ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ N° 83.102.855/0001-50
cN
DETERMINO
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO QUE, INSTAURE
PROCESSO
PRÓPRIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93, E SUAS
cn
ALTERAÇÕES, PARA:

CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS
COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA, EXAMES
RADIOLÓGICOS DO TORAX, MEDIASTINO E MAMOGRAFIAS) AOS USUÁRIOS
DO SUS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC.

________________________________
MARLUZA TREVISAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 6/2019 FMS.
PROCESSO Nº 6/2019 FMS.

CREDENCIAMENTO 6/2019 FMS.

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, em conformidade com a legislação e normas
pertinentes, torna público, para conhecimento dos interessados que a partir do dia
11 DE MARÇO DE 2019, das 08h00min às 12h00min das 13h30min às 17h30min
na Prefeitura do Município de Navegantes, sito à Rua João Emílio, 100 – Centro está
aberto o credenciamento e recebimento dos documentos, de conformidade com as
condições ora expostas e pelas seguintes razões:
1 - OBJETO
1.1 Constitui-se como objeto, do presente edital, o credenciamento de pessoas
jurídicas:
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS
COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA, EXAMES
RADIOLÓGICOS DO TORAX, MEDIASTINO E MAMOGRAFIAS) AOS USUÁRIOS
DO SUS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC.
Com pagamento de acordo com a Tabela Descritiva de Procedimentos do Sistema
de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS - anexo V,
deste Edital, para atender as necessidades da municipalidade, nos termos e
condições constantes neste edital, pelo período contratual até 12(doze) meses
podendo ser prorrogada e aditada nos termos da Legislação Vigente, ou até da
qualificação do prestador em outro edital deste Fundo Municipal de Saúde. A fim de
apoiar as atividades operacionais do Fundo Municipal de Saúde, segundo critérios,
termos e condições estabelecidas neste edital e nos seus anexos.
1.2
A prestação dos serviços será estabelecida de acordo com a programação
definida pelo Fundo Municipal de Saúde de Navegantes/SC e a remuneração pelo
serviço prestado dar-se-á com base nos valores constantes na Tabela de
Procedimentos do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - do Ministério da Saúde, Tabela
anexo V deste Edital e pela comprovação dos serviços prestados.
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 A empresa deverá prestar todos os serviços no Munícipio de Navegantes, ou no
máximo em cidades circunvizinhas de Navegantes (Itajaí, Luiz Alves, Penha), dessa
forma provem-se o acesso dos munícipes à esses serviços de saúde, sem
deslocamentos de longa distância.
.
2.1.1 Empresa de outros municípios do Brasil, poderão participar do Credenciamento
desde que disponibilizem filial em Navegantes ou nas cidades circunvizinhas de
Navegantes (Itajaí/SC, Luiz Alves/SC, Penha/SC).
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Entre
os requisitos técnicos para habilitação técnica, a empresa deverá apresentar:
a) Comprovação
de registro da empresa no respectivo conselho profissional, com
cn
atividade pertinente ao objeto deste termo;
b) Comprovação de registro profissional responsável no respectivo conselho
profissional;
c) Relação da equipe técnica, com as respectivas formações profissionais e registro
nos conselhos de profissionais;
d) Declaração que nenhum componente da equipe técnica sofreu qualquer sansão
de ordem profissional e que não responde a nenhum processo sobre o exercício de
suas atividades;
e) Declaração de capacidade técnica e operacional para o recebimento das
requisições e registro informatizado dos procedimentos e das produções dos
relatórios gerenciais solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde;
f) Declaração de capacidade técnica e operacional para prestação dos
procedimentos constantes neste credenciamento;
g) Disponibilizar todos os exames no escopo deste termo, em seu quadro de
serviços:
h) Disponibilizar uma filial no Munícipio, ou nas cidades circunvizinhas de
Navegantes (Itajaí/SC, Luiz Alves/SC, Penha/SC).
2.2 Possuir planos de gerenciamento de resíduos sólidos com a comprovação da
destinação de final dos resíduos que poderá ser realizado através de contrato com
empresa responsável por manejo integrado de resíduos de unidade de saúde
2.3 Os documentos poderão ser autenticados na instituição de origem, porém,
o Município disponibilizará 01 (um) funcionário no horário das 13h30min às
17h30min para proceder às autenticações dos documentos, com prazo de 24
(vinte e quatro) horas para fornecimento do interessado.
2.4 Expressa-se o interesse da administração pública Municipal em contratar todas
as pessoas jurídicas que satisfaçam os requisitos cláusulas e condições aqui
preestabelecido e de maneira uniforme a todos os participantes, inclusive quanto a
forma de remuneração (Prejulgado nº 1.788,TCE-SC).
2.5
Qualquer interessado, em qualquer tempo, poderá obter o credenciamento,
desde que o edital ainda esteja vigente (Prejulgado n° 680,TCE-SC).
2.6 Os itens do objeto a ser contratado será distribuído com equidade e
imparcialidade entre todas as pessoas jurídicas habilitadas.
2.7 A empresa ou entidade deve apresentar documentos e (ou) declaração que
atestem a observância dos registros aqui dispostos.
2.8. Será vedada a participação de empresas quando:
a) Constituídas na forma de consórcio;
b) Que tenham sido declaradas inidôneas pela administração pública federal,
estadual, ou do município de Navegantes/SC, ou ainda que estejam cumprindo
suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração pública;
c) sob o processo de Falência ou Recuperação Judicial;

3) DA HABILITAÇÃO
3.1 A empresa proponente deverá apresentar, em 01 (uma) via, os seguintes
documentos:
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3.1.1
Habilitação Jurídica (artigo 28, Lei n° 8.666/93):
3.1.1.1
Declaração de Habilitação (Anexo I);
cn
3.1.1.2 Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação (Anexo II);
3.1.1.3 Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da
Constituição Federal (Anexo III).
3.1.1.4 Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que o licitante tenha em seu
objeto social as atividades compatíveis com o objeto deste Edital.
3.1.1.5 Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;
3.1.1.6 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com última alteração,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores, ou;
3.1.1.7 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício, ou;
3.1.1.8 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

3.2 Regularidade Fiscal (artigo 29, Lei n° 8.666/93):
3.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.a
sp
3.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual. (Ex: www.sintegra.gov.br).
3.2.3 Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, Tributos Federais e Prova
de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS com data de emissão não
superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo
da
Certidão
o
seu
prazo
de
validade.
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Info
rmaNICertidao.asp?Tipo=1
3.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não
superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da
mesma
o
seu
prazo
de
validade.
http://tributario.sef.sc.gov.br/tax.Net/tax.net.ctacte/CND_Solicitacao_v2.aspx
3.2.5 Certidão Negativa Municipal, com data de emissão não superior a 60
(sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu
prazo de validade. (site relativo ao munícipio da sede do licitante).
3.2.6 As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.
3.2.7 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos
por lei.
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
3.2.8 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), (instituída pela Lei
12.440/2011), com data da emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias
quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de
validade. http://www.tst.jus.br/certidao
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3.3 cnQualificação Econômico-Financeira (artigo 31, Lei n° 8.666/93):
3.3.1 Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60
(sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o prazo
de validade da mesma;
3.4 Qualificação Técnica (artigo 30, Lei n° 8.666/93):
3.4.1 Comprovação de registro da empresa no respectivo conselho profissional, com
atividade pertinente ao objeto deste termo;
3.4.2 Comprovação de registro do profissional responsável no respectivo conselho
profissional;
3.4.3 Relação da equipe técnica, com as respectivas formações profissionais e
registro nos conselhos de profissionais;
3.4.4 Declaração de que nenhum componente da equipe técnica sofreu qualquer
sansão de ordem profissional e que não responde a nenhum processo sobre o
exercício de sua atividade;
3.4.5 Declaração de capacidade técnica e operacional para o recebimento das
requisições e registro informatizado dos procedimentos e das produções dos
relatórios gerenciais solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde; e
3.4.6 Declaração de capacidade técnica e operacional para prestação dos
procedimentos constantes neste credenciamento.
3.4.7 Possuir plano de gerenciamento de resíduos sólidos, com a comprovação da
destinação de final dos resíduos, que poderá ser realizado através de contrato com
empresa responsável por manejo integrado de resíduos de unidade de saúde.
4. DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
4.1 Obedecer às normas e exigências dos órgãos fiscalizadores, cumprir critérios de
proficiência técnica e segurança sanitária estabelecida pela ANVISA e demais
órgãos de regulação Estadual e Municipal.
4.2 Possuir estrutura devidamente equipada com profissionais capacitados para
avaliação, execução e análise dos exames por imagem, afim de prestar os serviços
com segurança, eficácia e agilidade.
4.3 Manter quadro de profissionais em quantitativo adequado para a execução e
análise, de odo a atender a demanda dos exames necessário, evitando seu acúmulo
4.4 Garantir os direitos dos usuários da saúde conforme a carta dos direitos dos
usuários da Saúde, estabelecido pela portaria MS/GM n° 1820, de 13 de agosto de
2009, integralmente ,mas em especial o disposto no Artigo 4°,que estabelece que
toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por
profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortáveis e acessível a todos,
como também que é direito da pessoa , na rede de serviços de saúde, ter
atendimento humanizado acolhedor ,livre de qualquer discriminação ,restrição ou
negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião ,orientação sexual, identidade
de gênero, condição econômicas e sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia
ou deficiência ,garantindo-lhe :
a) Identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do
usuário e usuária um campo para registrar o nome social, independente do registro
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civilcNsendo assegurado o uso do nome de preferência não podendo ser identificado
porcnnúmero, nome ou código da doença ou outras formas desrespeitosas ou
preconceituosas.
b) A identificação dos profissionais, por crachás visíveis legíveis e/ou por outras
formas de identificação de fácil percepção;
c) Nas consultas, nos procedimentos diagnósticos, preventivos, cirúrgicos,
terapêuticos e internações o seguinte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A integridade física
A privacidade e ao conforto
A individualidade
Aos valores éticos, culturais e religiosos
A confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal
A segurança do procedimento
O bem-estar psíquico e emocional

d) O atendimento agendado nos serviços de Saúde, preferencialmente com hora
marca
e) O direito a acompanhamento pessoa de livre escolha, nas consultas e exames
f) A opção de marcação de atendimento por telefone para pessoas com dificuldade
de locomoção
g) A não-limitação de acesso aos serviços de Saúde por barreiras físicas,
tecnológicas de comunicação
h) A espera por atendimento em lugares protegidos, limpos e ventilados, tendo a sua
disposição água potável e sanitária ,e devendo os serviços os serviços de saúde se
organizarem de tal forma que seja evitada a demora nas filas.
5 DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CREDENCIADOS.
5.1 Apresentar os funcionários responsáveis pelo serviço, devidamente identificados,
portando crachá com timbre da empresa, foto e demais dados pessoais.
5.2 Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com o ônus decorrente das
ações judiciais por prejuízos havidos e originados da execução do contrato, e que
sejam ajuizados contra a Administração pública Municipal.
5.3 Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação cerca
das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da administração Pública
Municipal.
5.4 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quais querem outras que forem
devidas, referente aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os
mesmos não tem nenhum vínculo empregatício com a Administração Pública
Municipal.
5.5 Recolher os impostos Federais, Estaduais e Municipais, e demais tributos que
incidam ou venham a incidir, sobre o objeto do contrato
5.6 Arcar com eventuais danos pessoais ou materiais causados à administração e
(ou) a terceiros provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus
empregados ou prepostos, na execução dos serviços a serem prestados.
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5.7 cNComunicar, por escrito à administração Pública Municipal, quando verificar
condições
inadequadas para a prestação de serviços ou iminência de fatos que
cn
possam prejudicar a perfeita execução do objeto deste credenciamento
5.8 Manter atualizado o número de telefone, e-mail ou qualquer outro meio de
comunicação disponível.
6 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 As despesas com a execução do presente edital correrão à conta da dotação
orçamentária:
Projeto/Atividade

Recurso

Despesa/Ano

Descrição

2.160.3390.00

5038

25/2019

Manutenção do bloco de Atenção de Média
e Alta Complexidade - MAC

7 DA APRESENTAÇÃO
7.1 Os envelopes contendo a documentação necessária á habilitação deverão ser
apresentados, contendo na parte externa, a seguinte identificação:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES
ENVELOPE N.º 01 – CREDENCIAMENTO
PROCESSO N.º 6/2019
CREDENCIAMENTO N.º 6/2019 FMS
RECEBIMENTO: A PARTIR DAS 08h00min DO DIA 11/03/2019.
7.2 O local de entrega dos envelopes contendo os documentos de "Habilitação" será
o Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Navegantes,
sito a Rua João Emílio n° 100, Centro, Navegantes, SC.
7.3 Ao apresentar os documentos de Habilitação, a proponente se obriga aos termos
do presente Credenciamento.
8 DA ABERTURA E JULGAMENTO
8.1. O Município de Navegantes/SC através do representante legal para este fim,
receberá o envelope contendo os documentos e verificará se a documentação
atende ao exigido nos preceitos do presente Credenciamento.
8.2. O envelope poderá ser aberto no ato da entrega ou em momento posterior a
critério do Município, não devendo ultrapassar o prazo de 02 (dois) dias a contar da
data da entrega.
8.3. Aberto o envelope e constatado irregularidade na documentação apresentada,
será comunicado por escrito a proponente, a qual restará imediatamente inabilitada.
A efetivação (confirmação) ou não do referido comunicado não é motivo para
interrupção ou suspensão do procedimento convocatório previsto no presente edital.
8.4. Restando regular a documentação, será (ao) imediatamente declarada(s)
habilitada(s) a(s) empresa(s), restando, portanto, CREDENCIADA e sendo isto
requisito para possibilitar a assinatura do respectivo Termo de contratação de
empresa entre a pessoa jurídica e a administração municipal.
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9. DA
REMUNERAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.1 cnA empresa deverá emitir relatórios gerenciais mensais dos procedimentos
realizados, a serem enviados para o Departamento de Controle, Avaliação,
Regulação e Auditoria, da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhados das
requisições encaminhadas por profissionais de saúde integrantes do SUS.
9.2 Os relatórios físicos devem ser acompanhados de arquivos digitais gerados
pelos Sistema de Informação de Saúde, utilizado pela Secretaria Municipal de
Saúde, e (ou) arquivos para importação ao Sistema de Informação
Ambulatorial (SIA) e demais aplicativos ambulatoriais (FPO, BPA, APAC)
utilizados pelo DATASUS, ou ainda conforme determinado pela Secretaria
Municipal de Saúde.
9.2.1 O relatório gerencial deverá ser entregue até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente aos serviços prestados.
9.3 O pagamento do serviço prestado será proporcional a quantidade de
procedimentos realizados, previamente realizados, previamente autorizados,
utilizando os valores referenciados pela ampla pesquisa de mercado.
9.4 O pagamento será mensal, a ser realizado até o dia 15 (quinze) do mês
subsequente aos serviços prestados.

10 DA VALIDADE
10.1 O presente terá vigência de 12 (doze) meses, tendo início a partir da assinatura
deste com possibilidade de aditamento e prorrogação nos termos da legislação
vigente, e mediante livre negociação entre as partes.
10.2 Os serviços prestados deverão ser reajustados de acordo com a data-base da
categoria e o índice de reajuste será o INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor).
10.3 Somente será efetivado o pagamento dos serviços/procedimentos efetivamente
realizados.
10.4 Quanto aos serviços que não forem prestados/executados, neste caso não há
obrigatoriedade da aquisição dos serviços pelo Município de Navegantes/SC, não
podendo se falar em perdas e danos.
11. DO DESCREDENCIAMENTO
11.1 A empresa credenciada poderá ser descredenciada quando:
a) descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas no edital de
descredenciamento ou no instrumento de contratação de prestação de serviço,
b) apresentar, a qualquer tempo na respectiva do instrumento contratual,
documentos que tenha informações inverídicas;
c) não comparecer ao local da realização das atividades contratadas com
antecedência para garantir a sua plena execução;
d) Afastar-se da prestação de serviços, mesmo temporariamente sem razão
fundamentada ou notificação prévia.
12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Credenciamento serão
observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações;

“Doe órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas”
Rua João Emílio nº 100 – Fone: (47) 3342 9500
Centro – 88.370-446 – Navegantes – SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ N° 83.102.855/0001-50
cN
12.2
O prazo para a assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis após
convocação
formal pelo município.
cn
12.3 Será facultado à Secretaria Municipal de Saúde de Navegantes/SC, em
qualquer tempo, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do contrato, bem como a aferição dos serviços ofertados, além de solicitar
dos órgãos técnicos competentes a elaboração de pareceres destinados a
fundamentar a decisão;
12.4 A (o) credenciada (o) deverá comunicar formalmente a Secretaria Municipal da
Saúde, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a eventual impossibilidade
temporária de prestar os serviços constantes do objeto deste edital, mediante plena
justificativa técnica, sob pena de procedimentos administrativos competentes.
12.5 O credenciamento universal será formalizado por decisão da Secretaria
Municipal de Saúde, e gestora do Fundo Municipal de Saúde de Navegantes-SC e
poderá ser revogado a qualquer momento, a juízo de conveniência e oportunidade
do Fundo Municipal de Saúde de Navegantes/SC, por motivos plenamente
justificáveis e dentro do interesse público, ou a pedido da (o) credenciada (o), que
deverá encaminhar ofício com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
12.6 A remuneração recebida pela (o) credenciada (o) não gerará direito adquirido
ou ato jurídico perfeito, não havendo nenhum vínculo de natureza trabalhista ou
previdenciária;
12.7 A(o) credenciada(o) será responsável pela indenização de dano causado ao
paciente, ou a terceiros a ele vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária,
negligência, imperícia ou imprudência, praticadas por seus empregados,
profissionais ou prepostos, ficando assegurado a(o) credenciada(o) o direito de
regresso. A responsabilidade da (o) credenciada (o) estende-se aos casos de danos
causados por defeitos relativos à prestação de serviços, nos estritos termos do art.
14 da lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);
12.8 Os casos omissos serão discutidos e analisados pela Secretaria Municipal de
Saúde, sob os aspectos da legislação pertinente, visando o melhor atendimento aos
usuários;
12.9 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e Anexos, deverão ser dirigidos ao Departamento
de Compras/Licitações da Prefeitura do Município de Navegantes, sito a Rua João
Emílio n° 100 – Centro – CEP 88370-446 – Navegantes – SC, em dias úteis, no
horário de expediente das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, ou
e-mail:
fernanda.hassmann@navegantes.sc.gov.br
ou
keila.fernandes@navegantes.sc.gov.br ou saul.simas@navegantes.sc.gov.br.
12.10 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste Edital será o local a que está vinculada Comissão de Licitação, ou seja, o foro
da Comarca de Navegantes/SC.
12.11 Aplica-se ao presente Edital, nas partes omissas, a legislação em vigor.
12.12 Integram este Credenciamento os seguintes anexos:
ANEXO I – Declaração de Habilitação;
ANEXO II – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação;
ANEXO III – Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7°
da Constituição Federal.
ANEXO IV – Minuta de Contrato;
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ANEXO
V – Termo de Referencia;
ANEXO
VI – Relação dos Itens da Licitação.
cn
12.13 O presente Credenciamento e seus Anexos, bem como parte integrante do
Contrato, independentemente de transcrição.
12.14 Para o conhecimento público expede-se o presente Edital, que é publicado no
site oficial do Município de Navegantes.

NAVEGANTES, SC, 08 de março de 2019.

________________________________
MARLUZA TREVISAN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO I

cn

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (Modelo)

DECLARAMOS

para

fins

de

participação

no

procedimento

licitatório

–

Credenciamento n° 6/2019, Processo 6/2019 do F.M.S., que a empresa
______________________________________________ inscrita sob o CNPJ
_____________________________

atende

plenamente

aos

requisitos

necessários à Habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida
no item 3.1, do Edital convocatório.

Local e data: __________, _____, ______ de _______________ de ______.

_______________________________________________
Carimbo, assinatura e CPF do representante legal.
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ANEXO II

cn

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO
(Modelo)

A empresa __________________________________________________,
inscrita

sob

o

CNPJ

nº:______________________________,

sediada

na_______________________________________________________, município
de ______________________, Estado de __________, com o CEP _________,
DECLARA, sob as penalidades da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a sua HABILITAÇÃO no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data: _________, _____, ______ de ____________ de ______.

_______________________________________________
Carimbo, assinatura e CPF do representante legal.
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ANEXO III

cn

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7° DA CONTITUIÇÃO FEDERAL (Modelo)

A

empresa

___________________________________________________,

inscrita no CNPJ nº __________________ por intermédio de seu representante
legal, sr(a). _________________________,portador(a) da Carteira de Identidade
nº ___________________________, e do CPF n° ____________, DECLARA
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei 8.666/93, acrescido pela lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

Local e data: ________, _____, ______ de ________________ de ______.
_______________________________________________
Carimbo, assinatura e CPF do representante legal.

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

cn

MINUTA DE CONTRATO Nº xxx/2019
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
(DIAGNÓSTICO
POR
RADIOLOGIA,
EXAMES
RADIOLÓGICOS
DO
TORAX,
MEDIASTINO
E
MAMOGRAFIAS) AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC.,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE NAVEGANTES/SC, E _________________.

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua
João Emílio nº 100, Bairro Centro, em Navegantes/SC, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.102.855/0001-50, neste ato representado
pelo excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. EMÍLIO VIEIRA, e pela Secretária
Municipal de Saúde, Sra. Marluza Trevisan, nomeada através da Portaria nº
215/2019 de 25 de janeiro de 2019 que este subscreve, de ora em diante
denominado simplesmente de MUNICÍPIO, e, de outro lado, e a ________, com
sede na cidade de _________, Estado de _________, na Rua ________, nº____ Bairro ____, inscrita no CNPJ sob o nº ______, neste ato representado pelo
senhor _______, portador do CPF nº_______, que também subscreve doravante
denominada de CONTRATADA pactuam o presente contrato, firmado nos termo
do edital de credenciamento n.º 6/2019.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
O presente contrato tem por objeto a realização de CREDENCIAMENTO
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE
DIAGNÓSTICA (DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA, EXAMES RADIOLÓGICOS
DO TORAX, MEDIASTINO E MAMOGRAFIAS) AOS USUÁRIOS DO SUS,
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC., a fim de
apoiar as atividades operacionais do Fundo Municipal de Saúde, sob o Regime de
Execução Indireto e a forma de fornecimento parcelada, segundo critérios, termos
e condições estabelecidas neste Credenciamento e nos seus anexos.
1.2 – IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS.
PROCEDIMENTOS DO GRUPO 02 – PROCEDIMENTO COM FINALIDADE
DIAGNÓSTICA, SUBGRUPO 04 – DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA, 03 –
EXAMES RADIOLÓGICOS DO TORAX E MEDIATISMO DO SIA / SUS:
02.04.03.003-0 – MAMOGRAFIA UNILATERAL, 02.04.03.018-8 MAMOGRAFIA
BILATERAL PARA RASTREAMENTO.
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1.2.1
cn – DETALHAMENTO (TABELA SIGTAP) disponível em:
http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/procedimento/exibir/0204030188/02/2019
1.2.2.1 02.04.03.018-8 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO
Procedimento:
Grupo:
Sub-Grupo:
Forma de Organização:

02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
04 - Diagnóstico por radiologia
03 - Exames radiológicos do torax e mediastino

competência:
02/2019 Histórico de alterações
Modalidade de Atendimento:
Ambulatorial
Complexidade:
Média Complexidade
Financiamento:
Média e Alta Complexidade (MAC)
Sub-Tipo de Financiamento:
Instrumento de Registro: BPA (Individualizado)
Sexo:
Feminino
Média de Permanência:
Tempo de Permanência:
Quantidade Máxima:
1
Idade Mínima:
35 anos
Idade Máxima:
130 anos
Pontos:
Totla Ambulatorial:
$ 45,00

Idade Máxima:
Total Ambulatorial:

130 anos

EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO,
REALIZADO MEDIANTE
COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, COM A FINALIDADE DE RASTREAMENTO DO
CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS, SEM DIAGNÓSTICO PRÉVIO DE CÂNCER
DE MAMA E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES AO EXAME CLÍNICO, CONFORME OS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. É UM EXAME BILATERAL E APLICA-SE
PRIORITARIAMENTE A MULHERES NA FAIXA ETÁRIA DE 50 A 69 ANOS DE IDADE, COM
PERIODICIDADE BIANUAL.

1.2.2.2 02.04.03.003-0 - MAMOGRAFIA
Grupo:
Sub-Grupo:
Forma de Organização:

02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
04 - Diagnóstico por radiologia
03 - Exames radiológicos do torax e mediastino

competência:
02/2019 Histórico de Alterações
Modalidade de Atendimento:
Ambulatorial
Complexidade:
Média Complexidade
Financiamento:
Média e Alta Complexidade (MAC)
Sub-Tipo de Financiamento:
Instrumento de Registro: BPA (Individualizado)
Sexo:
Ambos
Média de Permanência:
Tempo de Permanência:

Doe órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas”
Rua João Emílio nº 100 – Fone: (47) 3342 9500
Centro – 88.370-446 – Navegantes – SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ N° 83.102.855/0001-50
cN
Quantidade
Máxima:
2
Idade Mínima:
10 anos
cnMáxima:
Idade
130 anos
Pontos:
Atributos Complementares:
Registro no SISMAMA Registro no SISCAN

Valores
Serviço Ambulatorial:
Total Ambulatorial:

$ 22,50
$ 22,50

EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA
MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE MULHERES DE
ALTO RISCO DE CÂNCER DE MAMA, DIAGNÓSTICO EM MULHERES COM MAMAS ALTERADAS AO
EXAME CLÍNICO, ESTADIAMENTO (AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DE UM TUMOR MALIGNO JÁ
DIAGNOSTICADO) E ACOMPANHAMENTO DE DOENTE OPERADO DE CÂNCER DE MAMA. PODE SER
REALIZADA UNILATERALMENTE OU BILATERALMENTE E APLICA-SE A HOMENS E MULHERES, EM
QUALQUER FAIXA ETÁRIA

1.3 Para prestação dos serviços, a empresa deverá realizar todo o procedimento
para a consecução do exame, incluindo os insumos (como, por exemplo, filmes e
contraste) e a liberação de laudo por profissional médico especializado, como
parte integrante dos valores de cada exame.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 O presente Contrato é firmado através do Edital de Credenciamento n.º
6/2019, sendo regido pelo Art. 61 da Lei 8.666/93.
2.2 O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento
específico, que importe em alteração de qualquer condição contratual, desde que
sejam assinados por representantes legais das partes, observando os limites e as
formalidades legais.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1 O valor total do presente credenciamento é de até R$ 360.000.00 (Trezentos
e sessenta mil reais), sendo que o valor a ser praticado na prestação dos
serviços, será dividido entre tantos quanto forem os credenciados, conforme
relatório mensal dos serviços prestados por cada um deles.
3.2 Valores Individual de Referência
3.2.1 Tabela descritiva de procedimentos do Sistema de Informações
Ambulatoriais (SIA) do Sistema Único de Saúde – SUS, definido pelo Ministério da
Saúde.
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO E FORMA DE EXECUÇÃO.
4.1 A empresa deverá emitir relatórios gerenciais mensais dos procedimentos
realizados, a serem enviados para o Departamento de Controle, Avaliação,
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Regulação
e Auditoria, da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhados das
requisições
encaminhadas por profissionais de saúde integrantes do SUS.
cn
4.2 Os relatórios físicos devem ser acompanhados de arquivos digitais gerados
pelos Sistema de Informação de Saúde, utilizado pela Secretaria Municipal de
Saúde, e (ou) arquivos para importação ao Sistema de Informação Ambulatorial
(SIA) e demais aplicativos ambulatoriais (FPO, BPA, APAC) utilizados pelo
DATASUS, ou ainda conforme determinado pela Secretaria Municipal de Saúde.
4.3 O relatório gerencial deverá ser entregue até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente aos serviços prestados.
4.4 O pagamento do serviço prestado será proporcional a quantidade de
procedimentos realizados, previamente realizados, previamente autorizados,
utilizando os valores referenciados pela ampla pesquisa de mercado.
4.5 O pagamento será mensal, a ser realizado até o dia 15 (quinze) do mês
subsequente aos serviços prestados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS
5.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das
dotações orçamentárias:
Projeto/Atividade

Recurso

Despesa/Ano

2.160.3390.00

5038

25/2019

Descrição
Manutenção do bloco de Atenção de
Média e Alta Complexidade - MAC

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO.
6.1 O prazo de vigência do Contrato é de 12(doze) meses, tendo início a partir da
assinatura deste
6.1.1 O Contrato poderá ser prorrogado a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60
(sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de
forma simultânea e autorizado formalmente pela Administração Pública Municipal:
a) os serviços foram prestados regularmente;
b) a Contratada não tenha sofrido qualquer punição de natureza
pecuniária;
c) a Administração Pública Municipal ainda tenha interesse na
realização do serviço;
d) o valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração pública Municipal; e
e) a Contratada concorde com a prorrogação.
6.2 Durante a vigência do Contrato, a Contratada deverá manter-se compatível
com as obrigações e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
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CLÁUSULA
SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.1 cnConstituem motivos para rescisão do contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a comprovar
a impossibilidade da prestação dos serviços no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado no início da prestação dos serviços;
e) A paralisação do serviço, sem justa causa ou prévia comunicação a
CONTRATANTE;
f) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro
próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para acompanhamento
e fiscalização deste contrato;
g) a decretação de falência da CONTRATADA;
h) a dissolução da CONTRATADA;
i) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução deste contrato.
j) todos os motivos mencionados no Art. 77 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 O CONTRATADO incorrerá em multa, quando houver o descumprimento de
uma ou mais obrigações previstas no Presente Instrumento.
8.2 O valor da sanção a ser aplicada será proporcional aos danos causados a
Administração Pública, podendo chegar a 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato, sem prejuízo de outras penalidades legais aplicáveis.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA, poderão ser aplicadas penalidades de:
a) advertência;
b) multa da forma e equivalência da Cláusula Oitava;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a administração por prazo de até 02 (dois) anos;
d) impedimento temporário de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos
e) declaração de inidoneidade para licitar com esta administração pública;
f) rescisão do contrato nas hipóteses permitidas legalmente;
g) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à administração Pública Municipal.
Parágrafo Segundo - O CONTRATADO Incorrerá nas mesmas penas previstas
nas alíneas “c” e “d” da cláusula nona, se:
a) sofrer condenação definitiva por praticar meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticar atos ilícitos, entre eles, a litigância de má-fé;
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c) demonstrar
inidoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de
atoscnilícitos praticados.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese da caracterização da litigância de má-fé, a
Prefeitura Municipal, independentemente, da ação judicial competente, aplicará,
imediatamente, após a constatação do fato, penalidade de suspensão ao
CONTRATADO, do direito de participar das licitações promovidas pelo
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1Apresentar os funcionários responsáveis pelo serviço, devidamente
identificados, portando crachá com timbre da empresa, foto e demais dados
pessoais.
9.2 Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com o ônus decorrente das
ações judiciais por prejuízos havidos e originados da execução do contrato, e que
sejam ajuizados contra a Administração pública Municipal.
9.3 Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação cerca
das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da administração
Pública Municipal.
9.4 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quais querem outras que
forem devidas, referente aos serviços executados por seus empregados, uma vez
que os mesmos não tem nenhum vínculo empregatício com a Administração
Pública Municipal.
9.5 Recolher os impostos Federais, Estaduais e Municipais, e demais tributos que
incidam , ou venham a incidir, sobre o objeto do contrato.
9.6 Arcar com eventuais danos pessoais ou materiais causados à administração e
(ou) a terceiros provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus
empregados ou prepostos, na execução dos serviços a serem prestados.
9.7 Comunicar, por escrito à administração Pública Municipal ,quando verificar
condições inadequadas para a prestação de serviços ou iminência de fatos que
possam prejudicar a perfeita execução do objeto deste credenciamento
9.8 Manter atualizado o número de telefone, e-mail ou qualquer outro meio de
comunicação disponível.
A Contratada ainda se obriga a:
a) Manter atualizados os prontuários médicos e o arquivo médico, quando
necessários, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ressalvados outros prazos previstos
em lei;
b) Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem pacientes para fins de
experimentação;
c) Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e
igualitário, mantendo a qualidade na prestação de serviços;
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d) Justificar
aos pacientes ou aos seus representantes, por escrito, as razões
técnicas
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato
cn
profissional previsto neste contrato, desde que solicitadas pelo paciente, devendo
referida informação constar do relatório estatístico.
e) Esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos
serviços oferecidos;
f) Respeitar a decisão do paciente, ao consentir ou recusar prestação de serviços
de saúde, salvo em casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;
g) Garantir confidencialidade de dados e informações sobre pacientes;
h) Notificar o CONTRATADO de eventual alteração de seus atos constitutivos ou
de sua diretoria, enviando-lhe, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de
registro da alteração, cópia autenticada dos respectivos documentos. Parágrafo
Primeiro - A Contratada não poderá fazer uso, em material de divulgação de seus
serviços ou outros meios correlatos, da imagem e do nome do Contratado
PÚBLICO, sem que haja prévia e expressa autorização para tal fim. Sendo que o
não cumprimento desta cláusula implicará em RESCISÃO imediata do
CONTRATO, sem que seja necessário observar os prazos de vigência e para
denúncia, conforme parágrafo único da cláusula 46ª deste instrumento;
9.9 O CREDENCIADO não poderá cobrar do Município de Navegantes, qualquer
complementação aos valores pagos pelos serviços prestados;
9.10 Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários,
taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu
pessoal necessário à execução do serviço;
9.11 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier
Causar ao paciente;
9.12 executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos laboratoriais,
obedecendo rigorosamente às normas técnicas respectivas;
9.13 cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força
deste edital;
9.14 permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e
avaliação da Secretaria Municipal de Saúde para supervisionar e acompanhar a
execução da prestação dos serviços especializados do contrato.
9.15 Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCREDENCIAMENTO
10.1 A empresa credenciada poderá ser descredenciada quando:
a) descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas no edital de
descredenciamento ou no instrumento de contratação de prestação de serviço,
b) apresentar, a qualquer tempo na respectiva do instrumento contratual,
documentos que tenha informações inverídicas;
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c) cN
não comparecer ao local da realização das atividades contratadas com
antecedência
para garantir a sua plena execução;
cn
d) Afastar-se da prestação de serviços, mesmo temporariamente sem razão
fundamentada ou notificação prévia.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
11.1 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do
Município de Navegantes/SC, durante o período de vigência do Contrato, para
representá-la sempre que for necessário.
PÁRAGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deve permitir a qualquer tempo a
vistoria em suas instalações pelos Técnicos (que fiscalizarão e acompanharão a
execução dos serviços a serem prestados) da Secretaria da Saúde do Município
de Navegantes/SC.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
12.1 Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes,
com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas,
tendo por base o que dispõem a Lei n º 8.666/93 e demais legislação vigente
aplicável à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
13.1 Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo artigo 65, da Lei
nº 8.666/93, sempre através de Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Navegantes, como competente para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro
por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente termo
em 02 (duas) cópias de igual teor, que depois de lido e achado conforme, é
assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.

Navegantes, xx de xxxxxx de 2019.
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EMÍLIO VIEIRA
Prefeito do Município de Navegantes

MARLUZA TREVISAN
Secretário Municipal de Saúde

___________________________

XXXXX
Contratado

XXXX
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Saul José Simas
CPF: 310.042.029-20
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ANEXO V

cn

TERMO DE REFERENCIA
CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM
DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO, COMPLEMENTAR AO SERVIÇO
DE SAÚDE ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC, ATRAVÉS
DO FUNDO MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC.
1 - DO OBJETO
1.1 CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (DIAGNÓSTICO POR
RADIOLOGIA, EXAMES RADIOLÓGICOS DO TORAX, MEDIASTINO E
MAMOGRAFIAS) AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC., a fim de apoiar as atividades
operacionais do Fundo Municipal de Saúde, sob o Regime de Execução Indireto e
a forma de fornecimento parcelada, segundo critérios, termos e condições
estabelecidas neste Credenciamento e nos seus anexos.
1.2 – IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS.
1.2.1 PROCEDIMENTOS DO GRUPO 02 – PROCEDIMENTO COM FINALIDADE
DIAGNÓSTICA, SUBGRUPO 04 – DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA, 03 –
EXAMES RADIOLÓGICOS DO TORAX E MEDIATISMO DO SIA / SUS:
02.04.03.003-0 – MAMOGRAFIA UNILATERAL, 02.04.03.018-8 MAMOGRAFIA
BILATERAL PARA RASTREAMENTO.
1.2.2 – DETALHAMENTO (TABELA SIGTAP) disponível em:
http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/procedimento/exibir/0204030188/02/2019
1.2.2.1 02.04.03.018-8 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO
Procedimento:
Grupo:
Sub-Grupo:
Forma de Organização:
competência:
02/2019
Modalidade de Atendimento:
Complexidade:
Financiamento:
Sub-Tipo de Financiamento:
Instrumento de Registro:
Sexo:

02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
04 - Diagnóstico por radiologia
03 - Exames radiológicos do torax e mediastino
Histórico de alterações
Ambulatorial
Média Complexidade
Média e Alta Complexidade (MAC)
BPA (Individualizado)
Feminino

Doe órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas”
Rua João Emílio nº 100 – Fone: (47) 3342 9500
Centro – 88.370-446 – Navegantes – SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CNPJ N° 83.102.855/0001-50
MédiacN
de Permanência:
Tempo de Permanência:
cn
Quantidade
Máxima:
Idade Mínima:
Idade Máxima:
Pontos:
Totla Ambulatorial:

Idade Máxima:
Total Ambulatorial:

1
35 anos
130 anos
$ 45,00

130 anos

EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA
PLATAFORMA, COM A FINALIDADE DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS, SEM
DIAGNÓSTICO PRÉVIO DE CÂNCER DE MAMA E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES AO EXAME CLÍNICO, CONFORME OS
CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. É UM EXAME BILATERAL E APLICA-SE PRIORITARIAMENTE A
MULHERES NA FAIXA ETÁRIA DE 50 A 69 ANOS DE IDADE, COM PERIODICIDADE BIANUAL.

1.2.2.2 02.04.03.003-0 - MAMOGRAFIA
Grupo:
Sub-Grupo:
Forma de Organização:

02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica
04 - Diagnóstico por radiologia
03 - Exames radiológicos do torax e mediastino

competência:
02/2019
Modalidade de Atendimento:
Complexidade:
Financiamento:
Sub-Tipo de Financiamento:
Instrumento de Registro:
Sexo:
Média de Permanência:
Tempo de Permanência:
Quantidade Máxima:
Idade Mínima:
Idade Máxima:
Pontos:
Atributos Complementares:

Histórico de alterações
Ambulatorial
Média Complexidade
Média e Alta Complexidade (MAC)

Valores
Serviço Ambulatorial:
Total Ambulatorial:

BPA (Individualizado)
Ambos
2
10 anos
130 anos
Registro no SISMAMA Registro no SISCAN
$ 22,50
$ 22,50

EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA
MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE MULHERES DE
ALTO RISCO DE CÂNCER DE MAMA, DIAGNÓSTICO EM MULHERES COM MAMAS ALTERADAS AO
EXAME CLÍNICO, ESTADIAMENTO (AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DE UM TUMOR MALIGNO JÁ
DIAGNOSTICADO) E ACOMPANHAMENTO DE DOENTE OPERADO DE CÂNCER DE MAMA. PODE SER
REALIZADA UNILATERALMENTE OU BILATERALMENTE E APLICA-SE A HOMENS E MULHERES, EM
QUALQUER FAIXA ETÁRIA
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1.3 cN
– VALOR PREVISTO.
cn

Valor mensal previsto de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) mensais,
totalizando R$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta mil reais), anuais.
1.4 – VALORES INDIVIDUAL DE REFERÊNCIA.
Tabela descritiva de procedimentos do Sistema de Informações
Ambulatoriais (SIA) do Sistema Único de Saúde – SUS, definido pelo Ministério da
Saúde.
1.5 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS
Relatório de Produção emitido pelo Sistema
Ambulatoriais, do Sistema Único de Saúde – SIA / SUS.

de

Informações

2. – JUSTIFICATIVA:
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA. DIAGNÓSTICO POR
RADIOLOGIA, EXAMES RADIOLÓGICOS DO TORAX, MEDIASTINO E
MAMOGRAFIAS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima mais de um milhão de
novos casos de câncer de mama por ano em todo o mundo. No Brasil, de acordo
com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), há aproximadamente 49.000 (quarenta
e nove mil) casos e cerca de 10.000 (dez mil) óbitos por ano – uma taxa bruta de
11,4 (onze virgula quatro) óbitos para cada 100.000 (cem mil) mulheres.
O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento do câncer de mama
por meio de mamografia realizada a cada 02 (dois) anos as mulheres de 50 a 69
anos, faixa etária adotada em todos os países que mantem programa de
rastreamento organizado, como recomenda OMS.
O câncer de mama constitui-se na primeira causa de morte dentre as
neoplasias em mulheres e tanto a incidência como a mortalidade têm aumentado.
A decretação precoce é fundamental no controle do câncer, proporcionando a
redução das internações e da mortalidade. Por isso a necessidade de contratar,
de forma complementar, Serviços de Assistência à Saúde (artigo 24, da lei 8080,
de 19/09/90):
Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à
população de uma determinada área, o Sistema Único de
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Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa privada.
cn
O Custeio desses serviços de saúde podem ser efetivados pelos
repasses do governo, para as ações do projeto/atividade “Manutenção do Bloco
de Atenção de Média e Alta Complexidade – MAC, fato que coaduna ainda mais
com o interesse público.
Dessa forma, tendo justificado a abertura desse credenciamento, a
Secretaria de Saúde entende que tal processo vem a reforçar o caráter preventivo
das ações de saúde, de forma a salvar vidas e evitar prejuízos à saúde das
munícipes que venham a precisar de diagnóstico para efetuarem seus
tratamentos.
Tratando-se da execução das ações e serviços de saúde,
compreendendo a prestação dos serviços médico-assistenciais, médicohospitalares e laboratoriais, entre outros, nada impede que o poder público utilize
o sistema de credenciamento, que se vincula ao manifesto interesse da
administração em colocar á disposição da comunidade toda a rede de serviços de
profissionais da área da saúde, bem como de pessoas jurídicas que prestam
serviços assistenciais, hospitalares ou laboratoriais, mediante condições, incluindo
o preço a ser pago, previamente definidas e amplamente difundidas, as quais os
interessados poderão aderir livremente a qualquer tempo. (Prejulgado nº 680,
TCE-SC).
Sendo que se tem como justificado, reforça-se que este ato
administrativo coaduna totalmente com o interesse público, o acesso
constitucional à saúde por parte dos usuários da rede de saúde e o atingimento
das metas desta secretaria: mais qualidade de vida e saúde para os cidadãos da
nossa cidade.
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 A empresa deverá prestar todos os serviços no Munícipio de
Navegantes, ou no máximo em cidades circunvizinhas de Navegantes (Itajaí, Luiz
Alves, Penha), dessa forma provem-se o acesso dos munícipes à esses serviços
de saúde, sem deslocamentos de longa distancia.
3.1.1 Empresa de outros municípios do Brasil, poderão participar do
credenciamento desde que disponibilizem filial em Navegantes ou nas cidades
circunvizinhas de Navegantes (Itajaí/SC, Luiz Alvez/SC e Penha/SC).
Entre os requisitos técnicos para habilitação técnica, a empresa deverá
apresentar:
a) Comprovação de registro da empresa no respectivo conselho
profissional, com atividade pertinente ao objeto deste termo;
b) Comprovação de registro profissional responsável no respectivo
conselho profissional;
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c) Relação da equipe técnica, com as respectivas formações
profissionais
e registro nos conselhos de profissionais;
cn
d) Declaração que nenhum componente da equipe técnica sofreu
qualquer sansão de ordem profissional e que não responde a nenhum processo
sobre o exercício de suas atividades;
e) Declaração de capacidade técnica e operacional para o recebimento
das requisições e registro informatizado dos procedimentos e das produções dos
relatórios gerenciais solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde;
f) Declaração de capacidade técnica e operacional para prestação dos
procedimentos constantes neste credenciamento;
g) Disponibilizar todos os exames no escopo deste termo, em seu
quadro de serviços ;
h) Disponibilizar uma filial no Munícipio, ou nas cidades circunvizinhas
de Navegantes (Itajaí/SC, Luiz Alves/SC, Penha/SC).
3.2 Possuir planos de gerenciamento de resíduos sólidos com a
comprovação da destinação de final dos resíduos que poderá ser realizado
através de contrato com empresa responsável por manejo integrado de resíduos
de unidade de saúde.
3.3 Os documentos poderão ser autenticados na instituição de origem,
porém, o Município disponibilizará 01 (um) funcionário no horário das 13h30min h
às 17h30min h para proceder às autenticações dos documentos, com prazo de 24
(vinte e quatro) horas para fornecimento do interessado.
3.4 Expressa-se o interesse da administração pública Municipal em
contratar todas as pessoas jurídicas que satisfaçam os requisitos, cláusulas e
condições aqui preestabelecido e de maneira uniforme a todos os participantes,
inclusive quanto a forma de remuneração (Prejulgado nº 1.788,TCE-SC);
3.5 Qualquer interessado, em qualquer tempo, poderá obter o
credenciamento, desde que o edital ainda esteja vigente (Prejulgado n° 680,TCESC);
3.6 Os itens do objeto a ser contratado será distribuído com equidade e
imparcialidade entre todas as pessoas jurídicas habilitadas
3.7 A empresa ou entidade deve apresentar documentos e (ou)
declaração que atestem a observância dos registros aqui dispostos.
3.8. Será vedada a participação de empresas quando:
a) Constituídas na forma de consórcio;
b) Que tenham sido declaradas inidôneas pela administração pública
federal, estadual, ou do município de Navegantes/SC, ou ainda que estejam
cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração
pública;
c) sob o processo de Falência ou Recuperação Judicial;
4 DO PAGAMENTO E FORMA DE EXECUÇÃO
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4.1 cNA empresa deverá emitir relatórios gerenciais mensais dos procedimentos
realizados,
a serem enviados para o Departamento de Controle, Avaliação,
cn
Regulação e Auditoria, da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhados das
requisições encaminhadas por profissionais de saúde integrantes do SUS.
4.2 Os relatórios físicos devem ser acompanhados de arquivos digitais gerados
pelos Sistema de Informação de Saúde, utilizado pela Secretaria Municipal de
Saúde, e (ou) arquivos para importação ao Sistema de Informação Ambulatorial
(SIA) e demais aplicativos ambulatoriais (FPO, BPA, APAC) utilizados pelo
DATASUS, ou ainda conforme determinado pela Secretaria Municipal de Saúde.
4.3 O relatório gerencial deverá ser entregue até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente aos serviços prestados.
4.4 O pagamento do serviço prestado será proporcional a quantidade de
procedimentos realizados, previamente realizados, previamente autorizados,
utilizando os valores referenciados pela ampla pesquisa de mercado.
4.5 O pagamento será mensal, a ser realizado até o dia 15 (quinze) do mês
subsequente aos serviços prestados.

5 DOS RECURSOS
5.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das
dotações orçamentárias:
Projeto/Atividade: 2.160
Recurso: 3.3.90.00.00.00.00.00 5038
Despesa/Ano: 25/2019
Descrição: Manutenção do bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade –
MAC
6 DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO.
6.1 O prazo de vigência do Contrato é de 12(doze) meses, tendo início a partir da
assinatura deste
6.1.1 O Contrato poderá ser prorrogado a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60
(sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de
forma simultânea e autorizado formalmente pela Administração Pública Municipal:
a) os serviços foram prestados regularmente;
b) a Contratada não tenha sofrido qualquer punição de natureza
pecuniária;
c) a Administração Pública Municipal ainda tenha interesse na
realização do serviço;
d) o valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração pública Municipal; e
e) a Contratada concorde com a prorrogação.
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6.2 cNDurante a vigência do Contrato, a Contratada deverá manter-se compatível
comcnas obrigações e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
7 DA RESCISÃO
7.1 Constituem motivos para rescisão do contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a
comprovar a impossibilidade da prestação dos serviços no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado no início da prestação dos serviços;
e) A paralisação do serviço, sem justa causa ou prévia comunicação a
CONTRATANTE;
f) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em
registro próprio, pelo representante da CONTRATANTE designado para
acompanhamento e fiscalização deste contrato;
g) a decretação de falência da CONTRATADA;
h) a dissolução da CONTRATADA;
i) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução deste contrato.
J) todos os motivos mencionados no Art. 77 da Lei 8.666/93.

8 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 O CONTRATADO incorrerá em multa, quando houver o descumprimento de
uma ou mais obrigações previstas no Presente Instrumento.
8.2 O valor da sanção a ser aplicada será proporcional aos danos causados a
Administração Pública, podendo chegar a 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato, sem prejuízo de outras penalidades legais aplicáveis.
Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA, poderão ser aplicadas
penalidades de:
a) advertência;
b) multa da forma e equivalência da Cláusula Oitava;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração por prazo de até 02 (dois) anos;
d) impedimento temporário de participação em licitação e impedimento
de contratar com a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar com esta administração
pública;
f) rescisão do contrato nas hipóteses permitidas legalmente;
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g) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuízos
causados à administração Pública Municipal.
cn
Parágrafo Segundo - O CONTRATADO Incorrerá nas mesmas penas
previstas nas alíneas “c” e “d” da cláusula nona, se:
a) sofrer condenação definitiva por praticar meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticar atos ilícitos, entre eles, a litigância de má-fé;
c) demonstrar inidoneidade para contratar com a CONTRATANTE em
virtude de atos ilícitos praticados.
Parágrafo Terceiro - Na hipótese da caracterização da litigância de máfé, a Prefeitura Municipal, independentemente, da ação judicial competente,
aplicará, imediatamente, após a constatação do fato, penalidade de suspensão ao
CONTRATADO, do direito de participar das licitações promovidas pelo
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Apresentar os funcionários responsáveis pelo serviço, devidamente
identificados, portando crachá com timbre da empresa, foto e demais dados
pessoais.
9.2 Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com o ônus decorrente das
ações judiciais por prejuízos havidos e originados da execução do contrato, e que
sejam ajuizados contra a Administração pública Municipal.
9.3 Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação cerca
das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da administração
Pública Municipal.
9.4 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quais querem outras que
forem devidas, referente aos serviços executados por seus empregados, uma vez
que os mesmos não tem nenhum vínculo empregatício com a Administração
Pública Municipal.
9.5 Recolher os impostos Federais, Estaduais e Municipais, e demais tributos que
incidam, ou venham a incidir, sobre o objeto do contrato.
9.6 Arcar com eventuais danos pessoais ou materiais causados à administração e
(ou) a terceiros provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus
empregados ou prepostos, na execução dos serviços a serem prestados.
9.7 Comunicar, por escrito à administração Pública Municipal ,quando verificar
condições inadequadas para a prestação de serviços ou iminência de fatos que
possam prejudicar a perfeita execução do objeto deste credenciamento.
9.8 Manter atualizado o número de telefone, e-mail ou qualquer outro meio de
comunicação disponível. A Contratada ainda se obriga a:
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a) Manter atualizados os prontuários médicos e o arquivo médico,
quando
necessários, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ressalvados outros prazos
cn
previstos em lei;
b) Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem pacientes para fins de
experimentação;
c) Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e
igualitário, mantendo a qualidade na prestação de serviços;
d) Justificar aos pacientes ou aos seus representantes, por escrito, as
razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato
profissional previsto neste contrato, desde que solicitadas pelo paciente, devendo
referida informação constar do relatório estatístico.
e) Esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes
aos serviços oferecidos;
f) Respeitar a decisão do paciente, ao consentir ou recusar prestação
de serviços de saúde, salvo em casos de iminente perigo de vida ou obrigação
legal;
g) Garantir confidencialidade de dados e informações sobre pacientes;
h) Notificar o CONTRATADO de eventual alteração de seus atos
constitutivos ou de sua diretoria, enviando-lhe, no prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de registro da alteração, cópia autenticada dos respectivos
documentos.
Parágrafo Primeiro - A Contratada não poderá fazer uso, em material de
divulgação de seus serviços ou outros meios correlatos, da imagem e do nome do
Contratado PÚBLICO, sem que haja prévia e expressa autorização para tal fim.
Sendo que o não cumprimento desta cláusula implicará em RESCISÃO imediata
do CONTRATO, sem que seja necessário observar os prazos de vigência e para
denúncia.
9.9 O CREDENCIADO não poderá cobrar do Município de Navegantes, qualquer
complementação aos valores pagos pelos serviços prestados;
9.10 Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários,
taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu
pessoal necessário à execução do serviço;
9.11 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier
Causar ao paciente;
9.12 executar, conforme a melhor técnica, os procedimentos laboratoriais,
obedecendo rigorosamente às normas técnicas respectivas;
9.13 cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força
deste edital;
9.14 permitir o acesso dos supervisores e auditores da coordenação de controle e
avaliação da Secretaria Municipal de Saúde para supervisionar e acompanhar a
execução da prestação dos serviços especializados do contrato.
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9.15
Manter, durante todo o contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação
exigidas no credenciamento.
cn

10. CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS PARA O SERVIÇO PRESTADO
10.1 Obedecer às normas e exigências dos órgãos fiscalizadores, cumprir critérios
de proficiência técnica e segurança sanitária estabelecidos pela ANVISA e demais
órgãos de regulação Estadual e Municipal.
10.2 Possuir estrutura devidamente equipada, com profissionais capacitados para
avaliação, execução e análise dos exames por imagem, a fim de prestar os
serviços com segurança, eficácia e agilidade.
10.3 Manter quadro de profissionais em quantitativo adequado para a execução e
análise, de modo a atender a demanda dos exames necessários, evitando seu
acúmulo.
10.4 Garantir os direitos dos usuários da saúde, conforme a Carta dos Direitos dos
Usuários da Saúde, estabelecido pela portaria MS/GM nº 1820, de 13 de agosto
de 2009, integralmente, mas em especial o disposto no Artigo 4º, que estabelece
que toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado
por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortáveis e acessível a
todos, como também que é direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter
atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou
negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual,
identidade de gênero, condições econômicas e sociais, estado de saúde, de
anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe:
a) Identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo
documento do usuário e usuária um campo para se registrar o nome social,
independente do registro civil sendo assegurado o uso do nome de preferência,
não podendo ser identificado por número, nome ou código da doença ou outras
formas desrespeitosas ou preconceituosas;
b) A identificação dos profissionais, por crachás visíveis, legíveis e/ou
por outras formas de identificação de fácil percepção;
c) Nas consultas, nos procedimentos diagnósticos, preventivos,
cirúrgicos, terapêuticos e internações o seguinte: 1. A integridade física; 2. A
privacidade a ao conforto; 3. A individualidade; 4. Aos seus valores éticos,
culturais e religiosos; 5. A confidencialidade de toda e qualquer informação
pessoal; 6. A segurança do procedimento; e 7. O bem-estar psíquico e emocional.
d) O atendimento agendado nos serviços de saúde, preferencialmente
com hora marcada;
e) O direito a acompanhante, pessoa de livre escolha, nas consultas e
exames;
f) A opção de marcação de atendimento por telefone para pessoas com
dificuldade de locomoção;
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g) A não-limitação de acesso aos serviços de saúde por barreiras
físicas,
tecnológicas e de comunicação;
cn
h) A espera por atendimento em lugares protegidos, limpos e
ventilados, tendo à sua disposição água potável e sanitária, e devendo os serviços
de saúde se organizarem de tal forma que seja evitada a demora nas filas.
11- DO DESCREDENCIAMENTO
11.1 A empresa credenciada poderá ser descredenciada quando:
a) descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas no
edital de descredenciamento ou no instrumento de contratação de prestação de
serviço,
b) apresentar, a qualquer tempo na respectiva do instrumento
contratual, documentos que tenha informações inverídicas;
c) não comparecer ao local da realização das atividades contratadas
com antecedência para garantir a sua plena execução;
d) Afastar-se da prestação de serviços, mesmo temporariamente sem
razão fundamentada ou notificação prévia.
12 DA FISCALIZAÇÃO
12.1 A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do
Município de Navegantes/SC, durante o período de vigência do Contrato, para
representá-la sempre que for necessário.
PÁRAGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deve permitir a qualquer
tempo a vistoria em suas instalações pelos Técnicos (que fiscalizarão e
acompanharão a execução dos serviços a serem prestados) da Secretaria da
Saúde do Município de Navegantes/SC.
13 DOS CASOS OMISSOS
13.1 Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes,
com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas,
tendo por base o que dispõem a Lei n º 8.666/93 e demais legislação vigente
aplicável à espécie.
14 DAS ALTERAÇÕES Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos
pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sempre através de Termo Aditivo.
15 DO FORO
15.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Navegantes, como competente para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
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À vista
das informações contidas nestes autos e com observância às normas
cn
vigentes, APROVO o presente Termo de Referência e AUTORIZO a realização do
procedimento licitatório.
Navegantes, 08 de março de 2019.

____________________________
MARLUZA TREVISAN
Secretária Municipal de Saúde
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