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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2013 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2013 
 
 

“OBJETIVANDO O CREDENCIAMENTO 
DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE” 

 

 
 

O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS, pessoa jurídica de 
direito público, com sede administrativa na Rua Amaro Souto, nº 2203, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 88138292/0001-74, neste ato representado 

por seu Prefeito Municipal, Sr. Luis Henrique Oliveira Antonello, faz 
saber pelo presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, que estará 

efetuando CREDENCIAMENTO, no Departamento de Licitações do Município, 
a partir das 9h30min do dia 19 do mês de fevereiro do ano de 2013, 
de interessados em prestar os serviços médicos constantes no objeto desta 

licitação. 
 

 
 

1 DO OBJETO 

 
O presente Chamamento Público tem por objeto o 

CREDENCIAMENTO, com pagamento de procedimentos pela Tabela 
aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, de pessoas físicas ou jurídicas 
para prestação de serviços médicos: consultas e exames, conforme 

especialidades, quantidades e valores a seguir especificados: 
 

EXAME 
 

ITEM ESPECIALIDADE/EXAME QUANTIDADE/

MÊS 

VALOR 

UNITÁRIO 

01 EXAMES DE ELETRO ENCEFALOGRAMA ATÉ 30 R$ 50,00 

 
CONSULTAS 

 
ITEM ESPECIALIZAÇÃO QUANTIDADE/

MÊS 

VALOR 

UNITÁRIO 

01 NEUROLOGIA/CONSULTAS REALIZADAS NO 

MUNICÍPIO 

ATÉ 30 R$ 80,00 

02 NEUROLOGIA/CONSULTAS REALIZADAS 

FORA DO MUNICÍPIO 

ATÉ 30 R$ 60,00 
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2 DO CREDENCIAMENTO 
 

2.1 Os interessados que desejarem efetuar o credenciamento deverão 

obrigatoriamente apresentar os seguintes documentos, em original ou por 
cópia autenticada em tabelionato ou pelo(s) servidor(es) municipal(is)   

encarregado(s) pelo recebimento dos mesmos. 
 

2.2 O credenciamento para Pessoas Jurídicas consistirá em 

apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado 
ou no Cartório de títulos  ou documentos, onde conste, dentro de seus 
objetivos, a prestação de serviços acima indicados.  

 
b) cartão  do CNPJ/MF  (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda); 
 

c) certidão Negativa de Débito com o Município sede do 

estabelecimento; 
 

d) certidão Negativa de Débito com  o INSS; 
 

e) certidão Negativa de Débito com o FGTS; 

 
f) alvará de localização fornecido pelo Município da sede da pessoa 

jurídica; 
 

g) cópia do alvará de funcionamento (saúde), segundo legislação 
vigente; 

 

h) relação de exames e serviços que se propõe a realizar (tabela 
aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde); 

 
i) capacidade máxima de atendimento (total quantitativo, bem como 
horário); 

 
j) descrição dos recursos físicos, materiais e humanos do serviço a ser 

credenciado: planta baixa detalhada e equipamentos (enumerar e 
especificar). 

 

2.3 O credenciamento para Pessoas Físicas consistirá em apresentação 
dos seguintes documentos: 
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a) declaração de compromisso de prestação e disponibilidade de carga 

horária, compatível com a conveniência do usuário; 
 

b) Carteira de Identidade; 

 
c) Título de especialista fornecido pelo Conselho Regional de Medicina; 

 
d) Curriculum Vitae com apresentação de títulos; 

 

e) Certidão Negativa de Débito com o Município do domicílio do 
interessado; 

 
f) comprovantes de recolhimento do INSS  como contribuinte individual 
dos últimos 12 (doze) meses ou período de contribuição quando esse for 

inferior a 12 (doze) meses; 
 

g) alvará de localização fornecido pelo Município sede do 
estabelecimento (consultório) do prestador. 
 

 
 

3 CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

a)  são vedados o trabalho do credenciado em dependências ou setores 

próprios do Município e o credenciamento de profissionais pertencentes ao 
quadro permanente do Município; 

 
b) o Município reserva-se ao direito de fiscalizar, de forma permanente, 

a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao 
descredenciamento, em  caso de má prestação, verificada em processo 
específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa; 

 
c) o credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de 

serviço; 
  

d) o teto máximo de exames ou consultas mês, para pessoa jurídica ou 

física, corresponderá a divisão da quantidade de procedimentos constantes 
do preâmbulo pelo número de empresas ou profissionais devidamente 

habilitados no presente procedimento; 
 

e) não poderá exercer atividade, por credenciamento, o profissional 

médico, que for servidor público em exercício de cargo em comissão ou 
função gratificada, ou que estiver em exercício de mandato eletivo ou com 

registro oficial de candidatura para qualquer desses cargos; 
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4 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação 
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, própria da Secretaria 

Municipal de Saúde: 
 

 

CONTA PROJ/ATIV CAT. ECON FONTE DE REC. 

259 2061000 339036000000 40 ASPS (3053) 

 

 
 

5 DO PAGAMENTO 

 
a) o pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado 

mensalmente levando em conta o número de procedimentos efetivamente 
realizados por encaminhamento do Município, multiplicado pelo valor 
correspondente da tabela aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, já 

demonstrado; 
 

b) o pagamento somente será efetuado mediante apresentação de 
documento fiscal idôneo. 
 

 
 

6 DO PESSOAL DO CREDENCIADO 
 
É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado, a 

utilização de pessoal para a execução dos respectivos procedimentos, 
incluindo encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 

resultantes do vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma 
hipótese, poderão ser transferidos ao Município. 

 

 
 

7 FORMALIZAÇÃO 
 
O credenciamento será formalizado mediante termo próprio, 

contendo cláusulas e condições previstas neste Edital. 
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8 INFORMAÇÕES 

 
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria 

Municipal de Saúde, Rua 7 de Setembro, nº 2298, ou pelo fone/fax (55) 

3231-1018. 
 

Rosário do Sul, 28 de janeiro de 2013. 
 
 

 
Dieizon Marques da Silva, 

Chefe do Departamento de Licitações. 
 
 

O documento relacionado a seguir é parte integrante 
deste Edital: 

 
Anexo I: minuta do termo de credenciamento. 
 

Data supra. 
 

 
Dieizon Marques da Silva, 

Chefe do Departamento de Licitações. 
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ANEXO I 
 
TERMO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº ..../2013 

 
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA 

SAÚDE”. 
 
 

 
O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL-RS, pessoa jurídica de 

direito público, com sede administrativa na Rua Amaro Souto, nº 2203 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 88138292/0001-74, neste ato representado 
por seu Prefeito Municipal, Sr. Luis Henrique Oliveira Antonello, 

(qualificar), doravante denominado CREDENCIANTE, e do 
outro,......................................................,(qualificar) registrado no 

CNPJ/CPF.............................., doravante denominado CREDENCIADO,  em 
conformidade com o disposto na Lei nº 8666/93 e, demais normas 
aplicáveis a espécie, tem entre si justa acordada a prestação de serviços 

mediante cláusulas e condições a seguir exaradas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente termo tem por objeto a prestação de serviços 

médicos: consultas e exames, conforme especialidades, quantidades e 

valores a seguir especificados: 
 

ITEM ESPECIALIDADE/EXAME/CONSULTA QUANTIDADE/MÊS VALOR 
UNITÁRIO 

01   R$ 

02   R$ 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) 
meses podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e 

anuência do CREDENCIADO, por iguais e sucessíveis períodos, até o limite 
de 60 (sessenta) meses, conforme estabelece o artigo 57, II, da Lei nº 
8.666/93. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação 
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, própria da Secretaria 
Municipal de Saúde: 

 

CONTA PROJ/ATIV CAT. ECON FONTE DE REC. 

259 2061000 339036000000 40 ASPS (3053) 
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CLAÚSULA QUARTA - DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO 
Os serviços contratados por este Termo serão pagos, de acordo 

com o número de atendimento efetuado, tendo como referência a tabela de 

preço referido no edital de Chamamento Público nº 002/2013 e, para o 
pagamento, o CREDENCIADO deverá apresentar a nota fiscal do serviço, 

acompanhada das “ordens de serviço” e visadas pela fiscalização do 
CREDENCIANTE, no primeiro dia útil do mês subseqüente ao da prestação 
dos serviços, para se efetivar aquele no prazo de cinco dias úteis seguintes. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO 

I – O credenciamento caracteriza uma relação contratual de 
prestação serviços; 

 

II – O CREDENCIADO deverá manter, durante a vigência deste 
Termo, as condições de habilitação exigidas para a sua celebração; 

 
III – É de responsabilidade exclusiva e integral do 

CREDENCIADO a utilização de pessoal para a execução dos respectivos 

procedimentos, incluído encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e 
fiscais resultantes de vínculo empregatício ou comercial; 

 
IV – É vedado: 
 

a) o trabalho do CREDENCIADO em dependências ou 
setores próprios  municipais; 

b)  ao CREDENCIADO ter em seu quadro social ou de 
empregados, sob pena de rescisão deste Termo, servidor público, 

contratado do Município CREDENCIANTE sob qualquer título, ocupante de 
cargo eletivo ou com registro oficial de candidatura a cargo no Município 
CREDENCIANTE; 

c) o CREDENCIADO não poderá vir a ocupar cargo público, 
contratado ou eletivo, no Município CREDENCIANTE, sob pena de rescisão 

deste Termo; 
d) a transferência dos direitos e obrigações decorrentes 

desse Termo. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

O CREDENCIANTE, por intermédio da Secretaria Municipal da 
Saúde realizará, subsidiariamente, fiscalização dos serviços decorrentes 
desse Termo, e designará servidor para tanto, não excluindo ou restringindo 

a responsabilidade do CREDENCIADO na prestação do serviço, objeto deste 
Termo. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
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A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes 

hipóteses: 
 
a) pela ocorrência de seu termos final; 

b) por solicitação do CREDENCIADO; 
c) por acordo entre as partes; 

d) unilateralmente, pelo CREDENCIANTE, após o devido 
processo legal, no caso de descumprimento de qualquer condição 
estabelecida no Edital ou no Termo de Credenciamento. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Rosário do Sul/RS para dirimir 
as dúvidas oriundas deste Termo, quando não solucionadas 
administrativamente. 

 
E, por estarem juntos e acordados, assinam o presente em três 

vias de igual teor e forma. 
 
Rosário do Sul, ...... de.............. de 2013. 

  
 

 
Luis Henrique Oliveira Antonello 
Prefeito Municipal 

 
 

_________________________ 
CREDENCIADO 

 
 
 

 
 

 
 


