ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE Nº
014/2018 – FMS

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS
JURIDICAS E FISICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO
MÉDICOS - CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONSTANTES NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, LOTES
FRACASSADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO 009/18 E 011/2018.

PRAZO PARA CREDENCIAMENTO: as 12:00 horas do dia 29 de outubro de 2018 até as 18:00 horas do dia
19 de novembro de 2018.

REGIMENTO: Lei Federal n. 8.666 de 21/6/93, com as alterações decorrentes das Leis Federais nº 8.883 de
08/6/94, 9.032 de 28/4/95; 9.648 de 27/5/98 e 9.854 de 27/10/99 e demais condições deste edital.

Camboriú, 26 de outubro de 2018.

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
PREFEITO MUNICIPAL

ELISAMA DE FREITAS SCHULLE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 014/2018 - FMS

O Município de Camboriú, através do presente Edital, comunica a todos os interessados que estará
procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS
JURIDICAS E FISICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO
MÉDICOS - CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONSTANTES NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, LOTES
FRACASSADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO 009/18 E 011/2018, interessadas em prestar serviços de
assistência à saúde.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICAS
E FISICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS CONSULTAS

ESPECIALIZADAS CONSTANTES

NO

ANEXO I DO PRESENTE

EDITAL, LOTES

FRACASSADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO 009/18 E 011/2018.

CLAUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 Constitui obrigação dos interessados em aderir ao presente Edital de Chamamento Público, examinar e
observar todas as cláusulas e anexos de forma cuidadosa, de sorte que não se isentará nenhum proponente
do fiel cumprimento do disposto neste instrumento, sendo vedada a alegação de desconhecimento ou falsa
interpretação de quaisquer dos seus itens.

2.2 Os interessados, pessoa física ou jurídica, no credenciamento por este Edital, deverão manter-se em
absoluta regularidade com as contribuições perante o INSS e FGTS, desde o ato de credenciamento até o fim
do contrato.

2.3 As publicações decorrentes do presente Edital serão efetuadas no site oficial da Prefeitura Municipal de
Camboriú – www.camboriu.sc.gov.br, bem como, no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC, sendo este
último, sempre na forma de extrato.

2.4 A produção dos serviços será estabelecida de acordo com a demanda.

2.5 Os valores foram aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde de Camboriú.

2.6 A Secretaria Municipal de Saúde, através de seu serviço do Complexo Regulador, fiscalizará como melhor
lhe convier e no seu exclusivo interesse, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo credenciado,
podendo, sempre que julgar necessário, verificar se o mesmo obedece todas as condições técnicas exigidas
por este Edital e pela legislação de regência.

2.7 O critério de divisão dos serviços ofertados, caso exista mais de um credenciado, será realizada através
da avaliação da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

a) A equipe técnica será composta pela Secretária Municipal de Saúde, Secretário Adjunto de Saúde e Diretor
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Administrativo.

2.8 O prazo de contratação não poderá exceder a 60 (sessenta)meses, conforme estipulado no Art. 57, inciso
II, da Lei 8.666/93.

2.9 Serão admitidos a participar deste credenciamento somente os profissionais e empresas que estejam
legalmente estabelecidos, para todos os fins do objeto do certame.

2.10 Os proponentes pessoa jurídica, deverão apresentar carta de credenciamento com a indicação do
representante credenciado para praticar todos os atos necessários em nome da empresa, em todas as etapas
do credenciamento ou documento que comprove sua capacidade de representar, no caso de sócio ou titular
conforme modelo ANEXO I.

2.11 Os proponentes deverão declarar que tem ciência e concordância de todos os itens do presente Edital,
conforme modelo do ANEXO II.
Poderão se credenciar empresas jurídicas e pessoas físicas interessadas em prestar os serviços Médicos de
Consultas Especializadas e de Procedimentos Médicos Ambulatoriais para o Município de Camboriú
apresentando os documentos abaixo relacionados, considerando que:
Devem ser apresentados em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou por servidor deste Município
com o encargo de recebê-los.
Os documentos obtidos via Internet deverão estar em via original.
Todos os documentos deverão ser apresentados de uma só vez, sendo que os mesmos não serão recebidos
de forma parcial.
Os documentos que forem apresentados somente em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte
do processo de credenciamento.

CLAUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

3.1 Os interessados deverão apresentar em 01 (uma) via os seguintes documentos ( se em cópia devem
estar autenticados):

3.1.1 – PESSOA JURIDICA

a)

Anexo I – Carta de credenciamento: apresentação dos documentos e representante do credenciado;

b)

Anexo II – Declaração de aceitação do edital de credenciamento;

c)

Anexo III – Ficha de identificação do prestador de serviço;

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Registro Comercial (Declaração de Firma Individual) no caso de Empresa Individual ou Contrato Social ou
Estatutos Sociais, em se tratando de Sociedade Comercial, com suas últimas alterações, se for o caso,
devidamente registrado em Cartório;
c) Dados pessoais (nome completo, logradouro, estado civil, telefone, profissão, RG e CPF) do signatário
(responsável legal) da empresa e/ou entidade, que assinará o contrato.
d) Certificado de Filantropia para entidades filantrópicas, emitido pelo CNAS;
e) Dados de identificação da conta bancária (identificação do Banco, do número da agência e da conta
corrente);
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f) Declaração emitida pela instituição, atestando que atende ao inciso III do art. 7º da Constituição de República
que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer
trabalho de menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo no Anexo VI.
g) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais
conjunta com a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal,
unificada com a Certidão Negativa de Débito com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos instituídos por lei, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – conforme Portaria MF nº
358, de 5 de setembro de 2014;
h) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual e Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede
do contratante;
i) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
i) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme Lei nº
12.440/2011;
k) Comprovante de Inscrição e da regularidade da empresa no CRM – Conselho Regional de Medicina
l) Comprovante de Inscrição e Regularidade dos profissionais que farão parte da equipe técnica junto ao CRM

Não havendo ainda a expedição pelo órgão Competente dos itens “k” e “l” o prestador interessado poderá
apresentar justificativa formal a ser feito pelo Responsável Técnico e apensar o PROTOCOLO comprobatório
de que aguarda a referida expedição.

3.1.1 - Documentos complementares relativos à qualificação e capacidade técnica para oferta dos
serviços

a) Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica, conforme Anexo V, contendo as
informações relativas e anexando:
Cópia dos diplomas e títulos de especialidade (todos os recursos humanos);
Cópia do CPF dos profissionais;
Cópia dos registros profissionais nos respectivos conselhos;
Declaração assinada de empregados da carga horária dos mesmos.
b) Relação dos exames e serviços que se propõe a realizar, de acordo com o Anexo IV, observando os lotes
constantes do objeto, bem como prestando informação da CAPACIDADE INSTALADA E PROPOSTA DE
OFERTA DE ATENDIMENTO PELO SUS (total e quantitativo a disposição do SUS, ANEXO VI.
c) Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) – formulário pode ser encontrado no
sitecnes.datasus.gov.br;
d) Declaração de indicação do responsável técnico com prova de vínculo empregatício/ relação profissional;
e) Curriculum Vitae resumido do Responsável Técnico, com cópia da Carteira de Registro Profissional, diploma
e certificados de especialidade, devidamente reconhecidos pela respectiva entidade de classe (CRM,
CREFITO, CRF, COREN, CRO etc.);
f) Declaração que a instituição a ser credenciada não possui servidor público do Município de Camboriú.
g) Todos os documentos deverão ser apresentados de uma só vez, sendo que os mesmos não serão
recebidos de forma parcial.
h) Os documentos que forem apresentados somente em original não serão devolvidos, e passarão a fazer
parte do processo de contratualização.
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I) O prestador que se habilita para uma especialidade que possui a previsão de realização de procedimentos
fica obrigado a incluir estes procedimentos na sua Declaração de pretensão, bem como, posteriormente,
obrigado a prestar o referido serviço.
j) Se o prestador indicar capacidade instalada inferior ao número total de consultas previstas no Lote
pretendido para Habilitação, e esta especialidade contiver previsão de procedimentos, o número de
procedimentos também deverá ser reduzido, proporcionalmente ao número de consultas a serem ofertadas.
k) O concorrente pode se habilitar em mais de uma especialidade desde que atenda as condições relativas à
capacidade técnica previstas neste edital.
3.1.2 – PESSOA FISICA
a)

Anexo I – Carta de credenciamento: apresentação dos documentos e representante do credenciado;

b)

Anexo II – Declaração de aceitação do edital de credenciamento;

c)

Anexo III – Ficha de identificação do prestador de serviço;

d)

Requerimento mencionando nome completo e qualificação;

e)

Cédula de identidade;

f)

Prova de inscrição no CPF;

d) “Curriculum Vitae” do profissional interessado; contendo ainda, Diploma ou Certificado; Comprovante de
Especialização na área pretendida; Registro no seu respectivo órgão de classe (CRM) e número do Registro de
Qualificação de Especialista –RQE;
e) Certidão Negativa de débitos do Município onde reside, com validade no ato de credenciamento;
f) Certidão Negativa de débitos da Secretaria da Fazenda Estadual, com validade no ato de credenciamento;
g) Certidão Negativa de débitos da Secretaria da Fazenda Federal, com validade no ato de credenciamento;

3.1.3 – As Certidões Negativas de débitos fiscais poderão ser fornecidas, mediante documentação obtida via
Internet (on-line) e suas validades ficarão condicionadas à apresentação sob a forma original impressa (sem
ser cópia) e que esta forma de comprovação (via internet), esteja prevista em regulamentação própria, do
órgão declarante.

3.2 Todos os documentos solicitados para a habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado e
lacrado, com identificação do Credenciado, Assunto e Destinatário, conforme seqüência acima disposta.

3.3 Não será credenciado, o interessado que:

a) faltar com algum documento exigido neste edital;
b) tenha demonstrado desempenho operacional insatisfatório, devidamente comprovado em contrato
celebrado com esta Administração Pública;
c)

por qualquer razão, esteja declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar ou contratar

com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
d)

Não apresente condições jurídicas, fiscais ou técnicas, para atender ao objeto do presente Edital;

e)

Faltar, de forma relevante, com alguma condição legal ou editalícia, em parecer elaborado pela Comissão;

f)

Participe em consórcio ou cooperação, qualquer que seja sua forma de constituição.

3.4 A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela própria Comissão, se os
dados existirem em outro documento.
3.5 - NENHUM DOCUMENTO REFERENTE A ESTE CERTAME RELACIONADO AOS ANEXOS DESTE
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EDITAL SERÁ ACEITO COM O TIMBRE DO MUNICIPIO DE CAMBORIÚ. CASO O CREDENCIADO
APRESENTE TAL DOCUMENTO COM O REFERIDO TIMBRE, A MESMA SERÁ INABILITADA.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS

4.1 O local de entrega dos documentos necessários para habilitação será no DEPARTAMENTO DE
COMPRAS E LICITAÇÕES, situado na Prefeitura Municipal, Rua Getúlio Vargas, nº 77, Centro,
Camboriú/SC, primeiro andar, devendo constar no corpo do envelope:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
NOME DA EMPRESA OU PESSOA FISICA
CNPJ OU CPF SE FOR PESSOA FISICA
CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2018 - FMS

4.2 Somente serão recebidos os documentos necessários para a habilitação no período de as 12:00 horas do
dia 29 de outubro de 2018 até as 18:00 horas do dia 19 de novembro de 2018.

CLAUSULA QUINTA – DOS SERVIÇOS

5.1 Serão imediatamente excluídos do rol de credenciados os que não cumprirem as regras e condições
fixadas para o atendimento aos usuários.

5.2 Fica estabelecida a possibilidade de denúncia do ajuste, a qualquer tempo, por qualquer das partes,
bastando notificar o outro formalmente, por escrito, com a antecedência mínima de 30 (trinta)dias.

a) A não observância da forma ou do prazo constante no subitem 5.2 por parte do credenciado, implicará na
impossibilidade de credenciar-se com o Município de Camboriú pelo período de 2 (dois) anos a contar-se da
data da irregularidade.

5.3 Serão convocados a prestar serviços todos os credenciados de acordo com as necessidades .

5.4 À medida do recebimento dos documentos, a Comissão procederá a verificação se os mesmos atendem
plenamente ao exigido na Clausula Terceira deste instrumento e decidirá pelo credenciamento ou não, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, salvo força maior ou caso fortuito devidamente justificado.

5.5 Os documentos apresentados serão rubricados pela Comissão.
CLAUSULA SEXTA – DOS CASOS DE RESCISÃO E SANÇÃO

6.1 Com base nas penalidades estabelecidas na minuta do contrato (ANEXO VIII), amparado pelo artigo 81
da Lei Federal no 8.666/93, a futura Credenciada ficará sujeita ao impedimento de participar de licitações, pelo
prazo mínimo de 12 (doze) meses, pela recusa na sua convocação para assinar o Contrato, bem como pelo
não comparecimento, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis para o mesmo fim.
6.2 Com a aplicação de todas as condições previstas nos Artigos 77 a 85 da Lei Federal no 8666/93, que
passam a regular o futuro contrato, o Credenciado ficará sujeito às sanções ou penalidades previstas na minuta
Rua Getúlio Vargas, 77, Camboriú/SC - 88340.000 - Fone/Fax (47) 3365-9500
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contratual em anexo.
6.3 Os casos de rescisão se darão, exclusivamente, de acordo com o previsto na Minuta do contrato (ANEXO
VIII).
6.4 A não observância da forma ou do prazo constante no subitem 5.2 por parte do credenciado, implicará na
impossibilidade de credenciar-se com o Município de Camboriú pelo período de 2 (dois) anos a contar-se da
data da irregularidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PETIÇÕES RECURSAIS

7.1Na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, os recursos deverão ser interpostos,
mediante petição encaminhada à Comissão, pelo representante legal do requerente, protocolada no endereço
deste edital, devendo constar no corpo do envelope:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Nº DO EDITAL E Nº DO REGULAMENTO DO CREDENCIAMENTO
RECURSO ADMINISTRATIVO

7.2 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante não habilitado ou não identificado e comprovado no processo, sua condição de
representante do proponente, com firma reconhecida, na forma do Código Civil Brasileiro, nem mesmo enviada
pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo
previsto em lei, o respectivo original não tiver sido protocolizado, na forma do item anterior.

7.3 A petição deverá constar, sob pena de não apreciação do recurso:

a)

Nome ou Razão Social, endereço e CNPJ/CPF;

b)

Descrição sucinta, clara e lógica, das razões que o fez interpor o recurso;

c)

Fundamento legal.

CLAUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 As pessoas físicas ou jurídicas interessadas no credenciamento deverão examinar detidamente as
disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois, após o deferimento do credenciamento, não se poderá
alegar desconhecimento.

8.2 Em caso de revogação ou Anulação deste credenciamento serão observadas as disposições da Lei
8.666/93 e suas alterações.

8.3 A pessoa física ou jurídica que tiver sua documentação de credenciamento aprovada pela Comissão, terá
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após formalmente notificado, para assinar o contrato que obedecerá ao
modelo do ANEXO VIII, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções ou penalidades
previstas em Lei e neste Edital.

8.4 É facultada à Comissão, em qualquer fase do credenciamento, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
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Os recursos necessários ao atendimento das despesas, decorrentes do Contrato, correrão à conta da rubrica
orçamentária dos recursos municipais, estaduais e federais.

8.5 Os Anexos I, II, III , IV , V, VI, VII e VIII fazem parte integrante deste Edital

8.7 Fica vedada a exclusividade na relação contratual decorrente deste Edital, ficando o ente credenciante e
o credenciado livres para firmar outros credenciamentos com terceiros para a mesma finalidade.

8.8 Os Casos omissos serão decididos pela Comissão.

8.9 O serviço deverá ser prestado conforme Edital, Termo de Referência e Anexos deste edital.

Camboriú, 26 de outubro de 2018.

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
PREFEITO MUNICIPAL

ELISAMA DE FREITAS SCHULLE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO I
APREENTAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO OU IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO NO CREDENCIAMENTO

CARTA DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICAS E
FISICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS CONSULTAS

ESPECIALIZADAS CONSTANTES

NO

ANEXO I DO PRESENTE

EDITAL, LOTES

FRACASSADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO 009/18 E 011/2018.

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos do presente para submeter à apreciação da Secretaria
Municipal de Saúde os documentos em anexo, necessários ao credenciamento para prestação dos serviços
em referência.

Na

oportunidade,credenciamos

junto

a

Secretaria

Municipal

de

Saúde

o

representante______________________________________________________________________________
___,
carteira de identidade nº______________,CPF nº______________________, o qual outorgamos os mais
amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no processo de credenciamento.

Camboriú _______ de _________________________ de 2018.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL PESSOA JURIDICA/CNPJ
PESSOA FÍSICA / CPF
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ANEXO II
APREENTAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO OU IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO NO CREDENCIAMENTO

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

O proponente.................................................................................................................,
jurídica de direito privado, com sede à
inscrita no

pessoa

física ou

.................................................................................................,

CPF / CNPJ nº...................................................................................., por meio de seu

sócio-

gerente ou representante legal , abaixo firmado, vem declarar que possui pleno conhecimento, e
manifestar

inteira

concordância, com todos os termos

do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Nº014/2018 que trata do CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE
PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE
SERVIÇO MÉDICOS - CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONSTANTES NO ANEXO I DO PRESENTE
EDITAL, LOTES FRACASSADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO 009/18 E 011/2018.

Camboriú _______ de _________________________ de 2018.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL PESSOA JURIDICA/CNPJ
PESSOA FÍSICA / CPF
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ANEXO III
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSC.ESTADUAL

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

FONE

MUNICÍPIO

CELULAR

UF

E-MAIL

FILIAÇÃO

PIS/PASEP

INSCRIÇÃO ISS

INSCRIÇÃO INSS

DADO(S) DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)RESPONSÁVEL(EIS) PELA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME

RG Nº

CONSELHO DE CLASSENº

ORGÃO

CPF

UF

CARGO

UF

CARGO

UF

CARGO

E-MAIL

EMISSOR
NOME

RG Nº

CONSELHODE CLASSENº

ORGÃO

CPF

E-MAIL

EMISSOR
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME
CONSELHO DE CLASSENº

RG Nº

ORGÃO

CPF

E-MAIL

EMISSOR
DADOS BANCÁRIOS
NOME DO BANCO

Nº AGENCIA

CONTA CORRENTE

ENDEREÇO DA AGENCIA BANCARIA

Local/Data:

de

de 2018.

Rua Getúlio Vargas, 77, Camboriú/SC - 88340.000 - Fone/Fax (47) 3365-9500
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ANEXO IV

CÓDIGO 03.01.01.007-2

Consulta Médica Especializada

LOTE 1
Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

800

R$ 50,00

R$ 40.000,00

Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

300

R$ 50,00

R$ 15.000,00

Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

300

R$ 50,00

R$ 15.000,00

Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

500

R$ 50,00

R$ 25.000,00

Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

500

R$ 50,00

R$ 25.000,00

Especialidade
Consulta em Cardiologia
LOTE 2
Especialidade
Consulta em Neurologia Pediátrica
LOTE 3
Especialidade
Consulta em Pneumologia
LOTE 4
Especialidade
Consulta em Urologia
LOTE 5
Especialidade
Consulta em Pediatria

Total do Lote

R$ 25.000,00

LOTE 6
Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

Consulta em Reumatologia

480

R$ 50,00

R$ 24.000,00

Procedimentos em Reumatologia

200

R$ 50,00

R$ 10.000,00

Especialidade

(infiltração)
Total do Lote

R$ 34.000,00

LOTE 7
Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

300

R$ 50,00

R$ 15.000,00

Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

Especialidade
Consulta em Gastroenterologia
LOTE 8
Especialidade
Consulta em Angiologia
Total do Credenciamento

500

R$ 50,00
R$ 194.000,00

Rua Getúlio Vargas, 77, Camboriú/SC - 88340.000 - Fone/Fax (47) 3365-9500
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ANEXO V
RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM EQUIPE TÉCNICA

Empresa: ______________________________________________
CNPJ: ________________________________
Nome do profissional: _______________________________________
CPF: _____________________________
Cargo/Função: ______________________________
Carga horária semanal: _______________________
Número no Conselho Profissional (quando for o caso): _____________)
_______________________________
ASSINATURA DO RESPONSAVEL CPF E RG

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA E PROPOSTA DE OFERTA PARA O SUS

A

instituição

_______________________________________________,

pessoa

_________

______________(física ou jurídica de direito privado), _____ (com/sem) fins lucrativos, inscrita no
CPF/CNPJ nº______________________, com sede na cidade de ___________________, vem por
meio de seu_________________________, em atenção ao EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N°
___________, DECLARAR que possui capacidade de oferta mensal de exames descrita conforme
quadro abaixo: Capacidade Instalada (número de equipamentos): ____ _________________ Proposta
para o SUS em quantidade mensal: _________________________
Camboriú, .................................

______________________________
ASSINATURA DO RESPONSAVEL CPF E RG
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ANEXO VII
TERMO DE REFERÊNCIA CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONSULTAS
ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS
O Município de Camboriú, através do presente Edital, comunica a todos os interessados que estará
procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO, pelo período de 15 (quinze) dias,
objetivando o CREDENCIAMENTO e CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS – CONSULTAS
ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS CONSTANTES NO ANEXO I DO
PRESENTE EDITAL.
Em razão do Credenciamento nº 011/2018, encerrado em 12 de Setembro de 2018, dando por
algumas especialidades fracassadas, na data limite de 16 de Julho de 2018, o Fundo Municipal de Saúde,
em razão da extrema urgência da Contratação de tais serviços, faz-se necessário a abertura mediante
participação complementar, majoração com recursos próprios, parâmetros com base na Regionalização,
conforme legislação vigente, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.

JUSTIFICATIVA A população de Camboriú vem crescendo substantivamente e com ela a exigência de
uma rede de serviços de saúde do município, que contemple as necessidades da população. Atualmente
o município conta com 17 equipes da Estratégia de Saúde da Família, que inobstante a resolutividade
considerável que atingimos, precisam proceder ao encaminhamento para especialistas, as demandas de
saúde de resolutividade mais especificas ou complexa. Por outro lado, este crescimento tem levado o
município a buscar a prestação de serviços de especialidades médicas, aliando este serviço à prestação
de referencia pactuado pela PPI - Programação Pactuada Integrada da Assistência, possibilitando a oferta
do serviço no próprio território, minimizando a necessidade de transporte dos usuários ou seu próprio
deslocamento aos municípios adstritos que pactuaram a referencia de assistência. Assim, para
atendimento desta necessidade de prestação de serviços, que se mostra temporário diante das
necessidades que variam consoante a regulação das filas de demandas, a modalidade de
credenciamento se faz viável, até porque a inviabilidade de competição estará presente, haja vista que a
remuneração por valores será previamente tabelada pela Secretaria Municipal de Saúde e que o
credenciamento atenderá a todos os interessados para fins de atendimento à demanda do serviço já
descrito. Desse modo, com fulcro no contido no art. 16 da Lei 8080, de 19/09/1990, no que tange a
elaboração de normas para regulação das relações entre o SUS e os serviços privados de assistência a
saúde e a aplicabilidade da lei 8.6666, de 21/06/1993, da Portaria 399/GM de 22/02/2006, que aprova o
Pacto pela Saúde, bem como a regulamentação promovida pela Portaria 699/GM, de 30/03/2006, das
Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão e a previsão contida na Portaria 1034, de
05/05/2010, que dispõe acerca da participação complementar das instituições privadas com ou sem fins
lucrativos de assistência a saúde, no âmbito do Sistema único de Saúde a SMS de Camboriú faz saber
que: Necessita credenciar e contratar entidades privadas, Pessoas Jurídicas com ou sem fins lucrativos,
prestadoras de serviços de saúde, interessadas em ofertar serviços de assistência à saúde, para
realização de Consultas Médicas Especializadas e Procedimentos Ambulatoriais, consoante o objeto
definido neste edital.
1. DO OBJETO
1.1 Credenciamento e possível contratação de entidades privadas, pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, prestadoras de serviços de saúde de acordo com os Grupos da Tabela do SIGTAP - Sistema
de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS:
Grupo 02 – Procedimentos com Finalidade Diagnóstica – Sub Grupo 01 – Coleta de Material – Forma de
Organização 01 – Coleta de Material por Meio de Punsão/Biópsia;
Grupo 03 – Procedimentos Clínicos – Sub Grupo 01 – Consultas/ Atendimentos/Acompanhamentos –
Forma de Organização – Consultas Médicas/Outros Profissionais de Nível Superior – Consultas Médicas
em Atenção Especializada e Sub Grupo 03 – Tratamentos Clínicos – Forma de Organização – 09 –
Tratamento de Doenças do Sistema Osteomuscular e do tecido conjuntivo;
Grupo 04 - Procedimentos cirúrgicos, todos de caráter ambulatorial;
Constantes no Anexo I deste Edital.
1.2 Os atendimentos serão prestados em locais a serem definidos pela Secretaria de Saúde e
comunicados via documento oficial ao CONTRATADO.
1.3 O atendimento será prestado exclusivamente mediante encaminhamento regulado de pacientes, a ser
feito somente pela Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú, podendo ser prestado de segunda a
sexta feira, das 7:00 às 20:00 hs, conforme definição a ser consubstanciado no Plano Operativo, apenso
do Contrato a ser firmado com o Credenciado.
2. DOS VALORES, DO PRAZO E DO TETO FINANCEIRO
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2.1 Os valores a serem pagos pelos serviços contratados, será conforme o contido no Anexo I,
especificado em cada lote de contratação, mediante a comprovação da realização do serviço, a ser feito
por documentação definida pela Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú.
2.2 As despesas decorrentes da contratação para a prestação dos serviços objetos deste Termo de
Referencia correrão por conta da dotação orçamentária prevista, sendo estipulado o valor global de R$
259.000,00 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil Reais), com previsão de realização em 12 (doze) meses,
levando em conta a disponibilidade de recursos federais, de recursos estaduais e de recursos próprios a
serem alocados e especialmente a necessidade apurada pela Secretaria Municipal de Saúde de
Camboriú;
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS
3.1 Os prestadores deverão estar cadastrados no CNES e apresentarão a Relação de Profissionais
Especialistas, conforme Anexo V que mantém em seu quadro, devidamente refletido no CNES – Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o qual deve ser mantido rigorosamente atualizado;
3.2 Os prestadores integração o Sistema Nacional de Regulação – SISREG, ou outro sistema utilizado
pela Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú.
3.3 Os prestadores deverão atender somente pacientes agendados/autorizados pelo sistema de
regulação adotado pela Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú (SISREG ou outro a ser indicado),
mediante fixação de uma agenda de horários para atendimento, na proporção do serviço contratado e
conforme necessidade e definição da Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú.
3.4 Os prestadores receberão exclusivamente pelos serviços prestados, pelos valores previstos neste
edital, mediante a comprovação da realização através do comparecimento do paciente na
consulta/procedimento agendado.
3.5 Os prestadores deverão apresentar a produção realizada, mensalmente, entregando o Relatório de
Produção, bem como documentação complementar comprobatória a ser definida e informada, para o
Departamento de Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú, até o 5º dia útil de
cada mês, subsequente à produção.
3.6 Todos os prestadores contratados ficarão sujeitos à regulação, controle, avaliação e auditoria da
Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú durante a vigência do contrato.
3.7 Os prestadores encaminharão planilhas e relatórios que eventualmente sejam solicitados pela
Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú, a fim de proporcionar análise e planejamento por parte dos
sistemas regulatórios do município, relativamente às consultas/procedimentos autorizados pelo SUS.
3.8 Os prestadores ficam obrigados ao preenchimento do prontuário médico disponibilizado, para
formalização dos atendimentos prestados e eventual alimentação de sistema de informação informatizado
que seja utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú.
3.9 Os prestadores são obrigados a utilizar os formulários públicos, a ser disponibilizado, exclusivamente
para realização do serviço contratado, devendo usá-los para: solicitação de exames de diagnose, para
prescrição de medicamentos, para encaminhamento de pacientes, tanto para dentro ou fora do território,
para atestar ou comunicar evento ou condição do paciente.
3.10 Os prestadores deverão submeter-se aos protocolos de solicitação de exames aprovados pelas
instancias do SUS.
3.11 Os prestadores deverão proceder ao preenchimento dos formulários do SUS segundo a orientação
da Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú, zelando pela qualidade do preenchimento e pela clara
compreensão da solicitação, especificando todos os critérios de solicitação, sendo que, em caso de não
fazê-lo, ser advertido para complementação das informações, segundo regras da Regulação do SUS.
3.12 Os prestadores ficam obrigados a prescrever e a utilizar medicamentos aprovados na REMUME da
Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú, bem como aqueles aprovados nos protocolos estaduais e
Federais.
3.13 Os atendimentos a serem prestados poderão ser destinados a pacientes adultos e pediátricos,
consoante necessidade verificada pela gestão municipal e observada a característica do serviço a ser
prestado.
3.14 De comum acordo poderão ser remanejadas consultas ou procedimentos por exames de diagnose
que se faça imprescindível para a resolução da situação diagnóstica identificada pelo profissional,
somente mediante autorização da CREDENCIANTE, sem gerar nenhum ônus adicional por este
remanejamento.
Camboriú – SC, 26 de Outubro de 2018

____________________________________________
Elisama de Freitas Schulle
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO I

CÓDIGO 03.01.01.007-2
LOTE 1
Especialidade

Consulta Médica Especializada

Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

800

R$ 50,00

R$ 40.000,00

Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

300

R$ 50,00

R$ 15.000,00

Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

300

R$ 50,00

R$ 15.000,00

Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

500

R$ 50,00

R$ 25.000,00

Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

Consulta em Cardiologia
LOTE 2
Especialidade
Consulta em Neurologia Pediátrica
LOTE 3
Especialidade
Consulta em Pneumologia
LOTE 4
Especialidade
Consulta em Urologia
LOTE 5
Especialidade
Consulta em Pediatria

500

R$ 50,00
Total do Lote

R$ 25.000,00
R$ 25.000,00

LOTE 6
Especialidade

Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

480
200

R$ 50,00
R$ 50,00

R$ 24.000,00
R$ 10.000,00

Consulta em Reumatologia
Procedimentos em Reumatologia
(infiltração)

Total do Lote

R$ 34.000,00

LOTE 7
Especialidade

Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

300

R$ 50,00

R$ 15.000,00

Quantidade Total

Valor Unitário

Teto Financeiro Total

Consulta em Gastroenterologia
LOTE 8
Especialidade

Consulta em Angiologia
Total do Credenciamento

500

R$ 50,00

R$ 25.000,00
R$ 194.000,00

4. DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
Poderão se credenciar empresas jurídicas e pessoas físicas interessadas em prestar os serviços Médicos
de Consultas Especializadas e de Procedimentos Médicos Ambulatoriais para o Município de Camboriú
apresentando os documentos abaixo relacionados, considerando que:
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a) Devem ser apresentados em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou por servidor deste
Município com o encargo de recebê-los.
b) Os documentos obtidos via Internet deverão estar em via original.
c) Todos os documentos deverão ser apresentados de uma só vez, sendo que os mesmos não serão
recebidos de forma parcial.
d) Os documentos que forem apresentados somente em original não serão devolvidos, e passarão a fazer
parte do processo de credenciamento.
4.1 – DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS PESSOAS FÍSICAS
a) Carta de credenciamento: apresentação dos documentos e representante do credenciado;
b) Declaração de aceitação do edital de credenciamento;
c) Ficha de identificação do prestador de serviço;
d) “Curriculum Vitae” do profissional interessado; contendo ainda, Diploma ou Certificado; Comprovante
de Especialização na área pretendida; Registro no seu respectivo órgão de classe (CRM) e número do
Registro de Qualificação de Especialista –RQE;
e) Certidão Negativa de débitos do Município onde reside, com validade no ato de
credenciamento;
f) Certidão Negativa de débitos da Secretaria da Fazenda Estadual, com validade no ato de
credenciamento;
g) Certidão Negativa de débitos da Secretaria da Fazenda Federal, com validade no ato de
credenciamento;

4.2 – DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS PESSOAS JURÍDICAS
a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Registro Comercial (Declaração de Firma Individual) no caso de Empresa Individual ou Contrato Social
ou Estatutos Sociais, em se tratando de Sociedade Comercial, com suas últimas alterações, se for o caso,
devidamente registrado em Cartório;
c) Dados pessoais (nome completo, logradouro, estado civil, telefone, profissão, RG e CPF) do signatário
(responsável legal) da empresa e/ou entidade, que assinará o contrato.
d) Certificado de Filantropia para entidades filantrópicas, emitido pelo CNAS;
e) Dados de identificação da conta bancária (identificação do Banco, do número da agência e da conta
corrente);
f) Declaração emitida pela instituição, atestando que atende ao inciso III do art. 7º da Constituição de
República que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de
qualquer trabalho de menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo no
Anexo VI.
g) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais conjunta com a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida por órgão da Secretaria da
Receita Federal, unificada com a Certidão Negativa de Débito com o INSS, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – conforme Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014;
h) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual e Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da
sede do contratante;
i) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
i) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme Lei nº
12.440/2011;
k) Comprovante de Inscrição e da regularidade da empresa no CREMESC – Conselho Regional de
Medicina do Estado de Santa Catarina
l) Comprovante de Inscrição e Regularidade dos profissionais que farão parte da equipe técnica junto ao
CREMESC – Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina.
4.2.1 Não havendo ainda a expedição pelo órgão Competente dos itens “k” e “l” o prestador interessado
poderá apresentar justificativa formal a ser feito pelo Responsável Técnico e apensar o PROTOCOLO
comprobatório de que aguarda a referida expedição.
4.3 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA
PARA OFERTA DOS SERVICOS
4.3.1 Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica, conforme Anexo IV, contendo as
informações relativas e anexando:
a) Cópia dos diplomas e Documentação comprobatória da especialidade na qual vai se habilitar;
b) Cópia do CPF dos profissionais;
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c) Cópia dos registros profissionais no CRM – Conselho Regional de Medicina
d) Declaração assinada pelos profissionais demonstrando a relação contratual mantida com o
Credenciado.
4.3.2 Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) – formulário pode ser
encontrado no site www.cnes.datasus.gov.br;
4.3.3 Declaração de indicação do responsável técnico com prova de vínculo empregatício/ relação
profissional e respectivo Curriculum Vitae resumido, anexando:
a) Cópia da Carteira de Registro Profissional
b) Diploma e certificado de especialidade, devidamente reconhecido pela respectiva entidade de classe.
4.3.4 Declaração que a instituição a ser credenciada não possui servidor público do Município de
Camboriú como representante legal /membro da diretoria/sócio administrador/proprietário e/ou presidente
da instituição.
4.3.5 Carta de credenciamento com a indicação do representante credenciado para praticar todos os atos
necessários, em nome da empresa, em todas as etapas do credenciamento ou documento que
comprovem sua capacidade de representar, no caso de sócio ou titular conforme modelo ANEXO II,
apensando os documentos contidos na alínea “c” do item 4.1.
4.3.6 Declaração de que estão cientes e de pleno acordo com o regulamento de credenciamento,
conforme modelo ANEXO III.
4.3.7 Declaração conforme o ANEXO V especificando a quais dos Lotes relativos às especialidades
pretende de habilitar para o credenciamento, informando também a capacidade de oferta mensal.
4.3.8 O prestador que se habilita para uma especialidade que possui a previsão de realização de
procedimentos fica obrigado a incluir estes procedimentos na sua Declaração de pretensão, bem como,
posteriormente, obrigado a prestar o referido serviço.
4.3.9 Se o prestador indicar capacidade instalada inferior ao número total de consultas previstas no Lote
pretendido para Habilitação, e esta especialidade contiver previsão de procedimentos, o número de
procedimentos também deverá ser reduzido, proporcionalmente ao número de consultas a serem
ofertadas.
4.3.10 O concorrente pode se habilitar em mais de uma especialidade desde que atenda as condições
relativas à capacidade técnica previstas neste edital.
5 - DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Direito do Município:
5.1.1. O Município se reserva o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos
credenciados, sendo-lhe facultado o descredenciamento, caracterizada a prestação considerada de má
qualidade, mediante a verificação através de processo administrativo específico, com garantia da
apresentação do contraditório e da produção da ampla defesa.
5.1.2 O credenciamento se caracteriza como relação contratual de prestação de serviços.
5.1.3 As autorizações para a realização dos procedimentos serão expedidas pela Secretaria Municipal da
Saúde.
5.1.4 O numero de atendimento a ser prestado será definido no Contrato a ser firmado com o
credenciado, bem como refletido no Plano Operativo que será apenso, levando em conta a capacidade
instalada declarada, a existência de mais de um concorrente na mesma especialidade e o teto físico e
financeiro previsto em cada Lote.
5.1.7 O município observará a legislação em que há previsão de prioridade na contratação de instituições
públicas, filantrópicas e privadas sem fins lucrativos, conforme previsto na Lei nº. 8.080/90.
6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PESSOAS JURÍDICAS CREDENCIADAS
6.1. A pessoa jurídica credenciada realizará as consultas relativas aos Lotes, previstos no ANEXO I, para
o qual se habilitou, bem como os procedimentos, quando estiver disposta esta previsão.
6.2. A pessoa jurídica credenciada deverá realizar as consultas/procedimentos para as quais contratou
sem cobrança de qualquer valor ao usuário do Sistema Único de Saúde;
6.3. A pessoa jurídica credenciada deverá de imediato, quando solicitada, apresentar documentos,
prontuários ou demais informações necessárias ao acompanhamento da execução do contrato;
6.4 A pessoa jurídica credenciada deverá comunicar a Secretaria Municipal de Saúde de Camboriu, a
ocorrência de qualquer irregularidade de que tenha conhecimento;
6.5 A pessoa jurídica credenciada deverá assumir as despesas de deslocamento, hospedagem e
alimentação do seu pessoal quando necessário para a prestação do serviço
6.6 Compete à pessoa jurídica credenciada a responsabilidade exclusiva e integral a utilização de pessoal
para a execução do objeto deste Edital, devendo arcar com o pagamento de todos os tributos, taxas,
contribuições previdenciárias e trabalhistas, fiscais, comerciais de eventual vinculo trabalhista, enfim de
todas as despesas necessárias ao cumprimento deste credenciamento, cujos ônus e obrigações, em
nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Município de Camboriú.
Rua Getúlio Vargas, 77, Camboriú/SC - 88340.000 - Fone/Fax (47) 3365-9500
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ANEXO II
(em papel timbrado ou identificação do interessado no credenciamento)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Credenciamento e contratação de entidades privadas, Pessoas Jurídicas com ou sem fins
lucrativos, prestadoras de serviços de saúde, interessadas em ofertar serviços de assistência à saúde,
para realização de Consultas Médicas Especializadas e Procedimentos, em caráter ambulatorial
consoante o objeto e valores definidos no Edital XX/2016, aos pacientes agendados pela Secretaria
Municipal de Saúde do município de Camboriú, pelo período contratual de 12 (doze) meses. Em
cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos do presente para submeter à apreciação da Comissão
de Chamada Pública/Secretaria Municipal de Saúde de Camboriú, os documentos em anexo, necessários
ao credenciamento para prestação dos serviços em referência.
Na oportunidade, indicamos o Sr. ______________________________________, (Nome do
Representante), Carteira de identidade nº____________,CPFnº_______________,ao qual outorgamos os
mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no processo de credenciamento junto a Secretaria
Municipal de Saúde de Camboriu.
Camboriú em ___/____/2018

_____________________________
Representante Legal

ANEXO III
(em papel timbrado ou identificação do interessado no credenciamento)

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

O proponente...................................................................................., pessoa jurídica de direito privado, com
sede
na
Rua
..........................................................,
inscrita
no
CNPJ
nº...................................................................................., por meio de seu sócio-gerente ou representante
legal, abaixo firmado, vem declarar que possui pleno conhecimento, e manifestar inteira concordância,
com todos os termos do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ................................, que trata do
Credenciamento e contratação de entidades privadas, Pessoas Jurídicas com ou sem fins lucrativos,
prestadoras de serviços de saúde, interessadas em ofertar serviços de assistência à saúde, para
realização de Consultas Médicas Especializadas e Procedimentos, em caráter ambulatorial consoante o
objeto e valores definidos no Edital XX/2017, aos pacientes agendados pela Secretaria Municipal de
Saúde do município de Camboriú, durante 12 (doze) meses e que fornecerá quaisquer informações
complementares solicitadas pela Comissão do Chamamento Público do município de Camboriú.
Camboriu, _____/_____/2018

........................................................................................
ASSINATURA DO REPRES
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ANEXO IV
(em papel timbrado ou identificação do interessado no credenciamento)
RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM EQUIPE TÉCNICA

Empresa: ______________________________________________
CNPJ: ________________________________
Nome do profissional: _______________________________________
CPF : _____________________________
Cargo/Função: ______________________________
Carga horária semanal: _______________________
Número no Conselho Profissional no CRM/SC_____________)
Nome do profissional: _______________________________________
CPF : _____________________________
Cargo/Função: ______________________________
Carga horária semanal: _______________________
Número no Conselho Profissional no CRM/SC: _____________)
Nome do profissional: _______________________________________
CPF : _____________________________
Cargo/Função: ______________________________
Carga horária semanal: _______________________
Número no Conselho Profissional no CRM/SC: _____________)
(Acrescer quantas linhas forem necessárias)
Camboriú, .................................

_______________________________
ASSINATURA DO
RESPONSAVEL CPF E RG
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ANEXO V
(em papel timbrado ou identificação do interessado no credenciamento)
DECLARAÇÃO DE PROPOSTA DE OFERTA PARA O SUS

O proponente...................................................................................., pessoa jurídica de direito
privado,
com
sede
na
Rua
..........................................................,
inscrita
no
CNPJ
nº...................................................................................., por meio de seu sócio-gerente ou representante
legal, abaixo firmado, vem declarar, que deseja apresentar habilitação para credenciamento nas
especialidades abaixo relacionadas e respectivos procedimentos, quando couber, mantendo em seu
quadro de profissionais, os especialistas exigidos para cumprimento desta habilitação, especificando o
quantitativo mensal de oferta a que pretende se habilitar.

CÓDIGO 03.01.01.007-2

Consulta Médica Especializada

LOTE 1
Quantidade/Mês
Especialidade
Consulta em Cardiologia
LOTE 2
Quantidade/Mês
Especialidade
Consulta em Neurologia
Pediátrica
LOTE 3
Quantidade/Mês
Especialidade
Consulta em Pneumologia
LOTE 4
Quantidade/Mês
Especialidade
Consulta em Urologia
LOTE 5
Quantidade/Mês
Especialidade
Consulta em Pediatria
LOTE 6
Quantidade/Mês
Especialidade
Consulta em Reumatologia
Procedimentos em
Reumatologia (infiltração)
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LOTE 7
Quantidade/Mês
Especialidade
Consulta em Gastroenterologia
LOTE 8
Quantidade/Mês
Especialidade
Consulta em Angiologia

Camboriú, .................................

____________________________
ASSINATURA DO RESPONSAVEL
CPF E RG
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOS ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E CREDENCIADOS

Aos............e............dias do mês de ...........do ano de ......, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ–
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 77, Centro,
Camboriú/SC, doravante denominado Contratante, neste ato, representado pelo Sub - Secretária
Municipal de Saúde, Elisama de Freitas Schulle,
...............................................inscrito

no

CPF/CNPJ

de

outro

lado,

o

sob nº................................., com sede nesta

cidade, na Rua........., neste ato representado por............., ora denominado CREDENCIADO ou
CONTRATADO, de acordo com o Processo de Credenciamento nº 014/2018 que dispõe as normas
gerais de Licitações e contratos administrativos, editadas pela Lei no 8.666/93 e alterações, celebram
o presente TERMO DE CONTRATO, mediante as seguintes clausulas e condições.
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O

presente

contrato

tem

por

objeto

a

prestação

de

CHAMAMENTO

PÚBLICO

PARA

CREDENCIAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS - CONSULTAS
ESPECIALIZADAS CONSTANTES NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, LOTES FRACASSADOS
NO CHAMAMENTO PÚBLICO 009/18 E 011/2018, na forma constante no ANEXO VI do Edital de
Credenciamento 014/2018 - FMS.

Parágrafo único: Faz parte deste contrato o ANEXO V que o CREDENCIADO descreve o código do
procedimento do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do
SUS, com a sua nomenclatura e capacidade de oferta mensal.

CLAUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 – Os serviços objeto deste contrato serão prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde do
Município de Camboriú e demais municípios referenciados através da Programação Pactuada
Integrada, oriundos do Complexo Regulador do município de Camboriú.
CLAUSULA TERCEIRA – DO ATENDIMENTO DE PACIENTES
3.1– O CREDENCIADO atenderá os usuários encaminhados com autorização da Secretaria Municipal
de Saúde e demais municípios referenciados.

CLAUSULA QUARTA – DAS NORMAS GERAIS
4.1 – Os serviços objeto deste contrato somente poderão ser realizados pelo próprio
CREDENCIADO ou pelos profissionais componentes do corpo clínico do CREDENCIADO, não
podendo transferir a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e/ou obrigações ajustada no presente
instrumento contratual, salvo prévio e expresso consentimento da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
Parágrafo Único – Para efeitos deste contrato, consideram-se profissionais componentes do corpo
clínico do CREDENCIADO:
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a)

O membro do seu corpo clínico e de profissionais;

b)

O profissional que tenha vínculo empregatício com o CREDENCIADO;

c)

O profissional autônomo que presta serviços ao CREDENCIADO.
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4.2 – O CREDENCIADO não poderá cobrar do paciente ou de seu responsável, qualquer
complementação aos valores pagos pelos serviços prestados nos termos deste contrato.

4.3 – O CREDENCIADO responsabilizar-se-á por qualquer cobrança indevida feita ao paciente ou ao
seu representante, por profissional empregado ou preposto em razão de execução deste contrato,
sem prejuízo das demais sanções de natureza administrativa, civil e criminal.

4.4 – Sem prejuízos do acompanhamento da fiscalização e da normatividade suplementar, exercidos
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, sobre a execução do objeto deste contrato, os
contraentes reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção
nacional do SUS, decorrente de lei.

4.5 – É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO a utilização de pessoal para a
execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais
e comerciais, resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações não poderão ser
transferidos para o MUNICIPIO DE CAMBORIÚ ou para o Ministério da Saúde, em hipótese alguma.

4.6 – O CREDENCIADO fica exonerado da responsabilidade pelo não atendimento do paciente
amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento devido pelo
Poder Público, ressalvados as situações de calamidade pública ou grave ameaça da ordem interna ou
as situações de urgência e emergência.

CLAUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO
5.1 – O CREDENCIADO se obriga a manter durante a execução do presente contrato, a
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital de Credenciamento nº 014/2018 - FMS.
5.2 – O CREDENCIADO obriga-se, também a:
a)

Oferecer aos pacientes os recursos necessários ao atendimento;

b)

Manter sempre atualizado o prontuário e o arquivo médico dos pacientes;

c)

Não realizar nem permitir que terceiros façam qualquer tipo de experiências com os pacientes;

d)

Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário mantendo-se

sempre a qualidade na prestação de serviços, sem discriminação do usuário do SUS em relação à
clientela em geral;
e)

Justificar aos pacientes ou ao seu responsável, por escrito, quando solicitado, as razões da

decisão de não realização de qualquer ato previsto no contrato.
f)

Informar a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE a eventual suspensão prolongada do

atendimento aos clientes em função de panes ou de manutenção dos equipamentos utilizados na
execução dos exames, bem como o reinício das atividades.
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Prestar os serviços, objeto contratual, com eficiência e celeridade, levando a satisfação do

usuário;
h)

Realizar os exames e/ou procedimentos solicitados, dentro das normas técnicas estabelecidas

para cada serviço prestado;
i)

Oferecer todos os recursos disponíveis para o cumprimento do objeto deste contrato;

j)

Jamais desviar por qualquer motivo ou meio, paciente da rede pública para a rede privada ou

particular, bem assim cobrar honorários sob qualquer pretexto, de usuários assistidos pelo SUS;
k)

Jamais interromper ou deixar de dar seguimento à investigação de atendimento ou tratamento

aqui contratado, a qualquer pretexto.
5.3 – Fica o CREDENCIADO vedado a cancelar agendamentos no prazo inferior a 7 (sete) dias
úteis.
5.4 – É dever do CREDENCIADO permitir o acesso dos supervisores e auditores do Complexo
Regulador/SUS/Camboriú nas dependências das unidades para supervisionar e acompanhar a
execução dos serviços de saúde contratados.

5.5 O credenciado se obriga a executar os serviços nos termos estabelecidos no Edital, Termo
de Referência e todos os seus anexos.

CLAUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL
6.1 – O CREDENCIADO é responsável pela indenização por dano causado aos pacientes ou a
terceiros a eles vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou
imprudência, praticada por seus empregados ou prepostos, ficando assegurado ao CREDENCIADO o
direito de regresso.
6.2 – A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos Órgãos competentes
do SUS não exclui, nem reduz a responsabilidade do CREDENCIADO, nos termos da Lei de
Licitações e Contratos Administrativos.
6.3 – A responsabilidade de que trata esta Cláusula 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 de 11/09/90
(Código de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 – O CREDENCIADO apresentará mensalmente ao CONTRATANTE, até o décimo dia útil do
mês subsequente à prestação dos serviços, as faturas e os documentos referentes aos serviços
efetivamente prestados digitados no sistema de saúde disponibilizado pelo município. Somente após a
validação dos documentos realizada pelo CONTRATANTE é que a Regulação comunicará através de
e-mail o CREDENCIADO para emissão da Nota Fiscal.

7.2 – A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pelos serviços efetivamente prestados, pagará ao
CREDENCIADO, em até 20 (vinte) dias úteis, contados do término da etapa mensal correspondente, a
importância correspondente ao número de serviços prestados no período.

7.3 – O valor global do contrato é de até R$ XXX (XXX), que serão pagos proporcional mediante a
apresentação de produção mensal.
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7.4 – Ao CREDENCIADO é obrigatória a Digitação e a Apresentação da Produção no sistema de
saúde disponibilizado pelo Município de Camboriú.

7.5 – Ao CREDENCIADO é obrigatória a abertura de vagas e horários na agenda do sistema de
saúde disponibilizado pelo Município de Camboriú.

7.6 – As contas do CREDENCIADO rejeitadas pelo serviço de processamento de dados serão
imediatamente devolvidas ao CREDENCIADO para as correções cabíveis, que deverão ocorrer no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a devolução.

7.7 – Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa do CONTRATANTE,
este garantirá ao CREDENCIADO o pagamento, no prazo avançado neste contrato, pelos valores do
mês imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver, no pagamento seguinte.

7.8 – As contas do CREDENCIADO rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelos órgãos
do Sistema Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria do município de Camboriú, ficando a
disposição do CREDENCIADO, que terá um prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar do pagamento
efetuado, para apresentar recurso, que será julgado no prazo máximo de 10 (dez) dias.

7.9 – A contratante efetuará o desconto dos impostos do valor contratado, conforme legislação
vigente.

7.10 - Somente serão remunerados os serviços médicos de que constam no do Edital de
Credenciamento 014/2018 - FMS.

7.11 - A remuneração se dará de acordo com os valores referenciados na tabela SIGTAP - Sistema
de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.

7.12 - Nos procedimentos realizados em caráter de mutirão, sem prejuízo a remuneração prevista no
item anterior, será devida bonificação conforme definição estabelecida pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal.

CLAUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
8.1 – Os valores ajustados na Cláusula Sétima serão reajustados na mesma proporção, índices e
épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde, garantindo o equilíbrio econômico e
financeiro do Contrato, nos termos da Lei 8.080/90 e das normas gerais da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos.

CLAUSULA NONA – DO PRAZO
9.1 – O prazo do presente termo é de 12 (dozes) meses, contados a partir da assinatura do presente
contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, caso haja interesse da
CONTRATANTE, e enquanto o prestador cadastrado mantiver os mesmos requisitos exigidos para a
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classificação, na forma prevista neste Edital e de acordo com as limitações previstas no artigo 57
inciso II da Lei 8.666/93.

9.2 A CONTRATADA declara, ainda, no que tange à sujeição às necessidades e demanda do
MUNICÍPIO, conforme a especialidade contratada, acrescentando-se que os valores poderão sofrer
acréscimos ou diminuição, que não poderá ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) anual do valor
original.

CLAUSULA DÉCIMA – DA DEFINIÇÃO
10.1 – Para todos os efeitos deste contrato, define-se como:
10.1.2

– Rescisão, o mesmo que Descredenciamento ou Distrato;

10.1.3

– Contratado, o mesmo que Credenciado.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
11.1 – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a
não ser mediante prévio e expresso consentimento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas, decorrentes do Contrato, correrão à
conta da rubrica orçamentária vigente, referente a recursos próprios, federais e estaduais.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS DE RESCISÃO, SANÇÃO E RENÚNCIA
13.1 – Mediante contraditório e ampla defesa, através de processo administrativo instaurado perante a
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos e Convênios Firmados pela Secretaria
de Saúde, o presente Contrato ficará rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer
aviso de interpelação judicial ou extrajudicial, observados a reincidência, a gravidade da infração
cometida, os danos decorrentes desta, e as circunstâncias agravantes no descumprimento de
quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato e em especial, se o Contratado:

13.1.1

– Em 03 (três) ocasiões, deixar de atender adequadamente a prestação de qualquer

serviço, objeto contratual, constatado através de denúncia do usuário ou da fiscalização do
Contratante, sem motivo justificado e aceito, devidamente fundamentado e encaminhado a Comissão
mencionado no item 13.1.

13.1.2

– Efetuar subcontratação ou transferência total ou parcial, dos serviços, sem prévia e

expressa anuência do CONTRATANTE;

13.1.3

– Não respeitar os dispositivos legais;

13.2 – Em caso de rescisão voluntária, qualquer das partes deverá notificar por escrito a intenção da
rescisão, com prazo de mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência. A inobservância desta cláusula por
parte do credenciado impossibilitará o mesmo de credenciar-se com o Município de Camboriú pelo
período de 2 (dois) anos a contar-se da data da irregularidade.
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13.2.1 – Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, o
CONTRATADO se obriga expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços desembaraçados,
não criando dificuldades de qualquer natureza.

13.3 – Com base no artigo 79 da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores, a rescisão do
contrato poderá ser amigável, por acordo entre às partes, reduzida a termo no processo inerente,
desde que haja conveniência para a Administração do Município contratante que, a exemplo da
rescisão administrativa, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.

13.4 – Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa sem prejuízo das
demais cominações aplicáveis, o CONTRATADO ficará sujeito às seguintes penalidades, previstas no
artigo 87 e seus incisos da Lei n° 8.666/93:

13.4.1

– Advertência, para descumprimentos contratuais de pequena monta e não reincidentes,

que não justifique imposição de penas mais graves, a critério e juízo do contratante;

13.4.2

– Multas variáveis entre 1% (um por cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato,

caso o CONTRATADO, deixar de cumprir qualquer das obrigações previstas neste Instrumento e no
Edital 002/2018.

13.4.3

– O Contratado estará isento de qualquer penalidade pela suspensão de seus serviços,

objeto contratual, se por razões devidamente justificadas e aceitas, a exemplo de panes em
equipamentos e realização das manutenções periódicas.

13.5 – A incidência de multa e/ou rescisão de Contrato, poderão ser acumuladas a outras penalidades
e a sua aplicação não impedirá que o Município de Camboriú adote as medidas judiciais cabíveis.

13.6 – A cobrança de multas será feita mediante desconto do pagamento de fatura, se forem
apresentadas após a sua aplicação, ou ainda, cobradas diretamente do CONTRATADO, se a fatura
for insuficiente.

13.6.1

– No caso de cobrança de multa, diretamente do CONTRATADO, essa deverá ser

recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da correspondente notificação, garantida a
prévia defesa perante a Comissão.

13.7.1

– Pela inexecução total ou parcial deste contrato, com base no artigo 87 da Lei Federal

no 8666/93, além de advertência, o Contratante poderá, ainda, garantido a prévia defesa, através de
processo administrativo instaurado perante a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos
Contratos e Convênios Firmados pela Secretaria de Saúde e Saneamento aplicar ao Contratado as
seguintes sanções:
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– Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo de até 02 (dois) anos;

13.7.3

– Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

suas autarquias, fundações e empresas de economia mista, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

13.7.4

– A aplicação da sanção será publicada na Imprensa Jornal Oficial do Município e

divulgada no Mural oficial da Prefeitura Municipal de Camboriú.

13.8 – Poderá, ainda, o Contratado, sujeitar-se às sanções previstas nos subitens 13.4.2 e 13.4.3,
deste Contrato, caso:

13.8.1

– Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer dos tributos.

13.8.2

- Demonstre não possuir idoneidade para contratar com o Município de Camboriú, em

virtude de atos ilícitos praticados.

13.9 – Poderá, ainda, o CONTRATADO, a juízo do Contratante, responder por perdas e danos,
independentemente das multas previstas no presente Contrato.

13.10

– No caso de rescisão contratual pelos motivos acima, cessarão automaticamente todas

as atividades relativas aos serviços, objeto deste Contrato.

13.11

– No caso de rescisão contratual por quaisquer dos motivos acima, e/ou que

caracterizem culpa do contratado, este ficará sujeito às penalidades previstas neste termo, não
cabendo qualquer pedido de reclamação futura.

13.12

– O Contratado reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão

administrativa, previstas nos artigos 77 a 79 da Lei n° 8.666/93 e demais alterações, sem prejuízo nas
prerrogativas e consequências previstas nos artigos 80 a 85 da mesma lei.

13.13

– As penalidades do CONTRATANTE constituirão em:

13.13.1 – Atualização financeira pelo atraso nos pagamentos, em relação aos prazos previstos neste
Contrato, atualização esta que passará a ser aplicado através dos índices legais em face da Fazenda
Pública, na forma prevista em lei.

13.14

– Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, esta se obriga a

notificar o CONTRATADO, justificando a medida.
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13.14.1- Da notificação constarão as seguintes informações:
a)

número do contrato;

b)

motivo a que se refere;

c)

valor da multa e demonstrativo de cálculo.

13.15

- A referida multa será deduzida do valor a ser pago da respectiva fatura por ocasião de

sua quitação, garantida prévia defesa perante a Comissão.

13.16

– Fica estabelecida a possibilidade de denúncia do ajuste a qualquer tempo, por

qualquer das partes, sem qualquer prejuízo, bastando notificar à outra com antecedência mínima de
30 (trinta) dias.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1 – A execução do presente Termo, especialmente os casos omissos estará regulada pela Lei nº
8.666 de 21 de julho de 1993 e alterações.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1 – As partes elegem o Foro desta comarca de Camboriú para dirimir quaisquer questões oriundas
do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E assim por estarem às partes contraentes, firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e
forma para um único efeito na presença de duas testemunhas.
Camboriú, ......................de ....................................de 2018.

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
PREFEITO MUNICIPAL

ELISAMA DE FREITAS SCHULLE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CREDENCIADO/CONTRATADO
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