
 

 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

centro, Paraíba do Sul/RJ. 
 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL 
PROCESSO 

2021/08/10071   

Número Folha Rubrica 

Processo Administrativo nº 2021/8/10071 Chamamento Público nº 002/2022 

 

1 
 

EDITAL DE 
LICITAÇÃO 

REFERENTE AO 
PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 
2021/8/10071 

 
 
 
 
 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES SEM FINS 
LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNIDADE 
TERAPÊUTICA, CELEBRANDO A RECUPERAÇÃO DE MODO 
COMPLEMENTAR AOS DISPOSTOS DA SAÚDE MENTAL, A FIM DE 
AMPLIAR OS RECURSOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS COM 
TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, CONFORME 
REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA, CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 
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A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, representada pela Prefeita a Senhora Dayse Deborah Alexandra Neves, 
através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, por intermédio 
da Comissão Permanente de Licitação, instituída através da Portaria nº 064/2022, de 08/02/2022, torna PÚBLICO 
que se encontra aberto Processo Administrativo para Credenciamento de Instituições sem fins lucrativos para 
prestação de serviços de Comunidade Terapêutica, celebrando a recuperação de modo complementar aos 
dispostos da Saúde Mental, a fim de ampliar os recursos a serem ofertados aos usuários com transtornos 
decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas no município de Paraíba do Sul, conforme 
Regulamentação Específica, condições expressas neste edital e seus anexos. 
 

O credenciamento será regido pela Lei Federal 8666/93, alterações posteriores e demais normas 
regulamentares aplicáveis. 
 

Os credenciamentos deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos que dele 
fazem parte. 
 

O credenciamento ficará aberto pelo período de 30 (trinta) dias 
 PRAZO FINAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

25 de junho de 2022 até as 10h00min. 
 

Os interessados deverão protocolizar junto à Secretaria Municipal de Compras e Licitações - Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, sito à Rua Visconde da Paraíba nº 11 – centro – Paraíba do Sul/RJ, o 
Requerimento (anexo I) a Proposta (modelos anexos II ou III do edital) e toda a documentação necessária para o 
Credenciamento, que após serem analisados pela Comissão, serão autuados em Processo de Chamamento Público. 
 

DO OBJETO 
 

De acordo com Brasil (2011), através da Portaria 3088, a comunidade terapêutica é caracterizada por ser um serviço 
de saúde destinado a oferecer cuidados contínuos de saúde, de caráter residencial transitório por até 09 (nove) 
meses para adultos com necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Esta 
Instituição deve funcionar de forma articulada com a atenção básica (no suporte ao cuidado clínico geral dos seus 
usuários) e com o CAPS (que é responsável pela indicação do acolhimento, pelo acompanhamento especializado 
durante este período, pelo planejamento da saída e pelo seguimento do cuidado, bem como, participar de forma 
ativa da articulação intersetorial para promover a reinserção do usuário na comunidade). Em relação ao tempo de 
permanência na entidade, a Portaria Nº 131/2012 reforça o máximo de 09 meses, sendo 06 (seis) meses, com a 
possibilidade de uma só prorrogação por mais 03 (três) meses, sob justificativa conjunta das equipes técnicas da 
entidade e do CAPS de referência, em relatório circunstanciado. 
Desta forma, a comunidade terapêutica consiste em um ambiente residencial, propício à formação de vínculos, 
com a convivência entre os pares, atividades práticas de valor educativo e a promoção do desenvolvimento 
pessoal, vocacionada para acolhimento ao usuário ou dependente de drogas em vulnerabilidade social. (BRASIL, 
2019). 

 

1. OBJETIVOS 
Constitui objeto deste chamamento público a convocação de entidade sem fins lucrativos para implantar, instalar, 
manter e gerir na modalidade de Comunidade terapêutica, para atendimento a uma média de até 15 leitos (podendo 
ser expandido de acordo com a necessidade), de pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas.  
 

Atribuições e serviços que devem ser prestados: 

 Promover acolhimento voluntário de usuários de álcool e outras drogas em articulação com a rede de 
Saúde Mental e de Assistência Social do município; 

 Ofertar projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas focado nas intervenções sociais, 



 

 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

centro, Paraíba do Sul/RJ. 
 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL 
PROCESSO 

2021/08/10071   

Número Folha Rubrica 

Processo Administrativo nº 2021/8/10071 Chamamento Público nº 002/2022 

 

3 
 

atribuindo funções, direitos e responsabilidades aos indivíduos em tratamento; 

 Estimular a promoção de mudanças no comportamento dos indivíduos e favorecer sua reinserção na 
sociedade; 

 Promover a divisão de responsabilidades com companheiros de recuperação e conselheiros; 

 Promover aconselhamento de suporte baseado em prevenção da recaída. 
 

2- JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 
 

A solicitação de contratação do serviço tem como justificativa a ampliação dos recursos a serem ofertados aos 
usuários com transtornos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas no município de Paraíba do Sul. 
Portanto, pela crescente demanda do uso de substâncias químicas a nível nacional e consequentemente local, este 
problema de saúde pública deve ser considerado como uma condição que aumenta o risco de resultados adversos, 
impulsionados por fatores sociais e econômicos, os quais colocam certos grupos em maior risco e vulnerabilidade. 
 

Neste sentido, com intuito de garantir um cuidado integral e de qualidade à estes usuários, de acordo com a 
necessidade individual identificada pela equipe técnica de referência do CAPS AD Dr. Paulo Delgado, o suporte da 
comunidade terapêutica articulado aos serviços da Saúde Mental representam uma estratégia complementar 
importante para o tratamento da dependência química. 
 

3 DA PARTICIPAÇÃO  
 

3.1 Poderão participar do presente credenciamento instituições sem fins lucrativos de Paraíba do Sul, Região e 
Cidades do Rio de Janeiro, sem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e socioeconômico, da 
realidade de origem DOS PACIENTES acolhidos, cuja região seja atendida pelo transporte PÚBLICO e com ramo 
de atividade pertinente ao objeto da contratação, que atendam às exigências deste edital e seus anexos. 

 

4 DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
  
4.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 

4.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 
4.1.2 Em se tratando de micro empreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Micro 
empreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
4.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
4.1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
4.1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
4.1.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
4.1.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 
4.1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

4.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 
4.1.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
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4.1.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional. 
4.1.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
4.1.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
4.1.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
4.1.6 prova de regularidade com as Fazendas Públicas Federal e relativa à Seguridade Social 
(Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União), Estadual (através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de 
Débitos) e Municipal (através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos) do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

4.1.6.1 Certidão Negativa de Débitos Quanto à Dívida Ativa (Procuradoria Geral do 
Estado - PG-5, somente para as empresas sediadas ou domiciliadas no Estado do Rio de Janeiro. 
4.1.7 caso solicitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou 
sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
4.1.8 caso o licitante detentor do melhor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
4.1.9 A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade 
fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto 
no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

4.3 Qualificação Econômico-Financeira. 
4.3.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

4.3.1.1 Nas hipóteses em que a certidão recuperação judicial ou extrajudicial encaminhada for 
positiva, deve a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do 
plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 
4.3.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

4.3.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 
4.3.2.2 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 
4.3.2.3 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 
4.3.2.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou 
de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador; 
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4.3.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) 
resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

 

4.3.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou 
o patrimônio líquido mínimodo valor estimado da contratação. 

 

4.4 Qualificação Técnica 
4.4.1 Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, com a qualificação da Pessoa Física para assinatura do contrato (nome, estado civil, 
cargo ou função, RG e CPF).  

4.4.2 Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho. 

4.4.3 Comprovação de inscrição da pessoa jurídica (clinica/laboratório) junto CRM – Conselho 
Regional de Medicina e no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES 

4.4.4  Autorização de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária ou Municipal sede da 
licitante 

4.4.5 Declaração de possuir profissional(is) de nível superior, devidamente registrado no CRM, 
responsável(is) pelos serviços, vínculo empregatício do profissional(is) e respectivos 
registros e de regularidade do(s) profissional(is) na assinatura do contrato. 

4.4.6 Certificado de Registro de Entidades de Fins Filantrópicos ou registro no Conselho de 
Assistência Social, quando for o caso 

4.4.7 Responsável técnico de nível superior legalmente habilitado, bem como um substituto com 
a mesma qualificação. 

4.4.8 Profissional que responda pelas questões operacionais durante o seu período de 
funcionamento, podendo ser o próprio responsável técnico ou pessoa designada para tal fim 

4.4.9 Ficha individual para cada residente contendo registro periódico do atendimento 
dispensado, bem como as eventuais intercorrências clínicas observadas 

4.4.10 Recursos humanos em período integral, em número compatível com as atividades 
desenvolvidas, bem como capacitação para equipe 
 

• Recursos Humanos 
 

De acordo com a Portaria 131/2012, a equipe mínima para cada módulo de 15 (quinze) vagas para usuários 
residentes contará com equipe técnica mínima composta por: 

• 01 (um) coordenador, profissional de saúde de nível universitário com pós- graduação lato 
senso ou experiência comprovada de pelo menos 04 (quatro) anos na área de cuidados com pessoas com 
necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, presente diariamente e 
disponível para qualquer intercorrência; 
• No mínimo 02 (dois) profissionais de saúde de nível médio, com experiência na área de 
cuidados com pessoas com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, 
presentes nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e 
feriados. 
 Os profissionais integrantes da equipe técnica da comunidade terapêutica deverão participar 
regularmente de processos de educação permanente, promovidos pela própria entidade ou pelos gestores do 
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SUS 
 

4.5 Outras comprovações: 
a) Declaração de Inidonieidade (conforme modelo Anexo VI); 
b) Declaração de fato impeditivo de habilitação (conforme modelo Anexo VII); 
c) Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 
(dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) 
anos desempenhado qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos, (conforme modelo Anexo VIII); 
d) Declaração de Opção e de Enquadramento Microempresa/MEI e Empresa de Pequeno 
Porte - EPP (conforme modelo Anexo IX); 
e) Declaração que não possui em seu Quadro de Pessoal Servidor Público (conforme modelo 
Anexo XI); 
f) Declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação(conforme modelo Anexo 
XII); 
g) Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente à sua Habilitação (conforme modelo 
Anexo XIII); 
h) Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para licitar ou Contratar com a 
Administração Pública (conforme modelo Anexo XIV); 
i) Declaração de Parentesco (conforme modelo Anexo XV); 
 

5 DA PROPOSTA  
 

5.1 O interessado no Credenciamento deverá apresentar, juntamente com a documentação a que se refere o item 4: 
 

5.1.1 Proposta de acordo com anexos II ou III, elaborada em papel timbrado do proponente assinada por seu 
representante legal ou por procurador, juntando-se a procuração, quantificando sua capacidade de acolhimentos e as 
vagas a serem disponibilizadas para o contrato, possibilitando que o Município saiba a demanda a ser atribuída à 
contratada; 
 

5.1.2 O valor mensal per capita, estabelecido neste Edital de Chamamento PÚBLICO, permanecerá fixo e 
irreajustável durante a vigência do Edital de Credenciamento; 
 

5.1.3 A respectiva proposta da interessada, não assegura direito à contratação, bem como a realização da 
contratação não assegura qualquer direito à realização dos serviços, considerando que os acolhimentos serão 
efetivados junto à credenciada atendendo à demanda existente e a situações de acolhimentos que ocorrerem durante 
a vigência do edital, verificada a disponibilidade orçamentária e financeira da Contratante e seguindo os critérios 
para ocupação das vagas de acolhimento definidos neste edital e Regulamento. 
 

6 DISPOSIÇÕES GERAIS DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA  
 

6.1 A documentação exigida nos subitens 4.2.1 a 4.2.5 poderão ser emitidas pelo próprio órgão responsável 
ou via internet; 

6.2 As certidões apresentadas pelas proponentes, obtidas via internet terão sua autenticidade confirmada junto 
aos órgãos competentes pela Comissão Permanente de Licitação, caso haja alguma dúvida quanto sua veracidade; 

6.3 Certidões que não apresentarem prazo de validade em seu corpo serão consideradas válidas desde que 
emitidas com antecedência máxima de até 90 (noventa) dias da data para apresentação do envelope de habilitação 

6.4 Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados em original ou cópia devidamente 
autenticada por tabelião ou por Membro da Comissão Permanente de Licitação da PMPS, mediante 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 Permanente de Licitação 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  
 

O pedido com a documentação da Instituição interessada será submetido à apreciação da Comissão 
Permanente de Licitação, que promoverá a análise obedecido o seguinte: 
 

7.1 Na hipótese de ser constatada a falta de documentação necessária para o Credenciamento, ou existir 
documentação com prazo de validade vencido, a Comissão Permanente de Licitação solicitará o envio deste, 
devendo a empresa interessada atender ao solicitado em até 08 (oito) dias úteis, sendo que expirado este prazo a 
solicitação de Credenciamento será indeferida; 

 

7.2 A Comissão decidirá sobre o pedido no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de 
protocolo, que em igual número de dias promoverá a intimação da interessada; 

 

7.3 A interessada poderá apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação; 
 

7.4 O recurso deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação que o fará subir através da 
Procuradoria Geral do Município ao Prefeito Municipal, que proferirá julgamento no prazo de 10 (dez) dias úteis 
contados do encaminhamento; 

7.5 Inexistindo recurso ou após devidamente julgados, a documentação será encaminhada a Prefeita 
Municipal para a autorização de abertura do Processo de Inexigibilidade de Licitação. 
 

8 DOS PRAZOS, DA CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CREDENCIAMENTO  
 

8.1 O credenciamento terá prazo de vigência de 01 (um) ano a contar da data de publicação do edital 
específico, ficando durante este prazo aberta a possibilidade dos interessados se credenciarem; 

 

8.1.2 Autorizada a abertura do Processo de Inexigibilidade de Licitação, as Credenciadas serão 
convocadas para firmar Contrato de Prestação de Serviços; 

 

8.1.3 O contrato estimará quantitativo de vagas que poderá ser empenhado à Contratada em acordo 
com o que a Instituição se propôs a atender e com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde; 
 

8.1.4 A Secretaria Municipal de Saúde de Paraíba do Sul, através de equipe técnica, realizará 
acompanhamento da execução dos serviços credenciados por meio de avaliações periódicas, visitas, auditorias, 
comunicações escritas, sendo as intercorrências registradas em relatórios anexados à documentação do credenciado; 

 

8.1.5 Caberá à equipe técnica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, desenvolver instrumento de 
avaliação qualitativa e quantitativa dos serviços credenciados e da satisfação dos usuários; 

 

8.1.6 As avaliações dar-se-ão trimestralmente após assinatura do contrato; 
 

8.1.7 O Município de Paraíba do Sul 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. 

 

8.2 Solicitação  
 

8.2.1 O Município de Paraíba do Sul, através de equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, com a 
Solicitação de Acolhimento (Anexo III) conduzirá o paciente até a Instituição de acolhimento; 

 

8.2.2 Havendo mais de uma contratada, a escolha de qual instituição realizará o acolhimento dar-se-á: 
 

8.2.3 Pelo paciente a ser acolhido se estiver em condições físicas e mentais para realizar a escolha; 
 

8.2.4 Por curador, determinado pelo Poder PÚBLICO; 



 

 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

centro, Paraíba do Sul/RJ. 
 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL 
PROCESSO 

2021/08/10071   

Número Folha Rubrica 

Processo Administrativo nº 2021/8/10071 Chamamento Público nº 002/2022 

 

8 
 

 

8.2.5 Pelo Poder PÚBLICO, através de determinação judicial. 
 

9 DO PAGAMENTO  
 

9.1 Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da Nota 
Fiscal/Documento na Secretaria Municipal de Finanças; 

 

9.2 As notas fiscais ou documento equivalente deverão ser encaminhados a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE para liquidação e pagamento sempre no 1º dia útil do mês subsequente a realização dos abrigamentos; 

 

9.3 Poderão ocorrer pagamentos referentes a dias de acolhimentos sendo o valor mensal dividido por 30 
(trinta) e o resultado ser aplicado como diária; 

 

9.4 As notas fiscais/outros deverão vir acompanhadas de listagem desmembrada e assinada pelo presidente 
ou responsável legalmente constituído contendo nome, data de início do acolhimento, valor de desconto referente 
ao percentual de participação do PACIENTE quando houver, valor mensal por DO PACIENTE e valor total dos 
acolhimentos, informando ainda a data de saída (quando ocorrer) na respectiva Instituição; 

 

9.5 A credenciada será remunerada exclusivamente pelos acolhimentos que forem realizados, que deverão 
ser iguais ou inferiores aos quantitativos estimados estabelecidos no contrato de prestação de serviços, sendo 
vedada: a cobrança de qualquer sobretaxa; a retenção e/ou exigência de apresentação de qualquer documento(s) 
adicional (ais); aposição de assinatura em guia e/ou documento em branco ou de garantia de qualquer espécie; 
cobrança de depósito e/ou caução de qualquer natureza. 

 

10 DO ORÇAMENTO 
 

10.1 As despesas decorrentes deste Processo de Credenciamento correrão por conta de dotações 
orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, conforme previsão orçamentária no Plano Plurianual, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, conforme quadro abaixo: 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
04 01 10.302.0007 2.022 3.3.90.39 CUSTEIO 
04 01 10.302.0007 2.022 3.3.90.39 ESTADO 
04 01 10.122.0004 2.043 3.3.90.39 TESOURO 

 

10.2 Considerando as quantidades estimadas, o valor previsto para atender as despesas referentes a este 
credenciamento será de R$ 180.000,00(cento e oitenta mil reais), para o período de 12 (doze) meses, podendo ser 
reajustados conforme o ministério da saúde 
 

11 DAS SANÇÕES  
 

11.1 O descumprimento total ou parcial, de quaisquer das obrigações estabelecidas no presente edital e no 
contrato, sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei n.º 8.666/1993, e às seguintes que poderão ser 
aplicadas discricionariamente pela administração, garantida a prévia e ampla defesa. 
 

11.1.1 advertência; 
 

11.1.2 multa de 05% (cinco por cento) sobre a média dos valores mensais recebidos pelo contratado ou 
do valor empenhado, caso não tenha havido nenhum pagamento desde o início da vigência do contrato no caso de o 
mesmo dar causa à rescisão do contrato ou não cumpra qualquer das obrigações estabelecidas em edital e contrato; 

 

11.1.3 Suspenso de licitar ou de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

 

11.1.4 Declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do Art. 87, 
Inciso IV da Lei 8666/93; 
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11.2 Na hipótese de o Contratante iniciar procedimento judicial relativo à conclusão do Contrato ficará o 
Contratado sujeito, além das multas previstas, também ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da causa; 

 

11.3 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas; 

 

11.4 As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou cobrada judicialmente; 
 

12 OBRIGAÇÕES DAS CREDENCIADAS  
 

12.1 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de que trata o presente edital; 
 

12.1.1 manter registro audiovisual com fotos e filmagens das atividades em mídia digital, sendo 
desnecessária a utilização de equipamento profissional; 

 

12.1.2 facultar à Equipe Técnica do Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Paraíba do Sul, a fiscalização in loco dos serviços, a qualquer tempo, devendo fornecer, quando 
solicitado, elementos necessários à avaliação dos serviços, bem como dados estatísticos e demonstrativos de custos; 

 

12.1.3 enviar mensalmente, juntamente com a nota fiscal/documento de despesa, os relatórios de 
atividades e ações desenvolvidas com os usuários; 

 

12.1.4 Informar a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Departamento de Saúde) qualquer 
situação alheia aos serviços; 

 

12.1.5 assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, que deverão ser realizados com a 
observância de todas as normas técnicas e normativos legais aplicáveis; 

 

12.1.6 fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra especializada, atendidas 
todas as exigências legais pertinentes, tais como: trabalhistas, sociais, tributárias, previdenciárias, fundiárias, normas 
técnicas e demais, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionada; 

 

12.1.7 Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, caso tenha 
interesse em se descredenciar, sob pena de incidência de sanções administravas previstas no edital, independente das 
sanções civis na forma da lei. 

 

13 ESTRUTURA FÍSICA 
 

De acordo com a Portaria 131/2012, a comunidade terapêutica deve estar instalada em: 
 

 Estrutura física independente e situada fora dos limites de unidade hospitalar geral ou especializada, inclusive 
hospital psiquiátrico; 

 Fica vedado o uso de quarto de contenção e trancas que não permitam a livre 
circulação do usuário residente pelos ambientes acessíveis da comunidade terapêutica. 
As instituições devem possuir os seguintes ambientes (RDC 29/2011): 
 

I- Alojamento 
 

 Quarto separados, com acomodações individuais ( masculino e feminino) e espaço para guarda de 
roupas e de pertences com dimensionamento compatível com o número de residentes e com área que permita livre 
circulação; e 

 Banheiro para residentes dotado de bacia, lavatório e chuveiro com dimensionamento compatível com o 
número de residentes. 
 

II- Setor de reabilitação e convivência: 
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 Sala de atendimento individual; 

 Sala de atendimento coletivo; 

 Área para realização de oficinas de trabalho; 

 Área para realização de atividades laborais; e 

 Área para prática de atividades desportivas. 
 

III- Setor administrativo: 
 

 Sala de acolhimento de residentes, familiares e visitantes; 

 Sala administrativa; 

 Área para arquivo das fichas dos residentes; e 

 Sanitários para funcionários (ambos os sexos). 
 

IV- Setor de apoio logístico: 

 Cozinha coletiva; 

 Refeitório; 

 Lavanderia coletiva; 

 Almoxarifado; 

 Área para depósito de material de limpeza; 

 Área para abrigo de resíduos sólidos. 
 

14 FLUXO/CRITÉRIOS PARA REGULAÇÃO DA VAGA E PROCESSO ASSISTENCIAL 
Diretrizes- (Baseado na Portaria 131/2012) 

 

Os projetos técnicos elaborados pela comunidade terapêutica devem estar embasados nas seguintes diretrizes: 

 Respeitar, garantir e promover os diretos do residente como cidadão; 

 Ser centrado nas necessidades do residente, em consonância com a construção da autonomia e a 
reinserção social; 

 Garantir ao residente o acesso a meios de comunicação; 

 Garantir o contato freqüente do residente com a família desde o início da inserção na entidade; 

 Respeitar a orientação religiosa do residente, sem impor e sem cercear a participação em qualquer tipo 
de atividade religiosa durante a permanência na entidade; 

 Garantir o sigilo das informações prestadas pelos profissionais de saúde, familiares e residentes; 

 Inserção da entidade na Rede de Atenção Psicossocial, em estreita articulação com os CAPS, a Atenção 
Básica e outros serviços pertinentes; 

 Permanência do usuário residente na entidade por no máximo 09 (nove) meses, sendo 06 (seis) meses, 
com a possibilidade de prorrogação por mais 3 (três) meses, sob justificativa conjunta das equipes técnicas da 
entidade e do CAPS de referência, em relatório. 
 

15 FUNCIONAMENTO (BASEADO NA PORTARIA 131/2012) 
 

O funcionamento interno da comunidade terapêutica será de responsabilidade do respectivo coordenador técnico, 
respeitados os seguintes requisitos mínimos: 

 Estímulo a situações de convívio social entre os usuários residentes em atividades terapêuticas, de lazer, 
cultura, esporte, alimentação e outras, dentro e fora da entidade, sempre que possível; 

 Promoção de reuniões e assembléias com frequência mínima semanal para que os usuários residentes e a 
equipe técnica possam discutir aspectos cotidianos do funcionamento da entidade; 

 Promoção de atividades individuais e coletivas de orientação sobre prevenção do uso de álcool, crack e 
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outras drogas, com base em dados técnicos e científicos, bem como sobre os direitos dos usuários do Sistema 
Único de Saúde; 

 Estímulo à participação dos usuários residentes nas ações propostas no Projeto Terapêutico Singular; 

 Realização de reuniões de equipe com frequência mínima semanal; 

 Manutenção, pela equipe técnica da entidade, de registro escrito, individualizado e sistemático 
contendo os dados relevantes da permanência do usuário residente. 
 

16 ENCAMINHAMENTOS E FLUXOS DE ADMISSÃO 
 

 O ingresso de usuários na comunidade terapêutica será condicionado ao consentimento expresso do 
mesmo e dependerá de avaliação prévia pelo CAPS AD de referência. Deste modo, os usuários devem ser 
encaminhados pela equipe do CAPS AD, após avaliação e identificação de critérios que justifiquem o 
encaminhamento à comunidade terapêutica. 

 Para proceder com encaminhamento, a equipe do CAPS AD deve entrar em contato com a Instituição 
para regular a vaga e enviar relatório por escrito contendo dados  do paciente, avaliação diagnóstica, justificativa 
para internação, medicações em uso e plano terapêutico. Também deve ser encaminhada a prescrição médica. 

 A admissão deve ser feita mediante prévia avaliação diagnóstica, cujos dados deverão constar na ficha 
do usuário. A equipe do CAPS AD deve levar em consideração os seguintes referenciais na avaliação: 
I. Esclarecimento do usuário sobre: o modo de funcionamento da comunidade terapêutica, os objetivos do 
encaminhamento para seu tratamento; 
II. Avaliação do risco de complicações clínicas diretas e indiretas do uso de álcool, crack e outras drogas, 
ou de outras condições de saúde do usuário que necessitem de cuidado especializado e intensivo de saúde, o que 
impossibilita o encaminhamento no momento; 
III. Proporcionar ao usuário, sempre que possível, uma visita prévia à comunidade terapêutica, para 
demonstração prática da proposta de trabalho; 
 

 Esta avaliação servirá de base para a elaboração do Projeto Terapêutico Singular, a ser registrado em 
prontuário do CAPS AD. 

 No processo de admissão do residente, a Comunidade Terapêutica deve garantir: 
I. Respeito à pessoa e à família, independente da etnia, credo religioso, ideologia, nacionalidade, 
orientação sexual, antecedentes criminais ou situação financeira; 
II. Orientação clara ao usuário e seu responsável sobre as normas e rotinas da instituição, incluindo 
critérios relativos a visitas e comunicação com familiares e amigos, devendo a pessoa a ser admitida declarar por 
escrito sua concordância, mesmo em caso de mandado judicial; 
III. A permanência voluntária; 
IV. A possibilidade de interromper o tratamento a qualquer momento, resguardadas as exceções de risco 
imediato de vida para si e ou para terceiros ou de intoxicação por substâncias psicoativas, avaliadas e 
documentadas por profissional médico; 
V. O sigilo segundo normas éticas e legais, incluindo o anonimato; e 
VI. A divulgação de informação a respeito da pessoa, imagem ou outra modalidade de exposição somente se 
ocorrer previamente autorização, por escrito, pela pessoa ou seu responsável. 
 

17 DO ACOMPANHAMENTO 
 

 O Projeto Terapêutico Singular deverá ser desenvolvido na comunidade terapêutica, com o 
acompanhamento do CAPS AD de referência, e de outros serviços sócio- assistenciais, conforme as peculiaridades 
de cada caso. 

 O CAPS AD de referência permanece responsável pela gestão do cuidado e do 
Projeto Terapêutico Singular durante todo o período de permanência do usuário na comunidade terapêutica. 

 A equipe técnica do CAPS AD de referência acompanhará o tratamento do usuário por meio das 
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seguintes medidas: 
I - contato no mínimo quinzenal entre o usuário e a equipe técnica do CAPS AD, por meio de contato 
telefônico ou visita à comunidade terapêutica, com o registro de todos os contatos em prontuário; 
II - continuidade no acompanhamento dos familiares e pessoas da rede social do usuário pela equipe 
técnica do CAPS AD; 
III - contato mínimo mensal entre a equipe técnica do CAPS AD de referência e a equipe da 
comunidade terapêutica; 
IV - Avaliação médica psiquiátrica bimestral no CAPS AD. 

 Cabe ao responsável técnico da instituição a responsabilidade pelos medicamentos em uso pelos 
usuários, sendo vedado o estoque de medicamentos sem prescrição médica. 

 A equipe do CAPS AD deve acompanhar o processo de internação e alta conjunta. 

 Durante a permanência do usuário, deve ser garantido: 
I - o cuidado com o bem estar físico e psíquico da pessoa; II - a observância do 
direito à cidadania do residente; 
III - alimentação nutritiva, cuidados de higiene e alojamentos adequados; IV - a proibição de castigos 
físicos, psíquicos ou morais; e 
V - a manutenção de tratamento de saúde do residente. 
 

18 PROCESSO DE ALTA 
 

 A saída do usuário residente deverá programada em conjunto pelas equipes técnicas da comunidade 
terapêutica e do CAPS AD de referência. 

 Na programação da saída do usuário residente, serão buscadas parcerias que visem a sua inclusão social, 
com moradia, suporte familiar, geração de trabalho e renda, integração ou reintegração escolar e outras medidas, 
conforme as peculiaridades do caso. 

 Em até 05 (cinco) dias antes da data prevista para da saída do usuário residente, as equipes técnicas do 
CAPS AD de referência e do serviço de atenção em regime residencial realização reunião com a participação do 
usuário e de sua família. 

 Todo usuário residente será livre para interromper a qualquer momento a sua permanência no serviço. 
 
19 TIPOS DE SAÍDA: 
 

 Alta terapêutica- alta conjunta envolvendo na decisão o usuário, equipe da Comunidade Terapêutica e 
equipe de saúde Mental. Importante ter plano terapêutico para garantia da continuidade do cuidado na 
comunidade. 

 Desistência- alta a pedido do usuário. Importante envolver equipe de Saúde Mental a fim de propor 
continuidade do cuidado nos serviços de saúde. 

 Desligamento- alta administrativa por motivos de condutas inadequadas às normas da Instituição. 
Importante ter advertências antes da decisão de desligamento. Também deve envolver equipe de Saúde Mental a 
fim de propor continuidade do cuidado nos serviços de saúde. 

 Desligamento em caso de mandado judicial- envolver equipe de Saúde Mental a fim de propor 
continuidade do cuidado nos serviços de saúde. 

 Evasão (fuga)- Comunicar equipe de Saúde Mental a fim de realizar busca ativa. 
 

Observação: As instituições devem registrar na ficha individual do usuário e comunicar a família ou responsável, 
bem como a equipe do CAPS AD qualquer uma das ocorrências acima. 
 
20 INFORMAÇÕES 
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15.1 Informações a respeito do presente edital poderão ser sanadas através da Comissão Permanente de 
Licitação na Sede da PMPS, pelo e-mail compraspmps2@gmail.com ou pelo telefone (24) 2263-4469. 

 
Município de Paraíba do Sul, 13 de abril de 2022. 

 
 
 

_______________________________________ 
Tatiana Izidoro Silva 

Presidente Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 

___________________________________________ 
Érika Lisboa Ferreira Antunes 

Membro Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 

_____________________________________________ 
Gabrielle Pereira Dias 

Membro Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 
 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
Ao Município de Paraíba do Sul/RJ 
 
 
 
Secretaria Municipal de Saúde 
 
Comissão Permanente de Licitação da PMPS 
 

MINUTA DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022 
 
 
 

No uso das atribuições que me conferem como representante legal da 
________________________________________________ (Razão Social, nome fantasia, CNPJ, endereço, 
telefone, fax e e-mail do proponente) solicito o credenciamento junto ao Município de Paraíba do Sul, nos termos 
do Edital de Credenciamento nº 002/2022. 
 

Para tanto, segue em anexo, todos os documentos exigidos neste edital, 
declarando, sob as penas da lei: 
 

Que conheço e aceito incondicionalmente as regras do Edital, que estou ciente 
que a ausência de quaisquer dos documentos ou a presença de irregularidades nos mesmos inviabilizará o 
credenciamento e possível contratação desta instituição pela qual sou responsável legal, que estou ciente de que este 
credenciamento não gera direito a contratação, que estará condicionada à demanda existente e a situações de 
acolhimentos que ocorrerem durante a vigência do edital, verificada a disponibilidade orçamentária e financeira da 
Contratante e seguindo os critérios para ocupação das vagas de acolhimento definidos neste edital. 
 
 

(Data, Nome e assinatura do representante legal da instituição) 
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ANEXO II 
 

PROPOSTA DE ATENDIMENTO 
 
Ao 
Município de Paraíba do Sul/RJ 
 
 
 
Secretaria Municipal de Saúde 
 Comissão Permanente de Licitação  
Credenciamento da SECRETARIA DE SAÚDE  
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022 
 
 

PROPOSTA DE ATENDIMENTO 
 

NOME DA ENTIDADE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
FONE/FAX: 
E-MAIL 

 
Campo de Atendimento: (informar se o atendimento é para os sexos masculino, feminino ou ambos) 

 
Capacidade Total de Acolhimentos: (informar a capacidade total de acolhimentos/vagas da Instituição) 

 
Total de Acolhimentos disponibilizados para este credenciamento: (informar o número de vagas a serem 
disponibilizadas para o credenciamento) 

 
Declaramos que atuamos em consonância com a Lei Ordinária nº 10.741/2003 (Estatuto DO PACIENTE) e 
padrões mínimos de funcionamento definidos no Regulamento Técnico da RDC/ANVISA nº 283 de 26 de 
setembro de 2005 e Resolução 109/09 – CNAS (Tipificação dos Serviços Sócios Assistenciais). 

 
 

___________________________________ 
 

Ass. Responsável legal pela instituição 
 

Local/Data 
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ANEXO III 
 

GUIA DE ABRIGAMENTO (DO PACIENTE) 
 
O Município de Paraíba do Sul, através da Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde – 
Departamento de Proteção Social Especial encaminha para abrigamento o DO PACIENTE (a) conforme 
dados abaixo: 
 

Nome do PACIENTE (a): Idade: 
   

Data de nascimento:  Grau de Dependência: 
   

 

Assinatura do PACIENTE ou Responsável 

Equipe Técnica 
SECRETARIA DE 
SAÚDE 

 
___________________________________ _____________________________________ 

 
Nome do Responsável (quando houver): 

 
Nº Responsável: 

 
Identificar se curador e/ou parente: 

 
Endereço: 

 
 

Nome da Instituição: 
 

Contrato de Prestação de Serviços n°: 
 

Declaramos que a partir desta data abrigamos nesta Instituição o DO PACIENTE acima identificado e 
que a ele será disponibilizado serviços em consonância ao Edital de Chamamento Público ____/2021, 
Contrato de prestação de serviços com o Município, Lei Ordinária nº 10.741/2003 (Estatuto do DO 
PACIENTE), Regulamento Técnico da RDC/ANVISA nº 283 de 26 de setembro de 2005 e Resolução 
109/2009 – CNAS (Tipificação dos Serviços Sócios Assistenciais). 

 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura Responsável Instituição 

 
Identificação do Responsável Instituição: 

 
Data Acolhimento: 
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ANEXO IV 

 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 
SUL/RJ, com sede na Rua Visconde da Paraíba. nº 11, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, 
DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES, através da Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob 
o nº ___________, sediado na Rua ______________, nº ____, Bairro ________, Paraíba do Sul/RJ, 
representado por sua Secretária a Senhora Ana Carolina Vasconcelos , doravante designada CONTRATANTE 
e de outro lado a empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º (...) estabelecido na 
(ENDEREÇO), neste ato representada por (NOME COMPLETO) portador da Cédula de Identidade RG n.º 
(...), domiciliado na (ENDEREÇO) doravante designada CONTRATADA, após este último declarar que 
conhece e aceita todas as especificações do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022, datado de 
(DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL), em vista do que consta do processo n.º 2021/8/10071, têm justos e 
contratados, os serviços ali previstos, a saber: 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto do presente, credenciamento de Instituições sem fins lucrativos para prestação de serviços 
de Comunidade Terapêutica, celebrando a recuperação de modo complementar aos dispostos da Saúde Mental, 
a fim de ampliar os recursos a serem ofertados aos usuários com transtornos decorrentes do uso abusivo de 
álcool e outras drogas no município de Paraíba do Sul, conforme Regulamentação Específica, condições 
expressas neste edital e seus anexos, que faz parte integrante do presente Contrato. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: 
 

DOS PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL DO CONTRATO 
 

2.1.O valor do presente Contrato é de: R$ ________________________________________. 
 

2.2. Os valores definidos nesta cláusula incluem todos os custos, tributos e despesas diretas e indiretas 
decorrentes do presente Contrato, de modo a constituir a única contraprestação pela realização dos 
procedimentos.  
 

3.CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

3.1. O presente Contrato vigerá por 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.  
 

4.CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 4.1. A despesa referente ao valor do presente Contrato será previamente empenhada e processada por conta da 
verba própria do orçamento vigente, codificada sob as seguintes dotações: 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
04 01 10.302.0007 2.022 3.3.90.39 CUSTEIO 
04 01 10.302.0007 2.022 3.3.90.39 ESTADO 
04 01 10.122.0004 2.043 3.3.90.39 TESOURO 

 

5.CLÁUSULA QUINTA: DA GARANTIA E ADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
 

5.1. Para firmar o Termo de Contrato, a adjudicatária estará dispensada da apresentação de garantia. 
 

CLÁUSULA SEXTA: 
 

DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

6.1. Os serviços serão executados de acordo com o estabelecido na presente cláusula: 
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6.2. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Chamamento Público, em especial os 
detalhamentos e especificações estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência. 
 

6.3. Não será permitida a subcontratação ou terceirização. 
 

7.CLÁUSULA SÉTIMA: DO PESSOAL 
 

7.1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução dos serviços ora avençados não terá relação 
de emprego com o CONTRATANTE e deste não poderá demandar quaisquer pagamentos, tudo da exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 

No caso de vir o CONTRATANTE ser acionado judicialmente, a CONTRATADA o ressarcirá de toda e 
qualquer despesa que, em decorrência disso, venha a desembolsar. 
 

7.2. A Contratada compromete-se a manter à frente dos serviços um profissional de seu quadro de 
funcionários, que deverá ser o responsável técnico pela execução dos serviços, podendo o mesmo ser um 
profissional empregado da empresa ou profissional sócio, diretor ou proprietário ou profissional autônomo que 
presta serviço à licitante mediante contrato de prestação de serviços. 
 

8.CLÁUSULA OITAVA: 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

8.1. A Contratante obriga-se a: 
 

8.1.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços; 
 

8.1.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições estipuladas no presente contrato.  
 

9.CLÁUSULA NONA: 
 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do aceite da Nota Fiscal/ou documento 
equivalente pelo(s) servidor(es) responsável(eis) ou Comissão designada pela autoridade competente da 
Prefeitura pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, identificados com nome, 
função/cargo, Secretaria Municipal correspondente e data da assinatura, com autorização do superior 
hierárquico imediato, desde que devidamente regularizados. 
 

9.2. Os pagamentos serão efetuados somente em depósito em conta, cabendo a CONTRATADA apresentar 
documento para esta finalidade devidamente preenchido e que acompanhe a nota fiscal ou incluir as 
informações bancárias na nota fiscal ou documento equivalente, ficando a cargo da CONTRATADA a despesa 
bancária correspondente. 
 

9.3. Os pagamentos somente serão realizados se a CONTRATADA estiver regular perante o INSS, FGTS, 
Tributos Federais e Municipais, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, Justiça do Trabalho (CNDT) e 
recolhimentos de encargos sociais. 
 

9.4. Na eventualidade de aplicação de multa prevista na cláusula PENALIDADES, esta deverá ser recolhida 
anteriormente ao pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação de 
penalidade ou, a critério da Administração, descontada do pagamento da parcela vinculada ao evento cujo 
descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
9.5. No caso de irregularidade na emissão de documentos por parte da CONTRATADA, tais como nota fiscal, 
medição, guias de recolhimento, certidões, conta bancária, entre outros, o prazo de pagamento será contado a 
partir de sua apresentação e aceite, desde que devidamente regularizados.  
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9.6. Caso haja atraso por parte da CONTRATADA acerca do cumprimento do objeto contratual, o prazo de 
pagamento começará a fluir somente após concluído o procedimento de penalização que tramitará em autos 
próprios e, em caso de aplicação de multa, o prazo de pagamento iniciará após o recolhimento da multa. 
 

9.7. O pagamento cujo vencimento recair em sábado, domingo, feriados, inclusive bancário e ponto 
facultativo, será liquidado no primeiro dia útil seguinte, sem que assista à Contratada qualquer tipo de 
atualização monetária. 
 

9.8. O índice a ser utilizado para fins de atualização monetária em caso de eventual atraso no pagamento que 
tenha dado causa a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, será o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA/IBGE). 
 

9.9. A Contratada deverá apresentar a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou documento equivalente, correspondente(s) ao 
objeto, contendo as seguintes informações: 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2021/8/10071 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 NÚMERO 
DA NOTA DE EMPENHO E NÚMERO DO CONTRATO. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA: 
 

DA SUBCONTRATAÇÃO OU TERCEIRIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E DA TRANSFERÊNCIA DO 
PACIENTE  
 

É vedada a subcontratação total ou parcial ou terceirização do objeto do presente contrato, não sendo 
permitida, outrossim, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, 
bem como a sua fusão, cisão ou incorporação. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
 

DAS PENALIDADES 
 

11.1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, ao não 
cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou à infringência de preceitos legais 
pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades: 
 

11.1.1. Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total do Contrato na hipótese de descumprimento parcial 
de qualquer das cláusulas contratuais, bem como pela inexecução de qualquer dos itens especificados no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital. 
 

11.1.2. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato por inexecução total da obrigação, que se 
configura pelo descumprimento dos serviços especificados para a data do evento. 
 

11.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo de, a critério da Administração, 
aplicação de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, quando a adjudicatária, injustificadamente, deixar de 
assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido no edital. 
 

11.1.3.1. Caso se comprove a existência de problemas técnicos relacionados ao serviço prestado, a contratada 
deverá substituí-lo ou ajustá-lo imediatamente. 
 

Não ocorrendo a substituição ou ajuste, será aplicada multa de 1,0% (um por cento) relativo ao valor da parte 
do serviço não atendido, conforme especificado no Edital. 
 

11.2. É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 
8.666/93, com suas posteriores alterações. 
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11.3. O prazo para pagamento das multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa 
apenada. 
 

A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa 
tenha a receber da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL. 
 

Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 
 

11.4. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
11.5. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal n.º 
8.666/93, observados os prazos ali fixados. 
 

11.5.1. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos a Prefeita Municipal e 
protocolizados em dias úteis, das 08:00 às 14:00 horas, na Rua Visconde da Paraíba, Nº 11, Centro, Paraíba do 
Sul/RJ. 
 

11.6. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer 
outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido 
protocolizada. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

12.1. Aplica-se a este Contrato, e especialmente aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666.  
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
 

DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
 

13.1. Para a realização dos serviços, objeto deste Contrato, foi realizado o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
002/2022, cujos atos encontram-se no Processo Administrativo n.º 2021/8/10071. 
 

13.2. Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o instrumento convocatório da Chamada 
Pública e anexos e a proposta da Contratada. O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatório do 
Chamamento Público nº 002/2022 e à proposta da Contratada do Processo Administrativo em epígrafe. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
 

DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 

14.1. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Chamamento Público, em compatibilidade com as obrigações assumidas.  
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESCISÃO 
 

15.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal. 
 

15.1.1. Na hipótese de rescisão, determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados 
ao Contratante os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
 

DO FORO 
 

16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Paraíba do Sul / RJ, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.  
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E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma.  
 
Paraíba do Sul/RJ, ___ de______________ de 2022. 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 
DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ana Carolina Vasconcelos 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
CONTRATADA 
REPRESENTANTE 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 1) _________________________________________________ 
 
 
 
   2) __________________________________________________ 
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