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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 

 

 

 

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

com sede administrativa na Rua Amaro Souto, nº. 2203, faz saber pelo presente EDITAL 

DE CHAMAMENTO PÚBLICO, que estará efetuando CREDENCIAMENTO, no Departa-

mento de Licitações do Município, no período de 30/03/2017 até 31/12/2017, no 

horário das 9h às 12h, de interessados em prestar os serviços médicos, constantes no 

objeto desta licitação. 

 

1 DO OBJETO 

1.1 O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO para forne-

cimento de laudos médicos na especialidade de Cardiologia/Eletrocardiograma, 

conforme segue: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

Quantida-

de/Mês 

Valor unitário 

 

01 

Laudos médicos cardiológi-

cos/Eletrocardiograma 

 

150 un 

 

R$ 25,00 

 

1.2 Os procedimentos de laudos médicos ocorrerão mediante avaliação e autorização da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

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 tabeliona-

to ou pelo(s) servidor(es) municipal(is) encarregado(s) pelo recebimento dos mesmos. 

2.1.1 Para comprovação de Regularidade de Pessoa Jurídica deverão ser apresen-

tados, os seguintes documentos: 
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a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores (contrato social consolidado ou contrato 

social e todas as alterações); 

b) cartão do CNPJ/MF (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda); 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tribu-

tos e Contribuições Federais ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos re-

lativos aos Tributos Federais). 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do lici-

tante; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do lici-

tante; 

f) certidão negativa de débito com o FGTS; 

g) alvará de localização fornecido pelo Município da sede da pessoa jurídica; 

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

i) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943; 

j) declaração que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme modelo do Decreto Federal nº 4.358/02 (ANEXO II). 

k) declaração sob as penas da lei, expedida pela empresa participante, de que não foi 

considerada inidônea para contratar com a administração pública (ANEXO III). 

l) atestado, expedido pela empresa, de que não possui em seu quadro societário servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista 

(ANEXO IV). 

m) Diploma de Especialização em Cardiologia do(s) médico(s) que será (ão) responsá-

veis pelos laudos. 

2.1.2 Para a comprovação da Regularidade Pessoa Física deverão ser apresentados 

os seguintes documentos: 

a) Documento de Identidade; 

b) Cadastro Pessoa Física (CPF); 

c) Certidão de Regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

d) Certidão de Regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 

e) Certidão de Regularidade de débito com a Fazenda Federal; (unificada ou não) 
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f) Certidão de Débitos Trabalhistas, CNDT. 

g) Certidão Civil e Criminal. 

h) Diploma de Nível Superior em Medicina com Especialidade em Cardiologia. 

i) E as Declarações que se fizerem necessários, anexo deste Edital. 

 

3 CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 É vedado o trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do Municí-

pio e o credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente do Municí-

pio. 

3.2 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 am-

pla defesa. 

3.4 O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviço.  

3.5 O teto de exames corresponderá a divisão da quantidade de procedimentos constan-

tes no objeto deste Edital pelo número de empresas ou profissionais devidamente habili-

tados no presente procedimento. 

3.6 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. 

 

4 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 

SECRETARIA 

 

CONTA PROJETO/ATIVIDADE CATEGORIA RECURSO 

SMS 259 2061 3.3.3.90.36.00000000 40-ASPS 

 

5 DO PAGAMENTO 

5.1 Os pagamentos pelos serviços prestados pelos credenciados serão efetuados men-

salmente, levando em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por 

encaminhamento do Município, multiplicado pelo valor correspondente da tabela aprova-

da pelo Conselho Municipal de Saúde (item 01 deste edital); 
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5.2 O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de documento fiscal 

idôneo. 

 

6 DO PESSOAL DO CREDENCIADO 

6.1 É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de pessoal pa-

ra a execução dos respectivos procedimentos, incluindo encargos trabalhistas, previden-

ciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes do vínculo empregatício, cujo ônus e obri-

gações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos ao Município. 

 

7 FORMALIZAÇÃO 

7.1 O credenciamento será formalizado mediante termo próprio, contendo cláusulas e 

condições previstas neste Edital. 

 

8 INFORMAÇÕES 

8.1 Os interessados poderão obter maiores informações junto ao Departamento de Lici-

tações desta Prefeitura, das 9h às 12h, de segunda à sexta-feira, ou pelo telefone (55) 

3231-2844, Ramal 213, ou ainda pelo e-mail: licita.rosario@hotmail.com. 

8.2 O presente edital também se encontra disponível na página eletrônica da Prefeitura 

de Rosário do Sul (www.prefeituraderosario.com.br), na aba “Licitações”. 

 

9 DOS ANEXOS 

9.1 Os documentos relacionados a seguir são parte integrantes deste Edital: 

ANEXO I: minuta do termo de credenciamento. 

ANEXO II: declaração de que cumpre as determinações do inciso XXXIII, do 

artigo 7º da Constituição Federal (modelo); 

ANEXO III: declaração de idoneidade (modelo); 

ANEXO IV: atestado de que não possui em seu quadro societário servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista 

(modelo); 

Rosário do Sul, 30 de março de 2017. 

 

 

Zilase Rossignollo Cunha 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº. ....../2017 

 

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. 

881.382.292/0001-74, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. Zilase 

Rossignollo Cunha CPF, doravante denominado CREDENCIANTE, e do ou-

tro,.......................................,(qualificar) registrado no CNPJ........................., dora-

vante denominado CREDENCIADO, firmam o presente Termo que por fundamento e fina-

lidade a consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo Admi-

nistrativo nº 2630/2016, Inexigibilidade de Licitação-Chamamento Público nº 

..../2016, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e, demais normas apli-

cáveis a espécie, mediante as cláusulas e condições a seguir exaradas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O presente Termo tem por objeto o CREDENCIAMENTO de procedimentos médicos 

especializados em cardiologia, conforme tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

Quantida-

de/Mês 

Valor unitário 

 

01 

Exames cardiológi-

cos/Eletrocardiograma 

com laudo médico. 

 

150 un 

 

R$25,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

2.1 O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar de sua 

assinatura, 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 

3.1 As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 
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SECRETARIA 

 

CONTA PROJETO/ATIVIDADE CATEGORIA RECURSO 

SMS 259 2061 3.3.3.90.36.00000000 40-ASPS 

 

 

CLAÚSULA QUARTA - DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO 

4.1 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 

Inexigibilidade Nº 002/2017 - Chamamento Público nº 04/2017 e, para o paga-

mento, o CREDENCIADO deverá apresentar a nota fiscal do serviço, acompanhada das 

“ordens de serviço”, revisadas pela fiscalização do CREDENCIANTE, no primeiro dia útil 

do mês subsequente ao da prestação dos serviços, para se efetivar aquele no prazo de 

05 (cinco) dias úteis seguintes. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO 

5.1 O credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação serviços. 

5.2 O CREDENCIADO deverá manter, durante a vigência deste Termo, as condições de 

habilitação exigidas para a sua celebração. 

5.3 É de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO a utilização de pessoal 

para a execução dos respectivos procedimentos, incluído encargos trabalhistas, previden-

ciários, sociais e fiscais resultantes de vínculo empregatício ou comercial. 

5.4 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 Muni-

cípio CREDENCIANTE; 

c) o CREDENCIADO não poderá vir a ocupar cargo público, contratado ou eletivo, no Mu-

nicípio CREDENCIANTE, sob pena de rescisão deste Termo; 

d) a transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse Termo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

6.1 O CREDENCIANTE, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde realizará, subsi-

diariamente, fiscalização dos serviços decorrentes deste Termo, sendo Gestor................ 
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e fiscal......................, não excluindo ou restringindo a responsabilidade do CREDENCI-

ADO na prestação do serviço, objeto deste Termo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

7.1 A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes hipóteses: 

a) pela ocorrência de seu termo final; 

b) por qualquer uma das partes, mediante notificação com 30 (trinta) dias de antece-

dência; 

c) por acordo entre as partes; 

d) unilateralmente, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de des-

cumprimento de qualquer condição estabelecida no Edital ou no Termo de Credenciamen-

to. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

8.1 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão admi-

nistrativa, previstos no art. 77 da Lei federal n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

9.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Rosário do Sul/RS para dirimir as dúvidas oriundas 

deste Termo, quando não solucionadas administrativamente. 

9.2 E, por estarem juntos e acordados, assinam o presente em quatro vias de igual teor 

e forma. 

 

Local e data. 

 

 

Representante Legal 
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     ANEXO II 

 

(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

DECLARAÇÃO (modelo) 

 

Declaramos, em atendimento ao disposto no Edital Inexigibilidade Nº  

011/2016- Chamamento Público nº .../2016, que não possuímos em nosso quadro de 

pessoal, empregado com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

e de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 

V do artigo 27 da Lei  nº 8.666/93. 

 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

Representante Legal 
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ANEXO III 

 

 

(A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (modelo) 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Responsável 

Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contra-

tar com a Administração Pública.  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 

Local e data. 

 

 

Representante Legal 
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ANEXO IV 

 

 

ATESTADO (modelo) 

 

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Responsável 

Legal, atesta, sob as penas da lei, que não possui, em seu quadro societário, servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  

 

 

 

Local e data. 

 

 

Representante Legal 

 

 

 

 

 


