatologia, Vascular e 

Nefrologista. 

Conforme solicitação, 
através de agendamento 
com a empresa 
contratada. 

Os atendimentos deverão 
ocorrer dentro do horário 
de funcionamento do 
Centro de Especialidades 
Médicas - Das 08:00 às 
12:00 ou das 13:30 às 
17:30 horas 



  

 

 

Pediatria (20 horas) 
Ginecologia e Obsetricia 
(20 horas) 

Segunda à sexta-feira, 
conforme estabelecido pela 
contratada. 

Os atendimentos deverão 
ocorrer dentro do horário 
de funcionamento do 
Centro de Especialidades 
Médicas - Das 08:00 às 
12:00 ou das 13:30 às 
17:30 horas 

Psiquiatria (20 horas) Segunda à sexta-feira, 
conforme estabelecido pela 
contratada. 

Os atendimentos deverão 
ocorrer dentro do horário 
de funcionamento do 
Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPS,  Das 
08:00 às 12:00 ou das 
13:30 às 17:30 horas 

 
Nota: Caso o número de credenciados não seja suficiente para suprir as 
necessidades do atendimento à população, as inscrições ficarão abertas até seu 
preenchimento e mais a reserva técnica para o atendimento indispensável à 
população. 
 
4.4. A marcação de horário, para o atendimento do paciente beneficiado, será feito pelo 
setor de marcações da Secretaria Municipal de Saúde. 
4.5. O objeto deste credenciamento terá início IMEDIATO, iniciando a partir da 
assinatura do termo de credenciamento, de acordo com as autorizações emitidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 
4.6. A seleção e a contratação dos profissionais necessários para o desenvolvimento 
das atividades inerentes ao presente Credenciamento serão de total responsabilidade 
da CREDENCIADA. 
4.7. A prestação dos serviços somente poderá se dar mediante autorização da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
4.8. A não realização do serviço ou algum descumprimento do termo de 
credenciamento, a empresa estará sujeita a sanções previstas no item XIV deste edital. 
4.9. Em casos excepcionais, quando houver necessidade de presença da equipe 
médica em eventos poderá ser pago de acordo com o número de horas realizadas ou 
com folga. 
4.10. O controle de freqüência dos médicos será feito através de Ponto Eletrônico, uma 
ferramenta de registro que visa  maior segurança e confiabilidade no controle de 
frequência, minimizando assim a possibilidade de falhas nos registros e ainda 
proporcionar uma maior comodidade na execução de suas obrigações funcionais e 
também para atender as normas da Portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho e 
determinação feita pelo Ministério Público Federal através do Procedimento 
Administrativo nº. 1.25.000.002498/2015-13, encaminhado pela Procuradoria da 
República do Estado do Paraná, o qual solicita o funcionamento da frequência através 
de Registro Eletrônico. 



  

 

 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
5.1. A empresa habilitada se obriga, nos termos deste Edital, a comparecer para 
assinatura do Termo de Credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento da convocação formal, sob risco de desclassificação.   
5.2. Aceitar nas mesmas condições de fornecimento, acréscimos ou supressões de até 
25% (vinte e cinco) por cento do valor total do termo de credenciamento.  
5.3. Fornecer profissionais com disponibilidade de horário compatível com as 
necessidades de atendimento da carteira de pacientes conforme prescrição, mais 
disponibilidade para discussão de casos com a coordenação de Assistência à Saúde.  
5.4. Atender todos os encaminhamentos feitos pela Secretaria Municipal de Saúde. 
5.5. Os atendimentos devem ser feitos de maneira a atender as necessidades dos 
Beneficiários da CONTRATANTE, dentro do padrão oferecido pelo CREDENCIADO, 
privilegiando-se os casos de urgência e emergência, assim como as pessoas com mais 
de sessenta anos de idade, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos de idade. 
5.6. O Fluxo será regulado pela Central de Agendamento da Secretaria Municipal de 
Saúde, considerando as razões técnicas de cada quadro clínico. 
5.7. Justificar ao responsável legal pelo paciente, por escrito, as razões técnicas 
alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário 
à execução dos procedimentos previstos no Termo de Credenciamento.  
5.8. Facilitar à SMS o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e 
prestar todas as informações e os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos 
servidores da SMS designados para tal fim, de acordo com os artigos 15, Incisos I e XI 
e artigo 17, Incisos II e XI da Lei Federal n. 8.080/90. 
5.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações sociais de proteção aos seus 
profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços 
credenciados, incluindo despesas com deslocamentos, estadia, alimentação, salários, 
encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, equipamentos de proteção 
individual e quaisquer outros que se fizerem necessários ao cumprimento das 
obrigações decorrentes deste termo de credenciamento, isentando integralmente o 
CONTRATANTE. 
5.10. É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes da prestação dos 
serviços a ser realizada por este, sendo que o CONTRATANTE deduzirá, por ocasião 
de cada pagamento, os impostos ou contribuições que for de sua competência reter, 
nos termos da respectiva legislação e outras que porventura venham a ser criadas e 
exigidas pelo Governo, bem como cumprir cada uma das normas regulamentares sobre 
medicina e segurança do trabalho. 
5.11.  Atender a todas as orientações relativas às normas de segurança do trabalho em 
conformidade com a legislação vigente. 
5.12. Frequentar os cursos de capacitação profissional oferecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
5.13. Em caso de eventual impossibilidade de comparecimento ao local de trabalho, 
comunicar formal e antecipadamente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o superior 
hierárquico, apontando a devida justificativa. 



  

 

 

5.14. Fica proibido ausentar-se do local de trabalho sem a devida comunicação ao 
responsável pelos serviços. 
5.15. Responder pelo perfeito funcionamento de todos os equipamentos e pela 
qualidade dos materiais e medicamentos necessários para a realização do 
procedimento ao paciente encaminhado pela Secretaria Municipal da Saúde, isentando 
integralmente o Município de todo e qualquer ato falho em que o paciente sentir-se 
lesado, conforme art. 70 da Lei Federal 8.666/93. 
5.16. Os uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI), e objetos de uso 
necessários à prestação dos serviços objeto do presente edital são de 
responsabilidade do CREDENCIADO, bem como a identificação, quando em trabalho, 
oferecendo um atendimento humanizado de acordo com as normas do SUS. 
5.17. No atendimento aos pacientes, o CREDENCIADO deverá usar somente materiais 
descartáveis e instrumentais devidamente esterilizados. 
5.18. Prescrever aos pacientes, preferencialmente os medicamentos contidos na 
listagem do Município. 
5.19. Atender aos pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, 
mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços.  
5.20. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 
experimentação. 
5.21. Preencher com clareza e exatidão todos os campos das requisições, atestados, 
receituários e demais formulários e documentos fornecidos pelo Fundo Municipal de 
Saúde. 
5.22. Responsabilizar-se pela indenização de todos e quaisquer danos pessoais, 
materiais ou morais ocasionados à Administração, ao paciente ou a terceiros a ele 
vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou 
imprudência, praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando 
assegurado a(o) CREDENCIADA(O) o direito de regresso. A responsabilidade da(o) 
CREDENCIADA(O) estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à 
prestação de serviços, nos estritos termos do art. 14 da lei nº. 8.078/90 (código de 
defesa do Consumidor). 
5.23. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 
5.24. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 
avençados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 
assegurar o andamento conveniente dos trabalhos. 
5.25. Não é permitido utilizar materiais, equipamentos ou impressos em benefício 
próprio. 
5.26. Seguir os protocolos de atendimento instituídos pelo Município. 
5.27. Garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre sua 
assistência. 
5.28. Manter sempre atualizado o Prontuário Médico dos Pacientes, com as respectivas 
evoluções Médicas, a fim de emitir relatórios, garantindo assim informações da 
evolução diária dos pacientes aos Familiares e Profissionais da SMS.  
5.29. Esclarecer ao responsável legal pelo paciente sobre os seus direitos e assuntos 
pertinentes aos serviços oferecidos.  



  

 

 

5.30. Manter e comprovar durante a vigência do termo de credenciamento todas as 
condições de habilitação exigidas para o momento da contratação. 
5.31. Fornecer à CONTRATANTE relação atualizada dos profissionais e suas áreas de 
especialização a que poderão recorrer os Beneficiários, com indicações que orientem e 
facilitem a livre escolha. 
5.32. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força 
deste edital. 
5.33. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, garantindo a 
melhor qualidade dos mesmos, atendidas as especificações e normas técnicas para 
cada caso, assumindo inteira responsabilidade pela plena execução e qualidade do 
objeto do presente credenciamento. 
5.34. Informar à Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul, eventual 
alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou de mudança de sua 
diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta Comercial 
ou do Cartório de Registro Civil das pessoas jurídicas. 
5.35. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de que 
trata o presente edital. 
5.36. Responsabilizar-se por dano causado ao paciente e a terceiros a ele vinculado, 
decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência 
praticadas por seus profissionais, ficando assegurado ao paciente o direito de regresso.  
5.37. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de 
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal. 
5.38. Permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e 
avaliação da Secretaria Municipal de Saúde para supervisionar e acompanhar a 
execução da prestação dos serviços especializados do credenciamento. 
5.39. Os casos omissos serão discutidos e analisados pela Administração e Secretaria 
Municipal de Saúde, sob os aspectos da legislação pertinente, visando o melhor 
atendimento aos usuários. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
6.1. Exercer a fiscalização da execução do Termo de Credenciamento. 
6.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o Credenciado possa 
executar os serviços e cumprir o estabelecido no Termo de Credenciamento. 
6.3. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução 
contratual, que venham a ser solicitados pelos técnicos do Credenciado. 
6.4. Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas.  
 
CLÁUSULA SETIMA – DAS PENALIDADES E MULTAS 
7.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, 
obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 
7.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 



  

 

 

7.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 

7.3.1. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a credenciada 
será notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de 
cinco dias úteis, apresentar defesa. 
7.3.2. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
7.3.3. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação. 

7.4. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do termo de 
credenciamento, assim como a execução irregular, com atraso injustificado ou nos 
casos em que o credenciado ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do termo de credenciamento, 
comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer fraude fiscal, sujeitará a 
credenciada à aplicação das seguintes sanções: 

7.4.1. Advertência; 
7.4.2. Multa; 
7.4.3. Descredenciamento e impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme prescreve o Art. 87 inciso III da Lei nº. 8666/93. 

7.5. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que a credenciada descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do termo de credenciamento. 
7.6. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou 
para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente 
com a sanção restritiva de direito prevista no “item 7.4.3.”. 

7.6.1. Na fixação do prazo da penalidade prevista no 7.4.3., deverão ser 
considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 
pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade. 
7.6.2. A multa prevista no “item 7.4.2” será: 
a) De 10% (dez por cento) do valor global do termo de credenciamento, no caso 
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela fornecedora; 
b) De 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do termo de 
credenciamento ou sobre o valor correspondente da parcela em atraso, 
caracterizando a mora. 
7.6.3. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como assim 
em aceitar, retirar ou assinar o termo de credenciamento ou instrumento 
equivalente, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
7.6.4. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o 
atraso como descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a 
receber o objeto da licitação e aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o 



  

 

 

valor total do termo de credenciamento ou sobre o valor correspondente à(s) 
parcela(s) não entregue(s). 
7.6.5. Na hipótese do subitem anterior se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa 
poderá se cumulada com a pena prevista no 7.4.3. 
7.6.6. O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que 
tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso do termo de 
credenciamento, será descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência 
da execução contratual. 
7.6.7. Na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação, depois da 
celebração do termo de credenciamento em que tenha sido exigida garantia, o 
valor da multa será descontado da garantia prestada. 
7.6.8. Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não 
atendimento da convocação para a assinatura do termo de credenciamento, o 
valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de 
Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 
7.6.9. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em 
dívida ativa, para cobrança judicial. 

7.7. A sanção prevista no item 7.4.3. poderá ser aplicada aos credenciados que 
venham a ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento 
inverídico. 
7.8. A aplicação de sanções à(s) credenciada(s) deve ser objeto de registro como fator 
relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
7.9. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 
8666/93, com as alterações dela decorrentes e demais legislações pertinentes. 
7.10. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas 
e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
credenciamento, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e 
morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
 
CLAUSULA OITAVA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA  
As despesas com o presente credenciamento terão seus custos cobertos com os 
recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício 2018. 
06.001.10.301.0011.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 
 
CLAUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
O objeto deste instrumento de termo de credenciamento será fornecido por um período 
de 12 MESES, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 
(sessenta) meses, com base no Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E DA RESCISÃO 
10.1. Constituem motivos para a suspensão temporária do credenciamento: 



  

 

 

10.1.1. Atender aos beneficiários de forma discriminada e prejudicial, devidamente 
comprovada; 
10.1.2. Exigir garantias tais como cheque, promissórias e caução para o 
atendimento aos beneficiários; 
10.1.3. Cobrar diretamente dos beneficiários valores referentes a serviços 
prestados, a título de complementação de pagamento; 
10.1.4. Reincidir na cobrança de serviços não executados ou executados 
irregularmente; 
10.1.5. Incorrer em irregularidade constatada pela fiscalização da Secretaria 
Municipal de Saúde; 
10.1.6. Agir comprovadamente com má-fé, dolo ou fraude, causando prejuízos à 
Secretaria Municipal de Saúde e/ou a pessoas a ele vinculadas; 
10.1.7. Deixar de comunicar a Secretaria Municipal de Saúde alteração de dados 
cadastrais, como razão social e número de telefone, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, a contar da data da alteração, bem como a prévia alteração de endereço; 
10.1.10. Subcontratar total ou parcialmente o objeto do edital, sem a anuência da 
Administração. 

10.2. A rescisão poderá se dar a pedido da CREDENCIADA quando: 
10.2.1. Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, 
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
10.2.2. O seu preço se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; 
10.2.3. O pedido de rescisão deverá ser feito com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias. 

10.3. A rescisão poderá se dar por iniciativa deste MUNICIPIO quando: 
10.3.1. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
10.3.2. A credenciada perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no 
presente procedimento; 
10.3.3. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas no Termo de Credenciamento ou nos pedidos dele 
decorrentes; 
10.3.4. Comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, 
incisos XII a XVI da Lei Federal nº. 8666/93; 
10.3.5. Nas hipóteses previstas nos itens 10.6.3. e 10.6.4., a credenciada terá seu 
Termo de Credenciamento rescindido, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa. 
10.3.6. Em caso de dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou 
responsáveis. 
10.3.7. Se houver decretação de falência da Empresa ou a instauração de 
insolvência civil dos proprietários. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
11.1. O presente termo de credenciamento poderá ser alterado unilateralmente pelo 
MUNICÍPIO, ou por acordo entre as partes, na forma da Lei. 



  

 

 

11.2. As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos 
em Lei.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 
12.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos 
serviços pelos credenciados, sendo-lhes facultado o descredenciamento, quando 
caracterizada a prestação de má qualidade, através de processo administrativo 
específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla 
defesa. 
12.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de 
Credenciamento, deverão ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus 
para o MUNICÍPIO. 
12.3. É facultado aos usuários que denunciem qualquer irregularidade verificada na 
prestação dos serviços e/ou no faturamento. 
12.4. A fiscalização do cumprimento do objeto do presente credenciamento ficará a 
cargo da Servidora Municipal MARILDA BARROS DE LIMA SCHWARTZ, conforme 
Portaria n°. 396/2018, de acordo com as atribuições contidas na referida portaria, 
sobretudo comunicando ao Gestor Geral de Contratos qualquer irregularidade, para as 
devidas providências, bem como a necessidade de prorrogação dos prazos de vigência 
e/ou execução, acompanhando de requerimento justificado da empresa fornecedora. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INADIMPLÊNCIA 
Aplicam-se no caso de inadimplência da CREDENCIADA, com referência aos encargos 
sociais, fiscais e comerciais o disposto no artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1.993, e suas alterações.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CAPACIDADE INSTALADA E DA 
DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
14.1. A quantidade de serviços a serem executados levará em conta a capacidade 
instalada dos Credenciados, tendo em vista ainda, como limitantes, a demanda de 
pacientes e a disponibilidade da programação física mensal estabelecida pela 
Secretaria Municipal de Saúde. Será previamente estipulada a quantidade máxima 
quando do credenciamento, para fins de apontamento junto ao instrumento contratual. 
14.2. Quando houver mais de uma empresa credenciada, os serviços serão divididos 
de forma isonômica, através de rotatividade entre todas, mediante controle próprio da 
Secretaria Municipal de Saúde, de modo a preservar o princípio da igualdade, 
mantendo a paridade na execução dos serviços.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da RMC (Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as causas 
resultantes deste instrumento. 
 
As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do termo de 
credenciamento, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 
(duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam.  



  

 

 

 
Campina Grande do Sul ______ de __________ de _______  
 
CONTRATANTE 
LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO 
PREFEITO  MUNICIPAL 
 
T E S T E M U N H A S  
 
NOME:       NOME: 
CPF:       

CREDENCIADA 
EMPRESA xxxxxxxxxx 
REPRESENTANTExxxxxxxx 
RG. xxxxxxxxx  CPF.: xxxxxx 
 



  

 

 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
  
 

Campina Grande do Sul, 26/06/2018. 

 

 

 

De: Setor de Compras e Licitações 
Para: Procuradoria Geral do Município  

 

 

Encaminho a Requisição nº. 1882 da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COM  ESPECIALISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS, com valor previsto de R$ 4.455.146,00 (quatro milhões, 
quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais), para parecer sobre 
a possibilidade de Inexigibilidade de Licitação, aplicando-se no que couberem as 
disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.  

 
 
 

ESTELA CELINA MÜLLER 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 
  
 
 
 
 

 



  

 

 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 03/2018 
 
 
A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, nº. 30 – Centro – CEP 83430-000, 
inscrita no CNPJ sob nº. 76.105.600/0001-87, torna público para conhecimento dos 
interessados, que está realizando chamamento público para CREDENCIAMENTO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM  ESPECIALISTAS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.  
 
Os editais estarão disponíveis a partir de 23/08/2018, das 08:30 às 12:00 horas e das 
13:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, com a Comissão de Licitação. 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone (41) 3676-8003 – 3676-8030. 
 
Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as empresas que solicitem 
seu credenciamento no período acima e preencham os requisitos deste edital.    
 
 
Campina Grande do Sul, 22/08/2018.                                                                 
 
 
 

______________________________________ 
ESTELA CELINA MULLER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE CREDENCIAMENTO Nº. 03/2018 

 
 
Razão Social:  ___________________________________________________________________________ 
 
CNPJ.:________________________________________ Fone: ____________________________________ 
 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:______________________________________MUNICIPAL:___________________ 
 
MUNICIPIO:_________________________________________BAIRRO:_____________________________ 
 
CEP:________________________ 
 
Endereço:_________________________________________________________________, n.º __________ 
 
Data de Entrega:_____/_____/_____ email:_________________________________________ 
 
NOME LEGIVEL:__________________________________________________________________ 
  
RG:________________________________CPF:____________________________    
 
Razão Social:  ___________________________________________________________________________ 
 
CNPJ.:________________________________________ Fone: ____________________________________ 
 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:______________________________________MUNICIPAL:___________________ 
 
MUNICIPIO:_________________________________________BAIRRO:_____________________________ 
 
CEP:________________________ 
 
Endereço:_________________________________________________________________, n.º __________ 
 
Data de Entrega:_____/_____/_____ email:_________________________________________ 
 
NOME LEGIVEL:__________________________________________________________________ 
  
RG:________________________________CPF:____________________________    
 
 
Razão Social:  ___________________________________________________________________________ 
 
CNPJ.:________________________________________ Fone: ____________________________________ 
 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:______________________________________MUNICIPAL:___________________ 
 
MUNICIPIO:_________________________________________BAIRRO:_____________________________ 
 
CEP:________________________ 
 
Endereço:_________________________________________________________________, n.º __________ 
 
Data de Entrega:_____/_____/_____ email:_________________________________________ 
 
NOME LEGIVEL:__________________________________________________________________ 
  
RG:________________________________CPF:____________________________    
 


