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TÍTULO: Credenciamento de clinicas médicas especializadas na realização dos procedimentos listados 
neste edital e seus anexos, visando atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Tipo: CREDENCIAMENTO. 
Forma de Fornecimento: Parcelada conforme demanda. 
Regência: Lei 8.666/93 e alterações, e Decreto Municipal nº 1.470/2017, Decreto Municipal nº 
1.560/2018, Lei Complementar 123/2006, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que 
regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93, Decreto Federal nº 
8.538, de 06 de outubro de 2015. 
 

INÍCIO DA SESSÃO (CREDENCIAMENTO) DIA: 20/04/2023, HORÁRIO: 10:00, 
diretamente na Secretaria de Compras e Licitações, na Rua Visconde da Paraíba, nº 106, 

Centro, Paraíba do Sul/RJ. 

 

O Município de Paraíba do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
29.138.385/0001-30, representado pela Prefeita Municipal Sra. Dayse Deborah Alexandra Neves, por 
intermédio da Comissão Permanente de Licitação do Município, devidamente nomeado, através da Portaria nº 
009, de 03 de janeiro de 2023, torna público o CREDENCIAMENTO PÚBLICO e posterior contratação, forma 
PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. A presente contratação será regida pela Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, e Decretos Municipais nº 1.470 de 03/01/2017 e 1.566/2018 e, ainda, pelo 
Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078 de 11/09/90 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 
2006 e suas Alterações 

 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS NA ÁREA DE SAUDE, COM 
VISTAS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÍBA DO SUL, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS 

 
INÍCIO DOS TRABALHOS (CREDENCIAMENTO): Dia 20/04/2023 às 10h00min, ou no primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo local e hora, na hipótese de não haver expediente nesta data 
OBS: Os horários acima descritos serão cumpridos, rigorosamente, pela Comissão, não sendo, de forma alguma, 
aceitos retardatários 
 
LOCAL Rua Visconde da Paraíba, nº 106 – 1º andar, Centro, Paraíba do Sul/RJ 
 
CONTATO: Telefone: (24) 2263-1052.  
E-mail: licitacaopmps2@gmail.com 
 
ÓRGÃO (S) PARTICIPANTE(S): 
 
Secretaria Municipal de Saúde 
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1 Do Credenciamento 
 

1.1 A documentação deverá ser entregue aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, 
na rua Visconde da Paraíba, nº 106 – 1º andar, Centro, Paraíba do Sul/RJ, das 10:00h às 16:00h, do dia 
28/03/2023 ao dia 20/04/2023 até as 10:00. 

1.2 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocada por 
eventuais impugnações, obrigarão a todos os participantes, devendo ser publicada no Diário Oficial do 
Municipio e divulgada por meio eletrônico na internet, no site https://www.paraibadosul.rj.gov.br. 

1.3 O Edital se encontra disponível no endereço eletrônico 
https://www.paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais, podendo, alternativamente, ser adquirida uma via 
impressa na Secretaria Municipal de Compras e Licitações, mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel 
A4. 

1.4 Os interessados poderão obter esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto 
deste  instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) 
dias úteis anteriores à data do início do período de credenciamento, podendo ser protocolada no Protocolo 
Central da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, situada a Ra Visconde da Paríba, nº 11, pelo email: 
licitacaopmps2@gmail.com  

1.5 Caberá à Secretaria de Compras e Licitações, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, avaliar a documentação e/ou vistorias técnicas dos postulantes ao credenciamento e apesentação 
dos seus devidos documentos. 

1.6 Pareceres técnicos finais do credenciamento, controlar e fiscalizar a execução, mediante a 
supervisão e o acompanhamento das atividades inerentes ao objeto deste Edital, bem como assumir ou 
transferir  a responsabilidade pela execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, 
serão de responsabilidade da Secretaria Solicitante ( Sec. Municipal de Saúde). 

1.7 Caberá à Secretaria Municipal de Saúde indicar a Comissão Fiscalizadora do Contrato 
oriundo do Credenciamento. 

1.8 Caberá à Secretaria Municipal de Compras e Licitações, por meio da Comissão Permanente 
de Licitação, avaliar a documentação exigida neste Edital e responder às impugnações e pedidos de 
esclarecimento deduzidos pelos potenciais participantes, antes do encerramento do prazo para apresentação 
dos documentos, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados por qualquer das 
formas previstas neste Edital. 

 

2 DO OBJETO 
 

O objeto do presente termo de referência é o CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS NA 
ÁREA DE SAUDE, COM VISTAS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE PARAÍBA DO SUL, conforme especificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento 
e execução de atividades e serviços de saúde e demais obrigações conforme disposição do Termo de Referencia. 
 

2.1 CONDIÇÕES GERAIS PARA O CREDENCIAMENTO 
 

2.1.1 As empresas privadas interessadas em se credenciar, deverão obedecer os equisitos mínimos 
exigidos neste Edital e seus anexos. 

2.1.2 O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá 
declarar, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006, em especial quanto 
ao seu art.3°. 

 

mailto:licitacaopmps2@gmail.com
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3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 

3.1 Os recursos necessários à realização do objeto do presente edital de credenciamento correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

Programa de Trabalho: 
04.01.10.302.0080-2.090 
Natureza da despesa: 
3.3.90.39 
Fonte de Recurso 600 – Transferencia SUS Federal – Custeio 
 

Programa de Trabalho: 
04.01.10.122.0004-2.043 
Natureza da despesa: 
3.3.90.39 
Fonte de Recurso 500 – Recursos não vinculados de Imposto 
 

Programa de Trabalho: 
04.01.10.302.0080-2.187 
Natureza da despesa: 
3.3.90.39 
Fonte de Recurso 621 – Transferencia SUS Estadual 
 

4 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 

4.1 O presente credenciamento se fundamenta no art. 25, caput, da Lei 8.666/93. 
 

5 DAS VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 

5.1 Não será admitido o credenciamento de unidades punidas, no âmbito da Administração Pública 
Estadual, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

5.2 Não será permitida a participação no credenciamento das pessoas físicas e jurídicas arroladas no 
artigo 9°, da Lei n.º 8.666/93. 

 

6 DA FASE DE HABILITAÇÃO: 
 

Todos os documentos que integram a habilitação da(s) licitante(s) deverão estar embalados em envelopes não 
transparentes e fechados de forma indevassável, e identificados da seguinte forma: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - RIO DE 
JANEIRO 

 
SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 
Data e hora da abertura: 20/04/2023 às 10:00 
Razão Social: 
CNPJ: 

 

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 

em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 

a) https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/; 
 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 

de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 

Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

 

Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os seguintes:  
 

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA (Art. 28, Lei 8.666/93): 
 

a) Registro comercial, para empresa individual, caso não tenha sido entregue por ocasião do credenciamento; 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e respectiva alteração, devidamente registradas na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhadas da 
documentação relativa à eleição dos administradores em exercício; 
 

b.1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhadas da última alteração ou da 
consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 
 

c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, junto ao Cartório de Registro Civil 
de pessoas jurídicas, ou da categoria, e de prova de diretoria em exercício, caso não tenha sido entregue por 
ocasião do credenciamento; 
 

d) Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, 
autorizada a operar no Brasil, caso não tenha sido entregue por ocasião do credenciamento; 
 

II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29, Lei 8.666/93): 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 

c) 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; 

 

c1) 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 
 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando estar 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa. 
 

Obs.: As comprovações de Regularidade Fiscal e Trabalhista das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno 
Porte – EPP, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
fins habilitatórios, mesmo que estas apresentem alguma restrição, em obediência ao artigo 43, da Lei 
Complementar nº 123/06: 
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• Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, será assegurado prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o(s) proponente(s) for(em) declarado(s) vencedor(es) do 
certame, prorrogáveis uma vez, por igual período, mediante solicitação(ões) expressa(s) do(s) proponente(s), a 
critério da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão 
negativa; 
• A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei Federal, nº 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para assinatura do contrato, ou revogar o credenciamento. 
 

III - Qualificação Econômico-Financeira. 
 

3.1  Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
3.1.1 Nas hipóteses em que a certidão recuperação judicial ou extrajudicial encaminhada for positiva, 

deve à licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de 
recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

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; 

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); 

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; 

3.2.3 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 
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; 

3.2.5 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 

3.2.6 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 mínimo 
do valor estimado da contratação. 

 

6.1 - DA HABILITAÇÃO TÉCNICA (art.30 da Lei 8.666/93):  
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a) Cópia de Alvará de Funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual e requerimento protocolado de 
Renovação da Licença Anual, conforme artigo 110 do Decreto nº 1754, de 1978, com cópia do pagamento 
do DARJ anual; 
b) Cópia do Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura; 
c) Cópia da cédula de identidade, CPF e comprovante de residência do representante legal da postulante; 
d) Declaração de que seus administradores não ocupam cargo de chefia ou função de confiança na 
Administração Estadual; 
e) Cópia do resumo no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), com 
número de leitos atualizado; 
f) Cópia do resumo no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) dos 
profissionais médicos; 
g) Registro ou Inscrição na entidade profissional competente (CRM); 
h) Relação de Equipamentos; 
i) Declaração, em papel timbrado da empresa, com o número de leitos NÃO SUS a serem credenciados; 
j) Relação nominal da Equipe Multiprofissional que será disponibilizada para a execução do serviço, 
com a indicação das respectivas especializações e números de inscrição nos Conselhos Profissionais 
respectivos; 
k) Registro do Responsável Técnico junto ao Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional da 
categoria, acompanhado da cópia autenticada da seguinte documentação: Identidade, CPF, Diploma e Título 
de Especialização na área do responsável técnico; 
l) Declaração com indicação do Responsável Técnico Substituto acompanhada da cópia autenticada da 
seguinte documentação: Identidade, CPF, Diploma e Título de especialização. 

 

6.2 DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES: 
 

6.2.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas 
por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
 

6.3 DA DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA E CUMPRIMENTO AO PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE 
 

6.3.1 Declaração de observância e cumprimento da Lei Estadual nº 7.753 de 17 de outubro de 2017, 
que dispõe sobre a Instituição do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a 
Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. Caso ainda não haja implantação do Programa de 
Integridade no âmbito da pessoa jurídica, a declaração deverá conter compromisso de fazê-lo no prazo legal 
de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebração do contrato, sob pena de incorrer em 
descumprimento de exigência legal e sofrer as sanções cabíveis. 
 

7- DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO: 
 

7.1 Os interessados deverão apresentar a documentação exigida para o credenciamento no prazo indicado 
no item 1.1 deste Edital. 
7.2 Os DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O CREDENCIAMENTO poderão ser apresentados em original, 
por cópias simples, cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Administração, por meio de publicação 
em órgão da imprensa oficial e inclusive os expedidos via Internet (Art. 32, Lei 8.666/93). 
 

▪ A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, para a devida autenticação. 

 

▪ Para fim da previsão, o documento original a ser apresentado poderá não integrar o ENVELOPE. 
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▪ Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que 
necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO.  

 

▪ A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a 
indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive 
quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada se o licitante não portar a comprovação da 
informação de que se trata.  

 

7.3 A Secretaria de Compras e Licitações, através da Comissão Permanente de Licitação, poderá pedir a  
exibição do original dos documentos. 
7.4 Até o termo final do prazo previsto no item 1.1, os interessados podem apresentar novos documentos 
ou substituir os já entregues. 
7.5 Os documentos elencados no item 6.1 deste ato convocatório deverão ser entregues juntamente com os 
demais. 
 

8 - PROCESSAMENTO E APRECIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO: 
 

8.1 A Secretaria de Compras e Licitações, através da Comissão Permanente de Licitação, após o decurso do 
prazo previsto no item 1.1 desse edital, terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para análise da documentação. 
8.2 Serão desclassificados os interessados que não atenderem, no todo ou em parte, as especificações do 
presente Edital e da Proposta Detalhe (Anexo I). 
8.3 Na hipótese de desclassificação de todos os interessados, a Secretaria Municipal de Compras e 
Licitações, através da Comissão Permanente de Licitação, poderá fixar o prazo de 02 (dois) dias úteis para 
apresentação de nova documentação, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação. 
8.4 É facultada à Secretaria Municipal de Compras e Licitações, em qualquer fase do procedimento de 
credenciamento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 
8.5 A critério da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, através da Comissão Permanente de 
Licitação, poderá relevar os erros ou omissões formais das quais não resulte prejuízo para a Administração 
Pública. 
Após a emissão do parecer final, a Comissão Permanente de Licitação divulgará o Resultado Final do 
processo nos mesmos meios de comunicação a qual foi divulgado a abertura do Credenciamento. 
 

9 - DA ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO: 
 

9.1 Uma vez homologado o resultado do processo de credenciamento pela Autoridada Competente deste 
Município, serão convocados os interessados, por escrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas, para assinatura do Termo de Credenciamento e Contrato, que poderá também ser solicitado a sua 
assinatura por meio digital (e-mail). 
 

10 DO PRAZO: 
 

10.1 O prazo de vigência do Termo de Credenciamento será de 12 meses, contados a partir da assinatura 
dos respectivos instrumentos contratuais.. 
10.2 O prazo de credenciamento poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II da Lei 
nº 8.666/93, desde que haja interesse público e a proposta dos Credenciados seja mais vantajosa para o 
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Credenciante. 
 

11 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

11.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente cujo número 
e agência deverão ser informados pelos credenciados até a assinatura do Termo de Credenciamento. 
11.3 O Credenciado deverá encaminhar os documentos comprobatórios dos procedimentos realizados nos 
pacientes para conferência, à Secretaria Municipal de Saúde, que solicitará a emissão da Nota Fiscal para 
realização dos pagamento dos serviços executados. 
11.4 Deverá ser apresentada guia e o comprovante de recolhimento mensal  do FGTS e INSS relativo à mão 
de obra empregada no contrato. 
11.5 O pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada 
parcela. 
11.6 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente 
atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 
11.7 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do Credenciado, o prazo de 30 
(trinta) dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. 
11.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma 
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a 
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX) I = (6/100) 365  
I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

12 - DAS PENALIDADES: 
 

12.1 Os Credenciados inadimplentes estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/93, assegurado previamente o contraditório e a ampla defesa, observadas as disposições da cláusula 
décima terceira da Minuta do Contrato de Credenciamento (Anexo III). 
 

13 DOS RECURSOS: 
 

13.1 Os recursos das decisões serão apresentados por    escrito para a Comissão Permanente de Licitação, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de divulgação do Resultado  do Processo. 
Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Comissão Permanente de Licitação 
encaminhará o recurso à autoridade superior, que a ratificará ou não, de forma fundamentada. 
13.2 A Comissão Permanente de Licitação dará ciência dos recursos aos demais credenciados, que 
poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
13.3 Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação do credenciado terão efeito 
suspensivo. 
13.4 A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” do inciso I do art. 109 da Lei  
Federal nº 8.666/93 será feita mediante publicação no Diário Oficial do Municipio, salvo para os casos de 
habilitação ou inabilitação dos licitantes e julgamento das propostas, se presentes os prepostos de todos os 
licitantes no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta aos 



10 

 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, 

Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL 
PROCESSO 

2022/11/17352   

Número Folha Rubrica 

Credenciamento nº 002/2023 

Data de abertura da sessão: 20/04/2023 Horário: 10:00 
 

 

interessados. 
 

14 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

14.1 O presente procedimento de credenciamento poderá ser revogado por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 229 da Lei Estadual nº 287/79, c/c o art. 49 da 
Lei Federal nº 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato 
de revogação ou anulação. 
14.2 Ficará automaticamente rescindido o credenciamento da unidade que deixar de estar habilitada no 
Sistema Único de Saúde para assistência aos pacientes pediátricos que necessitem de cuidados intensivos. 
14.3 O objeto do presente credenciamento poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto 
no art. 65, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 
14.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia 
do vencimento. 
14.5 A homologação do resultado do processo de credenciamento não implicará direito à contratação. 
14.6 Ficam os credenciados sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, caso 
apresentem, na sessão, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos. 
 

15 ACOMPANHAM ESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO A PROPOSTA-  DETALHE E 
SEUS RESPECTIVOS ANEXOS: 
 

a. Anexo I – Termo de Referencia; 
b. Anexo II – Modelo de Proposta; 
c. Anexo III - Minuta do Contrato 
d. Anexo IV – Declaração conjunta 
 

16 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, observados os princípios 
que informam a atuação da Administração Pública. 
17 O foro da cidade do Rio de Janeiro é designado como o competente para dirimir quaisquer 
controvérsias relativas a este processo de credenciamento e à prestação dos serviços deles decorrentes. 
 
Paraíba do Sul, 27 de março de 2023. 

 
 
 

_____________________________________________ 
Dayse Deborah Alexandra Neves 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

O objeto do presente termo de referência é o CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA 

REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS NA 

ÁREA DE SAUDE, COM VISTAS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE PARAÍBA DO SUL, conforme tabela abaixo: 
 

RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

Código Serviço Valor Unitário 
211060011 Biometria ultrassônica R$ 24,24 

211060020 Biomicroscopia de fundo de olho; R$ 12,34 

211060038 Campimetria computadorizada ou manual com gráfico R$ 40,00  

211060054 Ceratometria; R$ 3,37 

211060062 
Curva diária de pressão ocular CDPO (mínimo de 3 
medidas) 

R$ 10,17 

0405050372 
Facoemulsificação c/ implante de lente intra-ocular 
dobrável (cirurgia) 

R$ 771,60 

211060100 Fundoscopia R$ 3,37 

211060119 Gonioscopia R$ 6,74 

0405030053  Injeção Intra-vítreo com Medicação anti-VEGF Avastin R$ 82,28 

211060127 Mapeamento de retina R$ 24,24 

0211060143 Microscopia Especular de Córnea R$ 24,24 

0205020020 Paquimetria ultrassônica R$ 14,81 

211060151 Potencial de Acuidade Visual R$ 3,37 

301010072 Procedimento médico em atenção especializada R$ 10,00 

211060178 Retinografia Colorida R$ 24,68 

0301010072 / 0211060127 Revisão 1 com consulta + Mapeamento de retina R$ 34,24 

0301010072 / 0211060127 Revisão 2 com consulta + Mapeamento de retina R$ 44,24 

0301010072 / 0211060127 Revisão 3 com consulta + Mapeamento de retina R$ 54,24 

- Tomografia de Coerência Óptica R$ 48,00 
211060259 Tonometria R$ 3,37 

0211060267 Topografia computadorizada R$ 24,24 

 
RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS  

 
0405030053  InjeçãoI ntravítreo-Com Avastin R$ 82,28 
0405030053 Injeção Intravítreo-Com Lucentis R$ 82,28 

0405050364 Cirurgia De Pterígio R$ 209,55 
0405010079 Cirurgia De Calazio R$ 78,75 
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0405050020  Terapia A Laser-Capsulotomia yag Laser R$ 112,77 

0405050321 Cirurgias Fistulizantes Antiglaucomatosas(Trabeculectomia) R$ 889,35 
0405030134 Vitrectomia Anterior R$ 381,08 

0405050232 Reconstrução de Câmera Anterior R$ 794,89 

0405050399 Sutura De Córnea R$ 172,12 

0405030177 VitrectomiaPosterior Com Infusão De 
perfluocarbono/ÓleoDeSilicone/Endolaser 

R$ 4.701,84 

0211060186 Angiografia (RetinografiaFluorescente) R$ 64,00 

0205020089 Ultrassonografia De Globo Ocular R$ 24,20 

0405050240 Retirada De Corpo Estranho R$ 335,72 

0405050151 Implante Secundario De Lente Intra-Ocular R$1.112,83 

0405040105 Explante De Lente IntraOcular R$ 846,19 

0405040075 Evisceracao De Globo Ocular R$ 587, 51 
 

As empresas pertinentes ao ramo interessadas no CREDENCIAMENTO, deverão estar localizadas em 

cidades que atuem em toda Região Centro Sul Fluminense. 

Deverão  entregar os envelopes lacrados (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), contendo a razão social, 

CNPJ, endereço e telefone do credenciado, na Secretaria Municipal de Compras e Licitação. 

2. JUSTIFICATIVA  
 

A contratação tem como justificativa a execução de procedimentos com consultas especializadas, exames de 

apoio diagnóstico e cirurgia eletiva no que tange ao cuidado oftalmologicos aos pacientes SUS. 

É importente frizar que o município possui uma grande demanda de procedimentos, e cabe a necessidade da 

compra de serviço suplementar, para buscar o atendimento de forma rápida e devida, buscando diminuir 

qualquer prejuízo ao usuário.  

Haja visto que trata-se de aquisição de procedimentos para atender a pacientes já comprometidos, a distancia 

maxima de 70 (setenta) km do local da prestação de serviço se dá em razão dos elevados custos com transporte 

e ainda visando a qualidade de vida dos paciente. 

Os Procedimentos fazem parte do grupo de exames classificados como Média Complexidade cuja importância 

é o atendimento a nossa população, tal solicitação se deve a falta e/ou insuficiência na rede Pública. 

3. PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
 

3.1. - A remuneração pelos serviços prestados será de acordo com a Tabela de preços estimados e sugeridos 

neste termo, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, 

e o valor total para a realização de tais contratações será de R$ 200.000,00 ( duzentos mil reais). 
 

4 – DA FORMA DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO 

4.1 – Todas as empresas que atenderem o presente Credenciamento e comprovarem satisfatoriamente os 

requisitos constantes deste Edital poderão ser contratadas pela Administração Pública Municipal.  



13 

 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, 

Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL 
PROCESSO 

2022/11/17352   

Número Folha Rubrica 

Credenciamento nº 002/2023 

Data de abertura da sessão: 20/04/2023 Horário: 10:00 
 

 

4.2 – A demanda dos serviços será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, dentro de seus critérios e 

conveniências. 

4.3 - A escolha do estabelecimento para realização dos serviços caberá exclusivamente ao MUNICIPIO, 

devendo a Secretaria Municipal de Saúde, após a emissão do Encaminhamento de Serviços, informar ao 

Paciente. 

4.4 – O Credenciado deverá atender e realizar os procedimentos na sede do estabelecimento da empresa, em 

prédio com instalações apropriadas, profissionais qualificados e equipamentos apropriados, oferecendo total 

conforto e acolhimento aos pacientes, indicando a SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL  no endereço e horário de atendimento. 

4.5 – Os serviços contratados serão requeridos, através de encaminhamento próprio do município, através de 

requisição de exames dos profissionais médicos do quadro da Secretaria Municipal de Saúde de, acompanhada 

de carimbo de autorização da Unidade de Saúde solicitante. 

4.6 - A execução dos procedimentos deverá ser feita através de profissionais especializados, responsabilizando-

se por quaisquer danos causados pelos mesmos aos pacientes, decorrentes de omissão, negligência, imperícia 

ou imprudência. 

4.7 – É de responsabilidade exclusiva e integral da CREDENCIADA a utilização de pessoal para execução dos 

respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 

resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos 

para o Município. 
 

5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

5.1. O municipio contratante obriga-se à: 
 

a) Proporcionar todas as condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as 
determinações deste Termo de Referência; 
 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa contratada; 
 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado; 
 

d) Notificar, por escrito, a empresa contratada qualquer irregularidade constatada e/ou ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 
 

e) Efetuar os pagamentos devidos de acordo com as condições estabelecidas neste instrumento; 
 

f) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o solicitado/autorizado; 
 

g) Fiscalizar livremente os serviços executados, não eximindo a empresa contratada de total responsabilidade 
quanto à execução dos serviços. 
 

h) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes em caso de inadimplemento por parte da empresa 
contratada. 
 



14 

 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, 

Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL 
PROCESSO 

2022/11/17352   

Número Folha Rubrica 

Credenciamento nº 002/2023 

Data de abertura da sessão: 20/04/2023 Horário: 10:00 
 

 

6 - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

6.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 

co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

6.2. A fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor (a) Jaqueline de Freitas Lopes, matricula 

111.2559, Enfermeira, coordenadora do setor  Tratamento Fora de Domicílio (TFD), que terá como 

responsabilidades:  

a) Supervisionar a disponibilização de agenda, bem como o agendamento dos procedimentos; 

b) Notificar a empresa sobre a intenção da Sec. Mun. de Saúde de Paraíba do Sul em aplicar as sanções;  

c) Atestar as notas fiscais;  

d) Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato. 
 

7 - DO PAGAMENTO 

7.1 - O pagamento dos serviços serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a aferição dos serviços, mediante 

a apresentação de nota fiscal/fatura correspondente na Tesouraria através de cheque nominal, depósito em conta 

corrente da licitante vencedora ou através de boleto bancário. 
 

7.2 - A Administração se reserva o direito de não receber os serviços que não estiverem em perfeitas condições 

e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste Credenciamento, ficando suspenso o pagamento da 

Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções; 
 

7.3 – Para a execução do pagamento de que trata o subitem anterior, a licitante vencedora deverá fazer constar 

na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Município do Paraíba do 

Sul,  
 

7.4 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela contratada, diretamente ao representante da 

Prefeitura Municipal do Sul, que somente atestará o recebimento dos serviços contratados e liberará a referida 

nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA todas as condições pactuadas. 
 

7.5 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida 

à contratada, pelo representante do Município do Sul, e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie 

as medidas saneadoras.  
 

7.6 – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 

reajustamento de preço ou correção monetária. 
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8 - MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 

8.1. Visando prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação, em caso de risco iminente, 

a Administração adotará como medida acauteladora a retenção do pagamento até que cesse o risco iminente, 

sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 

9 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

9.1. Em caso de transgressão das regras contidas no edital, a contratada estará sujeita às sanções 
administrativas contidas na Lei nº 8.666/93. 
 
Paraíba do sul, 27 de março de 2023. 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Dayse Deborah Alexandra Neves 

PREFEITA MUNICIPAL 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Ana Carolina Borges Vasconcelos 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA 
Credenciamento nº 002/2023 

 
OBJETO: O presente Termo de Referência tem como finalidade o credenciamento de Clínica especializada 

na realização de procedimentos em consultas especializadas e cirurgias na área de saude, com vistas atender a 
demanda da secretaria municipal de saúde de paraíba do sul. 

 

Item Quant. Unid. Descrição do Material/Serviço Valor Unit.  Valor Total  

      R$  R$  

Total por extenso   
 

Vigência: 12 meses podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração, até o 
limite de 60 meses com a celebração dos respectivos termos de aditamento, nos termos e condições permitidos 
pela legislação vigente. 
 

Validade da Proposta _______ (não inferior a 60 dias corridos): 
 

DECLARO que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, mão de obra, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 

DADOS DO PROPONENTE: 
 

Razão Social: ________________________________________________________________ 
 

Endereço Completo: __________________________________ nº _____, Bairro ____________ 
 

CNPJ: _________________________________________________-  
 

Inscrição Estadual: __________________________________________ 
 

Telefone: ____________________________ e-mail:__________________________________ 
 

Dados do Representante legal responsável pela assinatura do Contrato e/ou Ata de Registro de Preços: 

Nome Completo 

Estado Civil 

Profissão 

Nº Identidade 

Nº CPF 

Endereço completo 

 
LOCAL E DATA:  
 

___________________________________________________ 
ASS. RESPONSÁVEL 
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CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2023 
 

ANEXO III 
 

Minuta de Contrato 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
 

1.1 O presente Termo de Referência tem como finalidade CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA 
ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM CONSULTAS 
ESPECIALIZADAS E CIRURGIAS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 

2.1-Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores 
são de conhecimento da CONTRATADA: edital de Chamamento Público nº 002/2023, propostas dos demais 
licitantes, ata da sessão, adjudicação do processo licitatório, homologação da proposta pela Prefeita e legislação 
pertinente à espécie. 

 

2.2- Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha 
a ser necessária durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações 
dos procedimentos, prazos, ou normas gerais de serviços da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

3.1-Compete à CONTRATANTE a inspeção dos serviços prestados pela CONTRATADA sempre 
que julgar necessário, a fim de verificar a sua boa execução, fornecendo as instruções e orientações que 
julgar necessárias para o constante e almejado aprimoramento dos serviços. 

 

a) Proporcionar todas as condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com 
as determinações deste Termo de Referência; 

 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa contratada; 
 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado; 
 

d) Notificar, por escrito, a empresa contratada qualquer irregularidade constatada e/ou ocorrência de 
eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

 

e) Efetuar os pagamentos devidos de acordo com as condições estabelecidas neste instrumento; 
 

f) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o solicitado/autorizado; 
 

g) Fiscalizar livremente os serviços executados, não eximindo a empresa contratada de total responsabilidade 
quanto à execução dos serviços. 

 

h) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes em caso de inadimplemento por parte da 
empresa contratada. 

 

CLÁUSULA QUARTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

4.1- São obrigações da CONTRATADA: 
 

a) Executar os serviços na forma, local e prazo previstos neste instrumento e na ordem de serviço; 
b) Realizar os serviços com mão-de-obra de qualificação comprovada, instrumentos e ferramentas 

recomendadas e em conformidade com as normas e determinações em vigor, e fornecer EPI’s e equipamentos 
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necessários à execução dos serviços, bem como materiais em conformidade com os órgãos competentes 
relacionados; 

 

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados em bens patrimoniais da 
contratante, bem como por desaparecimento de quaisquer objetos e valores encontrados em suas dependências, 
de quem quer que seja, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da contratada; 

 

d) Responsabilizar-se por danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo de seus funcionários, quando da execução dos serviços; 

 

e) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecedem a execução 
dos serviços, quaisquer motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação, a fim de evitar prejuízos ao funcionamento da referida. 

 

f) Comunicar ao gestor do contrato as irregularidades ou falhas operacionais constatadas durante as 
realizações dos serviços, indicando as devidas correções ou medidas necessárias; 

 

g) Atender prontamente as reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados e fornecer os 
esclarecimentos e correções que se fizerem necessários; 

 

h) Refazer ou corrigir os serviços não aceitos com absoluta prioridade e diligência; 
 

i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
deste edital em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 

 

j) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, bem como os relacionados a acidentes de trabalho de seus funcionários 
envolvidos na prestação dos serviços, ainda que acontecido nas dependências da contratante; 

 

k) Manter, durante toda a execução deste Contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação exigidas na Lei nº 8.666/93 e neste instrumento, bem como com os órgãos 
competentes relacionados ao objeto deste Termo. 

 

l) Arcar com todas as despesas com alimentação, transporte e outras necessárias a completa e perfeita 
prestação dos serviços, objeto deste instrumento. 

 

m) Assegurar todas as condições para que a Prefeitura de Paraíba do Sul fiscalize a execução do contrato; 
 

n) Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas para a 
contratação; 

 

o) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem  no valor 
total atualizado do contrato no limite de 25% (vinte e cinco por cento); 

 

CLÁUSULA QUINTA 
DA PERIODICIDADE 
 

5.1 A instituição deverá executar os serviços contratados mensalmente, a partir da assinatura do 
contrato. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

6.1- Os pagamentos serão efetuados por demanda, conforme ordem de serviço emitida pela Secretaria 
Municipal de Saúde, e conferidas com as notas fiscais emitidas pela contratada,em até 30(trinta) dias a 
prestação dos serviços, conforme proposta e deverá ser depositado no banco _____, conta ____ agência 
______, sendo: 
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6.1.1-Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta de preço, 
desde que comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes, para mais ou para 
menos, conforme o caso. 
 

6.1.2- Todas as despesas e providências relacionadas com a execução da prestação de serviços, 
objeto do presente contrato, assim como as obrigações previdenciárias, trabalhistas, fiscais e securitárias serão 
de inteira responsabilidade da empresa Contratada. 
 

6.2-Na hipótese de possíveis prorrogações, o valor mensal do serviço poderá ser atualizado 
monetariamente com base na variação acumulada do IPCA IBGE, durante o período de 12 meses. 
 

6.3- Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal, com descrição do objeto 
contratado e numero do PROCESSO LICITATÓRIO. 
 

6.3.1 Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal, enquanto não solucionado pelo 
CONTRATADO, ensejará a suspensão do pagamento. 
 

6.4 - As despesas decorrentes das obrigações assumidas em função deste contrato serão suportadas 
através de dotações próprias consignadas no orçamento em vigor, na rubrica: 
 

Programa de Trabalho: 
04.01.10.302.0080-2.090 
Natureza da despesa: 
3.3.90.39 
Fonte de Recurso 600 – Transferencia SUS Federal – Custeio 
 
Programa de Trabalho: 
04.01.10.122.0004-2.043 
Natureza da despesa: 
3.3.90.39 
Fonte de Recurso 500 – Recursos não vinculados de Imposto 
 
Programa de Trabalho: 
04.01.10.302.0080-2.187 
Natureza da despesa: 
3.3.90.39 
Fonte de Recurso 621 – Transferencia SUS Estadual 

 

6.5 – Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às 
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício 
financeiro. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DOS PRAZOS 
 

7.1 -A vigência do presente contrato será de 12 meses, a partir da data da sua assinatura. 
 

7.2-O prazo de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
observado o limite de 60 (sessenta) meses, conforme previsão legal do inciso II, do artigo 57 da Lei 8666/93, 
mediante acordo entre as partes por meio de termo aditivo. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
DAS MULTAS 
 

8.1-Pelo atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total deste contrato, sujeitará a Contratada, sem 
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prejuízo das penalidades fixadas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93, as seguintes multas: 
 

A CONTRATADA incorrerá em multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global contratado, 
pela inobservância de qualquer cláusula da presente avença ou inexecução parcial. 
 

O descumprimento total do contratado pela CONTRATADA implicará em multa de valor 
correspondente a 20% (vinte por cento) do total do valor ajustado, 
 

§ 1° - As multas pecuniárias não pagas na data de vencimento serão inscritas em dívida ativa e 
sujeitas à execução judicial. 

§ 2° - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da Lei Federal nº.8.666/93. 
 

§ 3° - O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do 
pagamento, momento em que o Departamento de Fazenda comunicará à CONTRATADA. 

 

§ 4° - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

§ 5° – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 

CLÁUSULA NONA 
DA RESCISÃO 
 

9.1-A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba 
o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 
 

a)- quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for dissolvida; 
 

b)- quando houver interrupção na prestação dos serviços ora contratados, sem justificativa aceita. 
 

9.2- A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a 
apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis. 
 

9.3-Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a CONTRATADA 
se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não 
criando dificuldades de qualquer natureza. 
 

9.4-A rescisão contratual obedecerá, no que couber, as disposições contidas nos artigos 77,78, 79 e 80 da 
Lei Federal 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 
 

9.5-Em caso de rescisão do presente contrato por parte da CONTRATANTE, não caberá à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização, salvo nas hipóteses previstas pelo § 2º do artigo 79 da Lei 
Federal 8.666/93. 
 

9.6-Reconhece a CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista pelo inciso I do artigo 79 da Lei Federal n. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DOS CASOS OMISSOS 
 

10.1- Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em 
vigor e disposições específicas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

11.1- A fiscalização do Contrato será exercida pela Jaqueline de Freitas Lopes, matricula 111.2559, 
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que terá como responsabilidades:  
 

a) Supervisionar a prestação dos serviços;  
b) Notificar a empresa sobre a intenção da Sec. Mun. de Saúde em aplicar as sanções;  
c) Atestar as notas fiscais;  
d) Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, para soluções de 
qualquer pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilégio que seja. 
 

12.2 E, por estarem as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste contrato, ficam 
ajustadas a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares e assinam o presente em três vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 

Paraíba do Sul, ___ de ________ de 2023. 
 
 
 
DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES 
Prefeita Municipal 
 
 
 
Contratante 
CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
1._________________________________ CPF __________________ 
 
2._________________________________ CPF __________________ 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 
 

Declaro, para os devidos fins, junto à Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, sob as penas da lei, que as 
informações abaixo sobre o fornecedor, CNPJ nº _ _____________________, são firmes e verdadeiras: 
 

01 – Na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos 
ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na 
forma da lei; 
 

02 – Até a presente data, todas as informações constantes da base de dados de Cadastros do Município de Paraíba 
do Sul/RJ, são verdadeiras e exprime a atual situação do fornecedor, comprovada pelos documentos 
apresentados; 
 

03 – O porte da empresa é ___________________________, de acordo com o definido na legislação pertinente, 
especialmente o disposto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que não 
está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 
 

04 - DECLARA ao Município de Paraíba do Sul-RJ que atende a todas as condições de habilitação no processo 
licitatório, e se compromete a disponibilizar o objeto que lhe forem adjudicados conforme a descrição deste 
Edital, desconsiderando qualquer erro que porventura houver cometido na elaboração da proposta e que, até a 
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 

05 - DECLARA junto ao Município de Paraíba do Sul-RJ, não haver impedimento legal para licitar ou contratar 
com a Administração Pública; 
 

06 - DECLARA não ter recebido do Município de Paraíba do Sul-RJ, ou de qualquer outra entidade da 
Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de 
participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter 
recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, 
Estadual e Municipal. 
 

07 - Declaro para os fins legais, em especial para efeitos da presente LICITAÇÃO, sob as penas da lei, que 
NÃO EXISTEM FATOS SUPERVENIENTES AO CADASTRAMENTO/HABILITAÇÃO IMPEDITIVOS 
DO DIREITO DE LICITAR, bem como de não estar impedido de licitar em qualquer Órgão ou Entidade da 
Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, assumindo 
ainda a obrigação de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência desta 
licitação, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o 
mesmo período. 
 

08 - DECLARO não possuir no seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista. 
 

09 - Declaro, ainda, compromisso de informar formalmente a Prefeitura de Paraíba do Sul/RJ, a ocorrência de 
qualquer fato impeditivo ou posterior a esta declaração que interfira nos dados constantes dos registros 
cadastrais do Município Paraíba do Sul/RJ, inclusive em relação ao porte do fornecedor declarado acima e que 
até presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação para participação em processo licitatório. 
 

Local e Data. 
 

______________________________________________________________ 
(nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal) 

ATENÇÃO: FAZER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 


