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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 - SESAU 

 

A Secretaria de Saúde do Município de Araruama, através da Comissão de Especial de 

Licitação, instituída através da Portaria nº 482 de 25 de junho de 2019 do Gabinete da Prefeita, 

torna público que se encontra aberto, nesta unidade, para credenciamento de pessoas física ou 

jurídicas para prestação de serviços complementar a rede ambulatorial de consultas 

médicas de especialistas, na área da saúde, para atendimento aos usuários do Sistema 

Único de Saúde – SUS, no Município de Araruama, conforme solicitação da Secretaria 

Municipal de Saúde, pelo Processo Administrativo n° 11801/2019. 

O Credenciamento é regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e pelo §1º do art. 

199 da Constituição Federal do ano de 1988 combinado com o art. 24 e parágrafo único da Lei 

Federal 8080/90 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

Os Credenciamentos deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

anexos que dele fazem parte. 

A documentação contida nos itens 3 e 4 do presente edital, referente ao Credenciamento de 

pessoa física ou jurídica, deverá ser protocolizada na sala da Comissão Permanente de licitação, 

sito à Av. John Kennedy, 120 – Centro – Araruama – RJ, juntamente com o requerimento 

conforme modelo contido no Anexo V deste edital, tendo como destinatária a Comissão 

Especial de Licitação. Os documentos, após análise da Comissão, serão autuados em Processo 

de Inexigibilidade de Licitação. 

1 DO OBJETO 

 

1.1. Credenciamento de pessoas física ou jurídicas para prestação de serviços 

complementar a rede ambulatorial de consultas médicas de especialistas, na área da 

saúde, para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, no Município de 

Araruama, contidos no Anexo I do presente edital, para atendimento aos usuários do Sistema 

Único de Saúde - SUS; 

 

2 DA VIGÊNCIA DO EDITAL DE CHAMAMENTO 

 

2.2. O presente edital entra em vigor na data de sua publicação e vigorará pelo prazo de 06 (seis) 

meses. 

 

2.3. O credenciamento será realizado para prestação após assinatura do contrato. 

 

3 DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar do credenciamento, Pessoas Físicas ou Jurídicas prestadoras de serviço 

de saúde, que atendam a todos os requisitos legais e os estabelecidos no Termo de Referência e 

no Edital. 

 

4 DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

4.1 HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA 
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4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual ou microempreendedor individual; ou 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração consolidada devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou inscrição do ato 

constitutivo; no caso de sociedades civis acompanhado de prova de diretoria em exercício, com 

o ramo de atividades compatíveis com o objeto deste edital; decreto de autorização, em se 

tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 

autorização de funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim 

exigir; 

4.1.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

4.1.3 Prova de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais conjunta com a Dívida 

Ativa da União. A prova de regularidade com Secretaria da Receita Federal, Dívida Ativa da 

União e com o INSS, poderá ser através da Certidão Unificada prevista na Portaria Conjunta 

RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014; 

4.1.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

4.1.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 

4.1.6 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

4.1.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, CNDT, emitida através do site: www.tst.jus.br/certidao; 

4.1.8 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor sede da comarca da licitante (matriz/filial); 

4.1.9 Certidão de Responsabilidade Técnica, emitida pelo Conselho Regional de Medicina – 

CRM; 

4.1.10 Diploma Médico e Documento que comprove o título de especialização na(s) área(s) 

desejada(s); 

4.2– HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA: 

4.2.1 Cópia da Carteira de Identidade Profissional do Médico; 

4.2.2 Cópia do CPF; 

4.2.3 Certidão Prova de Regularidade Fiscal Pessoa Física junto à Receita Federal Brasileira; 

4.2.4 Declaração que não exerce a função de servidor público de provimento efetivo ou em 

exercício de cargo em comissão ou função gratificada, ou que estiver em exercício de mandato 

eletivo ou com registro oficial de candidatura para pleito municipal; 

4.2.5 Diploma Médico e Documento que comprove o título de especialização na(s) área(s) 

desejada(s); 
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4.2.6 Alvará de localização do consultório Médico. 

4.2.7 Cópia de comprovante de residência. 

4.5. DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÃO 

 

4.5.1 Declaração do interessado, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 

de que assegura a inexistência de impedimento legal para contratar com a Administração e de 

que recebeu todas as cópias do Edital de Credenciamento, bem como todas as informações 

necessárias e que possibilitam a entrega da documentação, devendo as declarações 

obedecerem ao conteúdo dos modelos contidos no Anexo II. 

 

5 DA PROPOSTA 

 

5.1. A interessada no Credenciamento deverá apresentar, juntamente com a documentação a que 

se refere o item 4: 

 

5.1.1. Proposta contendo as especialidades que pretende executar, de acordo com o Anexo 

I do presente Edital, devendo ser elaborada em papel timbrado e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da empresa ou pelo seu representante legal; 

 

5.1.2. Não está obrigada a interessada apresentar proposta para todas as especialidades. 

 

5.2. As especialidades a serem Credenciadas terão como referência o valor de consulta 

estipulado pela administração. 

 

6  DISPOSIÇÕES GERAIS DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

6.1. A documentação exigida nos subitens 4.2. poderão ser emitidas pelo próprio órgão 

responsável ou via Internet; 

6.2. As certidões apresentadas pelas empresas obtidas via Internet terão suas autenticidades 

confirmadas junto aos Órgãos competentes pela Comissão Permanente de Credenciamento; 

 

6.3. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data em 

que forem protocolizadas na Secretaria Municipal de Saúde; 

 

6.4. Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados em original, ou cópia 

devidamente autenticada por Tabelião ou por Servidor da Administração, mediante a 

apresentação dos originais; 

 

6.5. Quando o requerimento de credenciamento for realizado por procurador, deverá ser 

apresentada procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, da qual 

constem amplos poderes para praticar atos ou procuração específica para o Processo de 

Credenciamento; 
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6.6. À Comissão Especial de Credenciamento é facultado solicitar, a qualquer tempo, 

esclarecimentos acerca dos documentos apresentados, bem como promover diligências ou 

solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a instrução e julgamento do requerimento. 

 

7 DO JULGAMENTO 

7.1. Na hipótese de ser constatada a falta de documentação necessária para o Credenciamento, 

ou existir documentação com prazo de validade vencida, a Comissão Especial de 

Credenciamento solicitará o envio de novo documento, escoimado dos vícios anteriores, 

devendo a empresa ou pessoa física interessada atender ao solicitado em até 05 (cinco) dias, 

sendo que expirado este prazo a solicitação de Credenciamento será indeferida; 

 

7.2. O resultado da análise da documentação apresentada para credenciamento será informado 

via publicação em jornal de circulação local e portal da transparência, podendo a licitante 

apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da publicação, devendo 

protocolizar a petição no protocolo geral da Prefeitura Municipal; 

 

7.3. O recurso deverá ser dirigido à Comissão Especial de Credenciamento que o encaminhará, 

após ouvida a Procuradoria Geral do Município, que emitirá parecer opinativo de forma 

fundamentada para submeter o julgamento à competência da Secretaria de Saúde. 

 

7.4. Inexistindo recurso ou após devidamente julgados, a documentação será encaminhada ao 

Prefeito Municipal para autorização de abertura do Processo de Inexigibilidade de Licitação. 

 

 

8  DOS PRAZOS, DA CONTRATAÇÃO, DAS CONDIÇÕES E DA EXECUÇÃO 

DO OBJETO DO CREDENCIAMENTO. 

 

8.1. Deferido o pedido de credenciamento e autorizada a abertura do Processo de 

Inexigibilidade de Licitação pela Prefeita Municipal, a Credenciada será convocada para firmar 

o Termo de Credenciamento no prazo de até 03 (três) dias contados da data da convocação. A 

minuta do termo consta do Anexo VI que faz parte integrante deste edital; 

 

8.2. A vigência do Termo de Credenciamento  será de 06 (seis) meses, a contar de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado mediante aceite expresso das partes, não havendo disposição 

em contrário pelos signatários, por iguais e sucessivos períodos, respeitando o limite legal de 60 

(sessenta) meses. 

 

8.3. O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços em saúde. 

Sendo que a vigência deste instrumento representará uma necessidade transitória da Rede 

Municipal de Saúde. 

 

8.4. A rescisão contratual poderá ocorrer a qualquer momento, pela Administração em 

atendimento ao interesse público, sem prejuízo dos serviços prestados pela empresa 

credenciada. 

 

8.5. Após realizada a assinatura do Contrato, o processo será encaminhado para a Secretaria 

Municipal de Saúde que providenciará a publicação de extrato no Boletim Oficial do Município; 
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8.6. A administração pública reserva-se no direito de, a qualquer tempo, paralisar ou suspender 

a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já executados e 

devidamente atestados pelo departamento competente; 

8.7. A duração e alteração do instrumento contratual seguirá à norma contida nos artigos 57 e 65 

da Lei Federal nº 8.666/93, além dos entendimentos do Tribunal de Contas da União – TCU, e 

do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ. 

9  DO ORÇAMENTO E PAGAMENTO 

 

9.1. As despesas decorrentes deste Processo de Credenciamento correrão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 

 

PT. 10.302.0043.2124       N.D. Nº. 3.3.90.36.00.00 e 3.3.90.39.00.00   

9.2. Considerando as quantidades estimadas no Anexo I do presente edital, o valor previsto para 

atender as despesas referentes ao credenciamento é de R$ 1.209.600,00 (Um milhão duzentos e 

nove mil e seiscentos reais) anuais; 

9.3. Serão emitidos empenhos solicitados através de ofícios da Secretaria Municipal de Saúde, 

os quais serão encaminhados ao Fundo Municipal de Saúde, contendo o valor a ser empenhado 

e o credor baseado no período em que estejam agendados as consultas, respeitando sempre o 

artigo 60 da Lei 4.320/64; 

 

9.4. Até o 5º dia útil de cada mês, deverá ser apresentada Nota Fiscal/Fatura a Secretaria 

Municipal de Saúde, acompanhadas das Guias de Encaminhamento devidamente 

autorizadas referentes as consultas realizadas no período para que seja auditada, seguindo após 

o regular andamento, o pagamento da fatura.  

 

9.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Credenciada e seu 

pagamento ocorrerá após a data de sua reapresentação na Secretaria Municipal de Saúde; 

 

9.6. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente ou cheque em nome da 

Contratada; 

9.7. O Município poderá reter o valor referente ao ISS, na forma da Lei. 

10 DO REAJUSTE DE PREÇO 

 

10.1. Os valores inicialmente estipulados pela prestação dos serviços previstos neste edital 

serão reajustados na proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos pelo MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, garantido sempre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do 

art.26, da Lei 8.080/90 e das normas gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos 

Administrativos. 
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10.2. Quando notificada, a credenciada fica obrigada a aceitar, os critérios ou supressões de 

quantidade de consultas contratados que se fizerem necessários, até os limites previstos no § 1º 

do art. 65 da Lei 8.666/93, mediante justificativa técnica por parte do ordenador da despesa. 

11 DO DESCREDENCIAMENTO E DEMAIS PENALIDADES 

 

11.1. O descredenciamento ocorrerá a qualquer momento, quando do descumprimento de 

quaisquer das cláusulas e condições contratadas, ou pelos motivos previstos na legislação 

referente ao Sistema Único de Saúde e às Licitações e Contratos Administrativos.  

11.2. A credenciada será responsabilizada pelos danos causados diretamente à Administração ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  

11.3. A SESAU poderá, ao verificar o descumprimento das normas estabelecidas no Termo de 

Credenciamento, suspender temporariamente a execução dos serviços prestados, até decisão 

exarada em processo administrativo, observados os princípios do contraditório e ampla defesa. 

Havendo comprovação de culpa ou dolo por parte da CREDENCIADA, ocorrerá 

descredenciamento da mesma, ademais da aplicação das penalidades cabíveis prevista em lei.  

11.4. O descredenciamento não eximirá a CREDENCIADA das garantias assumidas em relação 

aos serviços executados, e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser 

imputadas.  

11.5. Caso esteja em curso processo administrativo de apuração de irregularidades na prestação 

de serviços, a CREDENCIADA não poderá requisitar a rescisão contratual, enquanto o referido 

processo não for concluído.  

11.6. O descredenciamento poderá ser determinado pelos motivos especificados abaixo 

mediante a instauração do devido processo legal:  

a) Motivos previstos nos incisos I a VIII do artigo 78 da Lei 8.666/93;  

b) Atendimento aos beneficiários do SUS no município de Araruama de forma discriminatória 

e/ou prejudicial, devidamente comprovada;  

c) Cobrança feita, direta ou indiretamente, aos usuários do SUS no município de Araruama, de 

valores referentes a serviços prestados ou quaisquer outros valores adicionais;  

d) Reincidência, devidamente comprovada, na cobrança de serviços executados irregularmente 

ou não executados;  

e) Ação de comprovada má-fé, dolo ou fraude, causando prejuízos à SESAU e/ou aos 

beneficiários do SUS;  

f) Deixar de comunicar, injustificadamente, à SESAU, alteração de dados cadastrais (tais como 

número de telefone, endereço e razão social), no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data da 

alteração;  
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g) Deixar de atender aos usuários do SUS, alegando atraso no recebimento dos valores já 

faturados;  

h) Identificação de ocorrência de fraude, simulação, infração às normas sanitárias ou fiscais, ou 

ainda, descumprimento das exigências constantes do Edital, de sua proposta ou do Termo de 

Credenciamento.  

11.7. Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á, no que couber, o disposto no artigo 109 

da Lei 8.666/93.  

11.8. Nas hipóteses previstas no item acima, não caberá à CREDENCIADA o direito de 

indenização de qualquer natureza, ressalvando-se a obrigação da SESAU em pagar pelos 

serviços prestados até a data da rescisão e que estiverem em conformidade com as normas de 

contratação.  

11.9. A imposição de quaisquer das sanções estipuladas neste edital não ilidirá o direito da 

Administração Pública de exigir o ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e danos que 

o fato gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, 

independentemente de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. 

 

12 DAS SANÇÕES 

 

12.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contrato as seguintes sanções: 

I  – Advertência; 

II – Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, 

em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável 

com as devidas sanções; 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, 

com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

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

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

12.2 - A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens I, III e IV 

poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da 

CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

12.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

12.4 – A suspensão temporária aplica-se tão somente na esfera da Administração Pública 

Municipal, ao passo que a declaração de inidoneidade impede futuras contratações em toda 

esfera da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal. 
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12.5 - A penalidade por multa será: 

I - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de 

inexecução total da obrigação; 

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação 

contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento 

dos prazos de execução do objeto, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais 

será considerado descumprimento parcial da obrigação. 

12.6 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhida ao Município de Araruama no prazo de 05 

(cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser 

descontado na ocasião de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o 

prazo supracitado. 

12.7 - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa 

municipal, para cobrança judicial. 

 

13  OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

 

13.1 Os serviços credenciados serão prestados através de profissionais regularmente inscritos no 

Conselho Regional de Medicina, que deverão desenvolver as atividades descritas mediante 

critérios e qualidade técnica exigida; 

13.2 Atender os pacientes com respeito e dignidade, de modo universal e igualitário, sem 

diferenciação no atendimento, mantendo sempre a qualidade dos serviços prestados; 

13.3 Os profissionais deverão justificar ao paciente ou ao seu representante legal, por escrito, as 

razões técnicas alegadas da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste 

Termo de Referência e no Edital; 

13.4 Os Credenciados não poderão cobrar do paciente ou da responsável qualquer 

complementação aos valores pagos pelo Município pelos serviços prestados. Caso ocorra, sendo 

comprovada a cobrança indevida, o Credenciado deverá ressarcir o paciente ou seu 

representante legal do valor cobrado no prazo de 24 horas, sob pena de descredenciamento e 

demais consequências legais; 

13.5 É de responsabilidade exclusiva do Credenciado a utilização de pessoal técnico habilitado 

para a execução do objeto contratado, bem como a quitação dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultados de vínculo empregatício, cujo ônus e 

obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Município; 

13.6 Permitir a fiscalização dos serviços pela Secretaria de Saúde, em qualquer tempo, e mantê-

lo permanentemente informado a respeito do andamento dos mesmos; 
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13.7 O Credenciado deverá assegurar a presença de acompanhante aos pacientes menores de 

idade e acima de 60 anos, bem como aos que necessitarem de acompanhamento ou atenção 

contínua, mediante prévia e expressa justificativa médica; 

13.8 Comunicar ao Município, a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o 

descredenciamento; 

13.9  Aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor do credenciamento; 

13.10 Os credenciados serão responsáveis pela realização das consultas e atendimento aos 

pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Araruama, cujos serviços serão 

prestados nas dependências do credenciado e/ou nas unidades de saúde indicadas no item 05.2, 

conforme necessidade identificada pela Secretaria Municipal de Saúde de Araruama. 

13.11 Encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde cópia dos relatórios com as consultas 

médicas realizadas para controle e arquivamento; 

13.12 Emitir relatórios médicos e pareceres quando necessários e/ou solicitados. 

13.13 O credenciado após assinatura do Termo de Credenciamento deverá apresentar uma 

escala com os dias disponíveis para prestação do serviço, devendo informar o dia útil e o sábado 

disponível para agendamento das consultas. 

13.14 O credenciado após assinatura do Termo de Credenciamento deverá realizar a inscrição 

de profissional autônomo, no Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de 

Araruama, a fim de tornar-se habilitado a emissão de nota fiscal. 

14. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

14.1 Não poderá exercer atividade, por credenciamento, o servidor público de provimento 

efetivo ou em exercício de cargo em comissão ou função gratificada, ou que estiver em 

exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura em pleito municipal;  

14.2 O credenciado que venha a se enquadrar nas situações previstas no item anterior, terá 

suspensa a respectiva atividade, enquanto estiver impedido;  

14.3 Os atendimentos das consultas deverão ser realizados no Município de Araruama, cujo o 

estabelecimento de cotas, procedimentos e fluxo de encaminhamento de usuários, para cada 

prestador credenciado, ficará a critério da Secretaria de Saúde, em consonância com as 

diretrizes do sistema de controle, avaliação e regulação da SMS de Araruama e da demanda 

diagnosticada dos serviços, sendo vedado o atendimento de usuários por procura espontânea. 

14.4 O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos 

serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em casos de má 

prestação, verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da 

ampla defesa.  

14.5. O credenciamento não configurará relação contratual de prestação de serviços; 
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14.6. O Município através da S. M. Saúde identificará a necessidade mensal da realização da 

prestação do serviço de acordo com sua necessidade identificada através da sua demanda por 

especialidade médica.  

15 CONDIÇÕES GERAIS 

 

15.1. A Administração terá direito a vistoriar as instalações, aparelhos e locais de prestação dos 

serviços das credenciadas; 

15.2. Sem prejuízo das sanções estabelecidas neste edital e no Contrato, a Administração a 

qualquer tempo poderá rescindir o contrato por decisão fundamentada, quando da ocorrência de 

fato superveniente ou circunstância desabonadora da credenciada. 

15.3. A Secretaria Municipal de Saúde de Araruama poderá, a seu critério, criar, modificar, 

suspender, anular ou extinguir quaisquer tipos de procedimentos objeto deste edital, sem que 

disto decorra qualquer direito aos participantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 

59, da Lei nº 8.666/93.  

15.4 As omissões deste edital serão supridas pelo instrumento contratual, Leis Federais nº 

8.080/90 e 8.666/93, e suas alterações, Manual de Orientações para Contratação de Serviços no 

SUS, com as demais normas do Sistema Único de Saúde, princípios norteadores da 

Administração Pública e pelos princípios de Direito Público.  

16 INFORMAÇÕES 

 

16.1. Informações a respeito do presente edital poderão ser sanadas através da Comissão 

Permanente de Credenciamento na Sede da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

17 CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E FAZEM PARTE INTEGRANTE: 

 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Relação dos Procedimentos 

Anexo III – Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação 

Anexo IV – Declaração de Menor 

Anexo V – Modelo de Requerimento 

Anexo VI – Minuta de Contrato 

 

Araruama, 28 de junho de 2019. 

 

COMISSÃO PERMANENTE 

DE CREDENCIAMENTO  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO: 

1.1 Este procedimento tem por objeto o credenciamento de pessoa física ou jurídica 
para prestação de serviços complementar a rede ambulatorial de consultas médicas 
de especialistas, na área da saúde, para atendimento aos usuários do Sistema Único 
de Saúde – SUS, no Município de Araruama. 
 

1.2 O credenciamento ficará aberto pelo prazo de 06 (seis) meses contados a partir da data de 
publicação do presente Edital, sem prejuízo da aprovação pela Comissão dos interessados que 
se apresentarem e forem devidamente aprovados. 

2 - JUSTIFICATIVA: 

2.1 A Saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição da 
República de 1988. Tendo em vista ser uma obrigação das três esferas da federação, foi criado 
o Sistema Único de Saúde, que prevê a descentralização e regionalização das ações de saúde 
e as formas de seu financiamento, com a criação de Fundos Públicos com transferências 
obrigatórias para o gerenciamento dos gastos em saúde pública, conforme previsto nos artigos 
196, 197 e 198 da Constituição Federal. Cabe a gestão municipal garantir a assistência a seus 
munícipes com a oferta de procedimentos adequada a demanda existente e as políticas 
públicas que norteiam as ações dos gestores.  A Constituição Federal em seu artigo 199 prevê 
ainda, a possibilidade de atuação da iniciativa privada de forma completar ao sistema único de 
saúde, obedecidas as diretrizes do SUS. O município de Araruama possui um ambulatório de 
especialidades medicas na Policlínica Municipal de Araruama, CNES 2272040, porém a oferta 
de consultas não é suficiente para atender a demanda existente, dessa forma, a contratação de 
forma complementar de tais serviços na rede privada, nos termos do art. 199 da CF/88, 
garantirá a oferta adequada de especialidades aos nossos munícipes. Dessa forma, o 
credenciamento para prestação de serviço de consultas especializada, permite que os serviços 
sejam prestados por todos os habilitados, possibilitando assim, a maior disponibilidade para o 
atendimento da demanda.  

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar do credenciamento, Pessoas Físicas ou Jurídicas prestadoras de 
serviço de saúde, que atendam a todos os requisitos legais e os estabelecidos no Termo de 
Referência e no Edital. 

4 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

4.1 Os recursos necessários à realização do certame correrão por conta da dotação 
orçamentária aprovada para o exercício de 2019, conforme abaixo, e os recursos para o 
próximo exercício, correrão por conta do orçamento a ser aprovado para o exercício de 2020, 
e, estará prevista em programa de trabalho e elemento de despesa próprio na respectiva Lei 
Orçamentária:  

Programa de Trabalho: 10.302.0043.2124 

Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00.00 

Ficha: 3.3.90.39.00.00. 
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5 – PRAZO E LOCAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 

5.1 A prestação do serviço deverá iniciar-se após assinatura do contrato, e o prazo do contrato 
será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura. 

5.2 O serviço será realizado nas dependências de cada prestador credenciado dentro do 
Município de Araruama, e nas sedes das unidades municipais de saúde indicada abaixo, 
podendo ser realizado em dias úteis nos horários de 08hs as 17hs e aos sábados no horário de 
08hs até as 13hs, conforme necessidade das Secretaria Municipal de Saúde de Araruama.  

Unidades Municipais: 

PAM – Posto de Atendimento Médico, situado no endereço: Rua Pedro Luiz de Souza, S/N, 

Centro, Araruama. 

HMPASC - Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho, (Hospital de São Vicente) 
situado no endereço: Rua Eduardo Américo da Costa, S/N, São Vicente de Paulo, 3º Distrito de 
Araruama. 

6 – PAGAMENTO: 

6.1 O pagamento será realizado mensalmente, após a prestação do serviço, em até 30 dias 
contados a data final do período do adimplemento a que se referir, mediante apresentação da 
Nota Fiscal que deverá ser apresentada pelo prestador do serviço, acompanhada do relatório 
com o número de consultas efetuadas no mês, devidamente atestada e revisada por 2 (dois) 
servidores da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela fiscalização do serviço. 

7 – RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:  

7.1 Ficará responsável pela fiscalização do serviço prestado, o responsável pela Divisão de 
Controle, Avaliação e Auditoria Senhora: Rosa Maria da Silva Costa, o Chefe de Divisão do 
Hospital de São Vicente, Senhor Antônio Carlos de Macedo Rodrigues, a Chefe de Divisão da 
Policlínica de Araruama, Senhora Elienai Marinho de Andrade Costa, e/ou por outros 
servidores designados pela Secretaria Municipal de Saúde. 

8 – CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALISTAS:  

8.1 As consultas médicas deverão ser realizadas por profissional de nível superior, titular de 
diploma de médico, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, com titulo de 
especialização devidamente comprovada na área respectiva.  

8.2 O credenciado deverá atender em nosso município, nas sedes das unidades de saúde 
discriminadas no item 5.2 deste Termo de Referência, e em seu estabelecimento próprio e 
adequado para os atendimentos, com disponibilidade de mobiliários, materiais, equipamentos e 
recursos humanos necessários a realização das consultas.  

8.3 Será contratado de forma complementar a rede pública municipal, o serviço de consulta 
médica especializada, para realização de diagnósticos e/ou prognósticos nas seguintes 
especialidades médicas: 

 

 

Especialidades 

Medicas 

Valor da 
Consulta 
na Unidade 
de Saúde 
do 
Município 

Valor da 
Consulta 
na Unidade 
do 
Prestador 

Quantidade estimada de 
Consultas Mensais e 
Valor Mensal na Unidade 
de Saúde do Município 

Quantidade estimada de 
Consultas Mensais e 
Valor Mensal na Unidade 
do Prestador 

Média de Gasto  

Anual 
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Cardiologista R$56,00 R$ 66,00 240 Consultas= R$13.440,00 240 Consultas= R$15.840,00 R$ 190.080,00 

Neurologista R$56,00 R$ 66,00 100 Consultas=R$5.600,00 100 Consultas=R$6.600,00 R$ 79.200,00 

Pneumologista R$56,00 R$ 66,00 100 Consultas=R$5.600,00 100 Consultas=R$6.600,00 R$ 79.200,00 

Oftalmologista R$56,00 R$ 66,00 100 Consultas=R$5.600,00 100 Consultas=R$6.600,00 R$ 79.200,00 

Urologista R$56,00 R$ 66,00 100 Consultas=R$5.600,00 100 Consultas=R$6.600,00 R$ 79.200,00 

Ginecologista R$56,00 R$ 66,00 320 Consultas=R$17.920,00 320 Consultas=R$ 21.120,00 R$ 253.344,00 

Mastologista R$56,00 R$ 66,00 100 Consultas=R$5.600,00 100 Consultas=R$6.600,00 R$ 79.200,00 

Dermatologista R$56,00 R$ 66,00 100 Consultas=R$5.600,00 100 Consultas=R$6.600,00 R$ 79.200,00 

Nefrologista R$56,00 R$ 66,00 100 Consultas=R$5.600,00 100 Consultas=R$6.600,00 R$ 79.200,00 

Pediatria R$56,00 R$ 66,00 80 Consultas=R$4.480,00 80 Consultas=R$5.280,00 R$ 57.600,00 

Otorrinolaringo-
logista 

R$56,00 R$ 66,00 80 Consultas=R$4.480,00 80 Consultas=R$5.280,00 R$ 57.600,00 

Psiquiatra R$56,00 R$ 66,00 80 Consultas=R$4.480,00 80 Consultas=R$5.280,00 R$ 57.600,00 

Alergista R$56,00 R$ 66,00 80 Consultas=R$4.480,00 80 Consultas=R$5.280,00 R$ 57.600,00 

Reumatologista R$56,00 R$ 66,00 100 Consultas=R$5.600,00 100 Consultas=R$6.600,00 R$ 79.200,00 

 

 

 

 

  

CUSTO ANUAL ESTIMADO 

                                                          
R$ 1.209,600,00 

 

8.4 Metodologia do Valor da Consulta 

 Com a finalidade de identificar o preço médio da consulta especializa para o 
credenciamento, tomou-se por base a média do valor da consulta paga aos médicos pelo plano 
de saúde privado Unimed Araruama, o valor médio cobrado pela consulta especializada nas 
clinicas privadas localizadas no Município de Araruama e o valor da consulta especializada na 
tabela SIGTAP, do SUS. 

 Tabela Unimed Araruama Código procedimento 10101012 valor R$ 67,50.  

 Tabela SUS Código procedimento 0301010072 valor R$ 10,00. 

 Valor médio da consulta médica especializada em clinica privada no município 
de Araruama, valor médio R$ 120,00 

 (R$ 67,50 + R$ 10,00 + R$ 120,00 = R$ 197,50 /3= R$ 65,83) Valor Médio da Consulta: R$ 
66,00 

 O valor fixado para as consultas realizadas nas dependências do credenciado será de 
R$ 66,00 (sessenta e seis reais), já as consulta realizadas nas dependências das unidades 
municipais, utilizando o espaço público, conforme item 5.2, e a estrutura de apoio da unidade, 
terá o valor de referência diminuído em 15%, sendo fixado o valor dessa consulta em R$ 56,00 
(cinquenta e seis reais).  
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9 CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

9.1 Não poderá exercer atividade, por credenciamento, o servidor público de provimento efetivo 
ou em exercício de cargo em comissão ou função gratificada, ou que estiver em exercício de 
mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura em pleito municipal;  

9.2 O credenciado que venha a se enquadrar nas situações previstas no item anterior, terá 
suspensa a respectiva atividade, enquanto estiver impedido;  

9.3 Os atendimentos das consultas deverão ser realizados no Município de Araruama, cujo o 
estabelecimento de cotas, procedimentos e fluxo de encaminhamento de usuários, para cada 
prestador credenciado, ficará a critério da Secretaria de Saúde, em consonância com as 
diretrizes do sistema de controle, avaliação e regulação da SMS de Araruama e da demanda 
diagnosticada dos serviços, sendo vedado o atendimento de usuários por procura espontânea. 

9.4 O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos 
serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em casos de má 
prestação, verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da 
ampla defesa.  

9.5. O credenciamento não configurará relação contratual de prestação de serviços; 

9.6. O Município através da S. M. Saúde identificará a necessidade mensal da realização da 
prestação do serviço de acordo com sua necessidade identificada através da sua demanda por 
especialidade médica.  

10 - DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CREDENCIAMENTO 

10.1 - Os pedidos de credenciamento deverão ser apresentados juntamente com a seguinte 
documentação: 

10.1.1 – PESSOA JURÍDICA: 

10.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual ou microempreendedor individual; 
ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração consolidada devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou inscrição do ato 
constitutivo; no caso de sociedades civis acompanhado de prova de diretoria em exercício, com 
o ramo de atividades compatíveis com o objeto deste edital; decreto de autorização, em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 
autorização de funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim 
exigir; 

10.1.1.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

10.1.1.3 Prova de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais conjunta com a Dívida 
Ativa da União. A prova de regularidade com Secretaria da Receita Federal, Dívida Ativa da 
União e com o INSS, poderá ser através da Certidão Unificada prevista na Portaria Conjunta 
RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014; 

10.1.1.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

10.1.1.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 

10.1.1.6 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS); 
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10.1.1.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa, CNDT, emitida através do site: www.tst.jus.br/certidao; 

10.1.1.8 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor sede da comarca da licitante (matriz/filial); 

10.1.1.9 Certidão de Responsabilidade Técnica, emitida pelo Conselho Regional de Medicina – 
CRM; 

10.1.1.10 Diploma Médico e Documento que comprove o título de especialização na(s) área(s) 
desejada(s); 

10.2.1– PESSOA FÍSICA: 

10.2.1.1 Cópia da Carteira de Identidade Profissional do Médico; 

10.2.1.2 Cópia do CPF; 

10.2.1.3 Certidão Prova de Regularidade Fiscal Pessoa Física junto à Receita Federal 
Brasileira; 

10.2.1.4 Declaração que não exerce a função de servidor público de provimento efetivo ou em 
exercício de cargo em comissão ou função gratificada, ou que estiver em exercício de mandato 
eletivo ou com registro oficial de candidatura para pleito municipal; 

10.2.1.5  Diploma Médico e Documento que comprove o título de especialização na(s) área(s) 
desejada(s); 

10.2.1.6  Alvará de localização do consultório Médico. 

10.2.1.7  Cópia de comprovante de residência. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO CONTRATADO:  

11.1 Os serviços credenciados serão prestados através de profissionais regularmente inscritos 
no Conselho Regional de Medicina, que deverão desenvolver as atividades descritas mediante 
critérios e qualidade técnica exigida; 

11.2 Atender os pacientes com respeito e dignidade, de modo universal e igualitário, sem 
diferenciação no atendimento, mantendo sempre a qualidade dos serviços prestados; 

11.3 Os profissionais deverão justificar ao paciente ou ao seu representante legal, por escrito, 
as razões técnicas alegadas da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto 
neste Termo de Referência e no Edital; 

11.4 Os Credenciados não poderão cobrar do paciente ou da responsável qualquer 
complementação aos valores pagos pelo Município pelos serviços prestados. Caso ocorra, 
sendo comprovada a cobrança indevida, o Credenciado deverá ressarcir o paciente ou seu 
representante legal do valor cobrado no prazo de 24 horas, sob pena de descredenciamento e 
demais consequências legais; 

11.5 É de responsabilidade exclusiva do Credenciado a utilização de pessoal técnico habilitado 
para a execução do objeto contratado, bem como a quitação dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultados de vínculo empregatício, cujo ônus e 
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Município; 

11.6 Permitir a fiscalização dos serviços pela Secretaria de Saúde, em qualquer tempo, e 
mantê-lo permanentemente informado a respeito do andamento dos mesmos; 

http://www.araruama.rj.gov.br/
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11.7 O Credenciado deverá assegurar a presença de acompanhante aos pacientes menores 
de idade e acima de 60 anos, bem como aos que necessitarem de acompanhamento ou 
atenção contínua, mediante prévia e expressa justificativa médica; 

11.8 Comunicar ao Município, a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o 
descredenciamento; 

11.9  Aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do credenciamento; 

11.10 Os credenciados serão responsáveis pela realização das consultas e atendimento aos 
pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Araruama, cujos serviços 
serão prestados nas dependências do credenciado e/ou nas unidades de saúde indicadas no 
item 05.2, conforme necessidade identificada pela Secretaria Municipal de Saúde de Araruama. 

11.11 Encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde cópia dos relatórios com as consultas 
médicas realizadas para controle e arquivamento; 

11.12 Emitir relatórios médicos e pareceres quando necessários e/ou solicitados. 

11.13 O credenciado após assinatura do Termo de Credenciamento deverá apresentar uma 
escala com os dias disponíveis para prestação do serviço, devendo informar o dia útil e o 
sábado disponível para agendamento das consultas. 

11.14 O credenciado após assinatura do Termo de Credenciamento deverá realizar a inscrição 
de profissional autônomo, no Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de 
Araruama, a fim de tornar-se habilitado a emissão de nota fiscal. 

12 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 

12.1 – Expedir as Guias de Agendamento definindo o prestador que executará as consultas, 
consoante a capacidade declarada pela CREDENCIADA. 

12.2 – Realizar o agendamento das consultas de acordo com a planilha dos dias disponíveis 
informada pelo credenciado, conforme item 11.13. 

12.3 – Conferir e aprovar os serviços realizados; 

12.4 – Efetuar o pagamento dos serviços realizados nos moldes do Termo de Referência e do 
Edital; 

12.5 – Prestar aos credenciados, todas as informações necessárias o bom desempenho dos 
serviços; 

12.6 - O Município somente arcará com o pagamento de atendimentos realizados a pacientes 
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde; 

12.7 - Ceder ao credenciado, quando da realização do serviço nas dependências da unidade 
pública, o local para a realização das consultas especializadas, conforme item 5.2, com 
estrutura física adequada e pessoal de apoio. 

12.8 - Comunicar, de imediato, qualquer alteração na forma de prestação dos serviços; 

13 DO CONTROLE DE QUALIDADE:  

13.1. Os credenciados contratados deverão executar os serviços com a devida diligência e 
observação dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de 
confidencialidade de dados e informações.  
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13.2. A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a seu critério, proceder à avaliação do 
desempenho dos credenciados, que serão dela informados. 

13.3. Verificado o desempenho insatisfatório, o credenciado contratado será notificado e 
deverá apresentar justificativa formal no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

13.4 O desempenho insatisfatório na avaliação poderá implicar na restrição ou alteração do 
contrato, assim como sua rescisão e aplicação de penalidades 

14 DAS SANÇÕES: 
 

14.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado pela SESAU, garantida a prévia 
defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa sobre o valor do contrato e/ou empenho, por negligência prestação dos serviços; 

c) Impedimento de licitar e contratar com a administração municipal de até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto 
perdurem 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 a 
licitante vencedora ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após de decorrido o 
prazo de sanção aplicada com base no subitem anterior. 

14.2 – Qualquer penalidade aplicada será precedida da observância do contraditório e da 
ampla defesa. 

 

                    Ana Paula Bragança Corrêa 

                     Secretária Municipal de Saúde 

 

                          Resp. p/ elab. T.R. 

                            Paulo C. Santos 

                              Mat. 9950400                                  
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ANEXO II 

RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

 

Edital da Chamada Pública n° 01/2019 - SESAU 

 

(NOME DA EMPRESA / PESSOA FÍSICA), inscrita no CNPJ/CPF sob o 

n°_________________, sita à rua ______________________, neste ato representada por 

___________________ (NOME DO SÓCIO/), venho informar a(s) especialidade(s) de 

interesse: 

 

1 - ________________ 

2 - ________________ 

3 - ________________ 

..... 

 

 

___________, ____ de ______________ de 2019.  

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO  

 

 
Ref.: CHAMADA PÚBLICA nº 01/2019 - SESAU. 

 

                                   ____________(razão social da empresa/pessoa física)____________________, 

com sede na                                                            

_____(endereço)____________________, inscrita no CNPJ/CPF nº ___________, vem, por 

intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________  

 

e do CPF nº ____________, declara   que   cumpre   plenamente   os   requisitos  exigidos  para  

a  habilitação  na   licitação modalidade  Chamada Pública nº 01/2019 do Município de 

Araruama - RJ. 

 

                                      Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de  

contratar  com  a Administração Pública em razão de penalidades,  nem de fatos impeditivos de  

sua  habilitação. 

 

 

 

...................................................................................... 
(local e data) 

 

 

 

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

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

Observação: 
A Declaração deverá estar assinada pelo representante legal da empresa. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE MENOR 

 

Chamada Pública 01/2019  - SESAU 

Processo nº 11.801/2019 

              ........................................,inscrito no CNPJ n°...................,por intermédio de seu 

representante  Sr° (a) .......................................... Identidade n°................................... e do CPF 

n°............................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da lei n°8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999,que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

 

                                     Araruama,____de___________de 2019. 

 

 

 

________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V 

MODELO DE REQUERIMENTO 

 

Ilustríssima Comissão Permanente de Credenciamento da Secretaria de Saúde do Município de 

Araruama. 

 

(NOME DA EMPRESA/PESSOA FISICA), inscrita no CNPJ/CPF sob o 

n°_________________, sita à rua ______________________, vem à presença de Vossa 

Senhoria requerer a análise da documentação em anexo, conforme Edital da Chamada Pública 

n° 01/2019, solicitando seja o presente pedido deferido para posterior assinatura de contrato. 

 

 

___________, ____ de ______________ de 2019.  

 

 

_____________________________________ 

Nome 

CPF 

Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº **/2019 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº **/2019 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 01/2019 - SESAU 

 

Aos dias___ do mês de ___________ do ano de _______, o MUNICIPIO DE ARARUAMA, 

pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida John Kennedy, n°120, Centro - 

Araruama, Inscrito no CNPJ sob o n° XXXXXX, nos termos do Decreto Municipal nº 110 de 17 

de dezembro de 2014, neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita do Município de 

Araruama, Lívia Bello, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da carteira de identidade 

n° xxxxxx, e do CPF N° xxxxxxx e a Secretária Municipal de Saúde, Sra. 

___________________, Brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portador da 

carteira de identidade n° XXXXX, expedida pelo IFP, e do CPF N° XXXXX, como 

CONTRATANTE, e a sociedade empresária NOME DA EMPRESA, neste ato representado 

por seu representante legal XXXXXXXXXXX, estabelecida na ENDEREÇO COMPLETO, 

inscrita no cadastro Nacional de pessoa jurídica - CNPJ sob o nº. NUMERO DO CNPJ, 

doravante denominada CONTRATADA, que é celebrado em decorrência do resultado da 

Chamada Pública n° 01/2019 - SESAU, realizada através do procedimento administrativo n. 

11801/2019, com base no art. 25 “caput” da Lei nº 8.666/93, no Edital e cláusulas e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

O presente CONTRATO tem por objeto o credenciamento de pessoas física ou jurídicas para 

prestação de serviços complementar a rede ambulatorial de consultas médicas de 

especialistas, na área da saúde, para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde 

– SUS, no Município de Araruama, pelo período de 6 (seis) meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

REGIME DE EXECUÇÃO 

A CONTRATADA, através do presente CONTRATO, obriga-se a prestar os serviços  indicados 

na Cláusula Primeira, obedecendo as diretrizes previamente designadas pelo CONTRATANTE. 

§ 1° As quantidades constantes do Anexo Único são estimativas, estando obrigada a 

CONTRATANTE a efetuar o pagamento conforme as quantidades efetivamente 

realizadas pela CONTRATADA de acordo com as demais regras do presente 

CONTRATO. 
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§ 2° Os preços dos itens constantes do Anexo Único são fixos e permanecerão irreajustáveis 

durante a vigência do presente CONTRATO. 

§ 3° Estará a CONTRATADA autorizada a prestar os serviços mediante a apresentação da 

GUIA DE ENCAMINHAMENTO devidamente carimbada e assinada por servidor 

competente da Secretaria Municipal de Saúde do CONTRATANTE. 

§ 4° A CONTRATADA deverá realizar o serviço no prazo de até 02 (dois) dias corridos, 

contados da data da solicitação do agendamento. 

§ 5° Os resultados dos exames deverão ser entregues pela CONTRATADA ao usuário em no 

máximo 02 (dois) dias úteis contados da data de realização dos mesmos, salvo casos de 

complexidade reconhecida. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento do CONTRATANTE. 

§ 1º - São de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto do presente 

CONTRATO e a sua inadimplência não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por 

seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente CONTRATO. 

§ 2º - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, refazer, às suas expensas, no total ou 

em parte, os serviços em que se verificarem vícios, incorreções ou defeitos. 

CLÁUSULA QUARTA 

DO PRAZO 

O presente CONTRATO entra em vigor a partir da data de sua assinatura e o término de sua 

vigência se dará na data de ..... de ....... de ....... 

§ 1º - Os prazos e obrigações previstos neste CONTRATO vigorarão independentemente de 

aviso extrajudicial, bem como de interpelação ou notificação judicial. 

CLÁUSULA QUINTA 

DO PAGAMENTO 

A CONTRATADA apresentará até o 5° (quinto) dia útil de cada mês a Nota Fiscal/Fatura na 

Secretaria Municipal de Saúde, acompanhadas das Guias de Encaminhamento devidamente 

autorizadas, referentes aos procedimentos realizados no período para que seja auditada, 

seguindo após o regular andamento, o pagamento da fatura. 
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§ 1° As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá em até 20 (vinte) dias corridos contados da data de 

sua reapresentação na Secretaria Municipal de Saúde. 

§ 2° O Município poderá reter o valor referente ao ISS, na forma prevista em Lei,  

§ 3° As despesas decorrentes da presente contratação para o exercício 2019 correrão por conta 

das seguintes dotações orçamentárias: 

PT N° 10.302.0043.2124 E.D. N°. 3.3.90.39.00.00 

3.3.90.36.00.00 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DAS SANÇÕES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contrato as seguintes sanções: 

I  – Advertência; 

II – Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não 

excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, 

acumulável com as devidas sanções; 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, 

com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

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

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

§ 1º A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens I, III e IV 

poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da 

CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

§ 2º A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

§ 3º A suspensão temporária aplica-se tão somente na esfera da Administração Pública 

Municipal, ao passo que a declaração de inidoneidade impede futuras contratações em toda 

esfera da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal. 

A penalidade por multa será: 

I - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de 

inexecução total da obrigação; 
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II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação 

contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento 

dos prazos de execução do objeto, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais 

será considerado descumprimento parcial da obrigação. 

O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Município de Araruama no prazo de 05 

(cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser 

descontado na ocasião de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o 

prazo supracitado. 

O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa 

municipal, para cobrança judicial. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA PRORROGAÇÃO E DA RENOVAÇÃO 

Os prazos de execução e vigência do CONTRATO são fixos, não estando sujeitos a quaisquer 

prorrogações, salvo quando ocorrer qualquer das hipóteses previstas no § 1°, do art. 57, da Lei 

8.666/93, devidamente comprovadas em processo administrativo. 

CLÁUSULA OITAVA 

DA RESCISÃO 

A rescisão do presente CONTRATO se dará: 

a) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes contratantes, desde que verificada a 

conveniência para o CONTRATANTE. 

b) UNILATERALMENTE a qualquer tempo por decisão fundamentada, pelo 

CONTRATANTE, diante do não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações 

assumidas por esta no presente CONTRATO, e/ou pela verificação das hipóteses previstas nos 

incisos do Art. 78, da Lei nº 8.666/93 ou diante da ocorrência de fato superveniente ou 

circunstância desabonadora da CONTRATADA, sem prejuízo das sanções estabelecidas no 

presente CONTRATO. 

c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislação processual em vigor. 

Parágrafo Único - Não caberá qualquer direito indenizatório à Rescisão Amigável. 

CLÁUSULA NONA 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA fica obrigada a: 
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§ 1° Os serviços credenciados serão prestados através de profissionais regularmente inscritos 

no Conselho Regional de Medicina, que deverão desenvolver as atividades descritas mediante 
critérios e qualidade técnica exigida; 

§ 2° Atender os pacientes com respeito e dignidade, de modo universal e igualitário, sem 

diferenciação no atendimento, mantendo sempre a qualidade dos serviços prestados; 

§ 3° Os profissionais deverão justificar ao paciente ou ao seu representante legal, por escrito, 

as razões técnicas alegadas da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto 
neste Termo de Referência e no Edital; 

§ 4° Os Credenciados não poderão cobrar do paciente ou da responsável qualquer 

complementação aos valores pagos pelo Município pelos serviços prestados. Caso ocorra, 
sendo comprovada a cobrança indevida, o Credenciado deverá ressarcir o paciente ou seu 
representante legal do valor cobrado no prazo de 24 horas, sob pena de descredenciamento e 
demais consequências legais; 

§ 5° É de responsabilidade exclusiva do Credenciado a utilização de pessoal técnico habilitado 

para a execução do objeto contratado, bem como a quitação dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultados de vínculo empregatício, cujo ônus e 
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Município; 

§ 6° Permitir a fiscalização dos serviços pela Secretaria de Saúde, em qualquer tempo, e 

mantê-lo permanentemente informado a respeito do andamento dos mesmos; 

§ 7° O Credenciado deverá assegurar a presença de acompanhante aos pacientes menores de 

idade e acima de 60 anos, bem como aos que necessitarem de acompanhamento ou atenção 
contínua, mediante prévia e expressa justificativa médica; 

§ 8° Comunicar ao Município, a ocorrência de fato superveniente que possa acarretar o 

descredenciamento; 

§ 9° Aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor do credenciamento; 

§ 10° Os credenciados serão responsáveis pela realização das consultas e atendimento aos 

pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Araruama, cujos serviços 
serão prestados nas dependências do credenciado e/ou nas unidades de saúde indicadas no 
item 05.2, conforme necessidade identificada pela Secretaria Municipal de Saúde de Araruama. 

§ 11° Encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde cópia dos relatórios com as consultas 

médicas realizadas para controle e arquivamento; 

§ 12° Emitir relatórios médicos e pareceres quando necessários e/ou solicitados. 

§ 13° O credenciado após assinatura do Termo de Credenciamento deverá apresentar uma 

escala com os dias disponíveis para prestação do serviço, devendo informar o dia útil e o 
sábado disponível para agendamento das consultas. 

§ 14° O credenciado após assinatura do Termo de Credenciamento deverá realizar a inscrição 

de profissional autônomo, no Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de 
Araruama, a fim de tornar-se habilitado a emissão de nota fiscal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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A CONTRATANTE terá direito a vistoriar as instalações, aparelhos e locais de prestação dos 

serviços da CONTRATADA. 

§ 1° A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE. 

§ 2º - A existência e atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringe a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução 

dos serviços e as suas consequências e implicações. 

§ 3º - Verificada pela fiscalização do CONTRATANTE, o abandono da execução dos serviços 

ou o retardamento indevido, poderá o mesmo assumir o objeto do CONTRATO na situação em 

que se encontrar, constituindo os valores não pagos como créditos passíveis de cobrança por 

parte do CONTRATANTE perante a CONTRATADA, servindo o presente CONTRATO como 

Título Executivo, na forma do disposto no Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil. 

§ 4º - Igualmente, se verificada na execução do objeto ora contratado, a superveniência de 

insolvência, concordata ou falência da CONTRATADA, serão considerados os valores não 

pagos como créditos privilegiados do CONTRATANTE, podendo o mesmo prosseguir no final 

da execução do CONTRATO. 

§ 5º - O CONTRATANTE, reserva, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo 

os serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados, 

considerando-se, para tanto, os preços unitários. 

§ 6º – A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Credenciamento n° 01/2019. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS 

O não exercício de direitos assegurados neste CONTRATO ou na Lei, não constituirá causa de 

novação ou renúncia dos mesmos, os quais poderão ser exercidos a qualquer tempo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DA ABRANGÊNCIA 

O presente CONTRATO obriga as partes, herdeiros e sucessores por todos os termos e cláusulas 

deste CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Araruama/RJ, para dirimir quaisquer questões relativas a 

interpretações, aplicação e execução do presente CONTRATO, renunciando as partes de outro 

qualquer por mais privilegiado que possa ser. 
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E, por estarem justos e concordados, firmam o presente CONTRATO em 05 (cinco) vias de 

igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 

Araruama,    de                de 2019. 

 

________________________________  ________________________________ 

PREFEITA     SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

 

______________________________________ 

EMPRESA/PESSOA FÍSICA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 1)________________________   2)________________________ 

 RG:                                          RG:                  
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