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ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 01/2018 

 

Edital de credenciamento para  realização de 
consultas e procedimentos cirúrgicos na área de 
otorrinolaringologia e anestesista para o Fundo 
Municipal de Saúde. 

 

O município de Guarujá do Sul, através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 11.252.074/0001-31, com sede na Rua Governador Jorge 
Lacerda, 484, Guarujá do Sul,  em atendimento às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, 
considerando a necessidade de contratação, sem exclusividade, realização de consultas e 
procedimentos cirúrgicos na área de otorrinolaringologia e anestesista para o  Fundo Municipal 
de Saúde, torna público que se encontra aberto o Credenciamento de prestadores de serviços 
que atendam as condições do presente edital. 

1 - DO OBJETO 

1.1 O presente Edital destina-se a receber as inscrições para credenciamento para  realização 
de consultas e procedimentos cirúrgicos na área de otorrinolaringologia e anestesista  para o 
Fundo Municipal de Saúde. 

1.2 As especificações do objeto do presente Credenciamento e respectivos preços a serem 
pagos pelo Fundo Municipal de Saúde são os seguintes: 

    

1 Septoplastia para correção de desvio  404010482 400,00 

2 Adenoidectomia  404010016 500,00 

3 Amigdalectomia 404010024 500,00 

4 Amigdalectomia com Adenoidectomia 404010032 500,00 

5 Microcirurgia otologica 404010037 500,00 

6 Turbinectomia  404010415 500,00 

7 Sinusotomia bilateral  404010326 400,00 

8 Consulta com Anestesia   130,00 

9 Consulta com Otorrinolaringologista   130,00 

Fonte: Governo de Santa Catarina  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Comissão Intergestores Bipartite 
 Deliberação 021/CIB/2018  
 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão se credenciar as pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências, inclusive 
quanto à documentação, constantes neste Edital e seus anexos. 



 2

2.2 Estão impedidos de se credenciar as pessoas jurídicas que tenham sido declaradas 
inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, pelo prazo da declaração de 
inidoneidade. 

2.3 O Credenciamento dar-se-á a partir do dia 26 de setembro de 2018. 

 

3 - DA DOCUMENTAÇÂO 

3.1 Para fins de credenciamento, os interessados deverão apresentar a seguinte 
documentação, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, salvo 
os documentos gerados automaticamente por sistemas disponíveis na Internet, desde que a 
veracidade dos mesmos possa ser conferida também pela Internet. 

 

a) Para habilitação de pessoa jurídica: 
a.1. Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 
a.2. Prova de regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL, da sede da proponente; 

 
a.3. Prova de regularidade para com a Fazenda ESTADUAL, da sede da proponente; 

 
a.4. Prova de regularidade para com a Fazenda FEDERAL; 
 
a.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 
a.6. Declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII, Art.7º, da CF/88 
(Proteção ao trabalho de menores de 18 anos); Anexo IV. 

 
a.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 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. 

a.8. Alvará Sanitário, do estabelecimento onde serão prestados os serviços. 

a.9. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

a.10. Comprovante de inscrição e regularidade junto ao Conselho de Classe;  
 
a.11.  Comprovação de que possui Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços com 
profissional qualificado para a execução dos serviços a que pretende se credenciar; 
 
a.12.  Comprovante de habilitação e/ou capacitação do profissional que executará o serviço;  
 
a.13. Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Ato Constitutivo, Estatuto ou 
Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores 
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4 - DA INSCRIÇÃO E DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

4.1 Os interessados deverão preencher a Solicitação de Credenciamento, conforme ANEXO I, e 
entregar, acompanhada dos documentos de habilitação junto ao Departamento de Compras e 
Licitações da Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul, mediante protocolo Funcionário 
responsável. 

4.2 O município de Guarujá do Sul,  fará a análise do pedido de credenciamento e da 
documentação no prazo de 02 (dois) dias, sendo habilitados os que cumprirem todos os 
requisitos deste edital, e inabilitados os que deixarem de cumprir um ou mais itens. 

4.3 O município de Guarujá do Sul publicará a habilitação ou inabilitação dos interessados no 
Mural Publico do Município e no endereço www.guarujadosul.sc.gov.br. 

4.4 Após a publicação da habilitação do interessado, o mesmo disporá do prazo de 05 dias para 
comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul  e assinar o Contrato de 
Credenciamento, nos termos da minuta constante no ANEXO II.  

 

5 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

5.1 Os serviços de exames prestados pelos credenciados serão remunerados por item, de 
acordo com os valores constantes no Item 1 deste edital. 

5.2. O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 05 do mês subseqüente a execução 
do objeto, mediante apuração e comprovação dos serviços prestados no mês anterior pelo 
credenciado até o ultimo dia útil do mês, acompanhada do respectivo documento fiscal e 
relatório emitido pelo Fundo Municipal de Saúde discriminando os serviços  executadas e os 
usuários atendidos. 

5.6 Havendo indícios de fraude ou erro em relação ao quantitativo de serviços prestados a 
qualquer tempo, fica assegurado ao município de Guarujá do Sul  a realização de auditoria para 
aferição correta dos serviços prestados, podendo deduzir a diferença apurada do pagamento 
mensal. 

5.7. O município de Guarujá do Sul,  fará a retenção de tributos na fonte quando a lei assim o 
determinar. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 Ao credenciado competirá: 

a) Executar os serviços nas condições estipuladas neste Edital, observando-se os parâmetros 
de boa técnica e as normas legais aplicáveis; 

b) Prestar os serviços apenas mediante autorização do Fundo Municipal de Saúde, por meio de 
autorização expressa; 

c)  Apresentar documento fiscal dos serviços  prestados no mês anterior no prazo estipulado 
neste Edital; 

d) Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento, durante todo o 
período em que se mantiver credenciado; 

e) Comunicar ao Fundo Municipal de Saúde, por escrito e com antecedência mínima de 02 
(dois) dias úteis, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução dos serviços ou 
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quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a 
perfeita prestação dos serviços; 

f) Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços contratados. 

g) Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou 
sub-contratação; 

h) Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Fundo Municipal de 
Saúde. 

6.2 Ao Fundo Municipal de Saúde  município de Guarujá do Sul  competirá: 

a) Efetuar o pagamento ao credenciado em função dos serviços prestados de acordo com a 
tabela de preços constante no Item 1, no prazo previsto neste edital; 

b) Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relatórios de serviços 
apresentados; 

c) Fiscalizar o cumprimento das disposições deste edital e da prestação dos serviços, bem 
como esclarecer eventuais dúvidas; 

d) Fornecer as autorizações para execução dos serviços. 

 

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 As despesas decorrentes das contratações realizadas a partir deste edital de 
credenciamento para o ano de 2018 correrão por conta da dotação do Fundo Municipal de 
Saúde. 

 

8 - DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

8.1 A contratação das pessoas  jurídicas credenciadas se dará da seguinte forma: 

a) Uma vez identificada a necessidade de contratação de  consultas e procedimentos cirúrgicos 
na área de otorrinolaringologia e anestesista,  constante neste edital de credenciamento, será 
ofertado ao paciente  a opção de escolha do credenciado, conforme lista de credenciados  
mantida pelo Fundo Municipal de Saúde município de Guarujá do Sul; 

b) A requisição das consultas e procedimentos cirúrgicos na área de otorrinolaringologia e 
anestesista,  deverá ser aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde que manterá controle da 
cota mensal de serviços fixada pelo Fundo Municipal de Saúde,  conforme Item 1; 

c) Após a aprovação da requisição, será agendada a execução do serviço diretamente com a 
pessoa jurídica credenciada; 

d) Para comprovação da execução do serviço o credenciado deverá apresentar junto a Fundo 
Municipal de Saúde,  documento hábil, assinado pelo requisitante do serviço; 

 

9 - DO DESCREDENCIAMENTO 

9.1 Constituem motivo para o descredenciamento: 

a) Deixar de promover a atualização dos documentos de habilitação ou incorrer em situação de 
irregularidade fiscal; 
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b) Apuração de fatos supervenientes que importem no comprometimento da capacidade 
jurídica, técnica, fiscal do credenciado; 

c) Nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93.  

d) O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo,  desde que 
requerido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

9.2 Da decisão de descredenciamento, que deverá ser devidamente motivada pelo Fundo 
Municipal de Saúde do município de Guarujá do Sul, caberá defesa no prazo de 10 dias úteis, 
como garantia do credenciado ao direito do contraditório, sendo avaliadas suas razões pelo 
Fundo Municipal de Saúde do município de Guarujá do Sul  no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

9.3 O descredenciamento não exime a aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei 
Federal n 8.666/93. 

 

10 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

10.1 As impugnações ao edital deverão ser efetuadas por escrito, endereçadas ao município de 
Guarujá do Sul,  e protocoladas no endereço da Avenida João Pessoa, 1265 – Prefeitura 
Municipal de Guarujá do Sul, no prazo de cinco dias úteis contados da data da publicação do 
presente Edital. 

10.2 Caberá ao município analisar e decidir sobre a petição de impugnação no prazo de dois 
dias úteis. 

 

11 - DOS RECURSOS 

11.1 O interessado não habilitado poderá interpor recurso no prazo de cinco dias úteis a contar 
da data de divulgação do resultado do processo de habilitação, devendo apresentar suas 
razões por escrito, endereçadas ao Município de Guarujá do Sul, e protocoladas no endereço 
Avenida João Pessoa, 1265 – Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul. 

11.2 Caberá ao Município  analisar e decidir sobre o recurso no prazo de dez dias úteis. 

 

12 - DAS PUBLICAÇÕES 

12.1 As publicações legais decorrentes deste credenciamento, inclusive o presente edital, serão 
realizadas no Diário Oficial dos Municípios ( DOM ), Mural Publico e disponibilizadas no 
endereço www.guarujadosul.sc.gov.br.  

12.2 A íntegra do edital, bem como a relação dos credenciados ficará a disposição no site do 
município de Guarujá do Sul, no endereço www.guarujadosul.sc.gov.br.  

 

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Fazem parte do presente Edital: 

a) ANEXO I – Modelo de Solicitação de Credenciamento; 

b) ANEXO II - Minuta do Termo de Credenciamento. 

13.2 O município reserva-se no direito de, justificando, anular ou revogar este Edital de 
Credenciamento, sem que caiba reclamação ou indenização de qualquer espécie. 
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13.3. A escolha do prestador do serviço será de livre iniciativa de cada paciente que deverá 
fazê-lo pelos critérios que entender pertinente. 

13.4. Os casos omissos no presente Edital serão analisados sob os aspectos da Lei nº 
8.666/93. 

 

 

 

Guarujá do Sul/SC, 10 de setembro de 2018. 

 

 

 

______________________________ 
Volnei Luis Gossler,  

Secretaria Municipal de Saúde. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 

 
 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 01/2018 
 
 

 

Através do presente, a  Empresa ______________________________________,  pessoa jurídica de 

direito privado, sito na ________________________________,  cidade de 

___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. ___________________________, 

neste ato representada por ____________________________________,  solicitar 

CREDENCIAMENTO para  realização de consultas e procedimentos cirúrgicos na área de 

otorrinolaringologia e anestesista para o Fundo Municipal de Saúde 

 

 

Guarujá do Sul /SC, ______ de ____________________  de 2018. 

 

 

 

 
____________________________________ 

     Assinatura Responsável 
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ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 

ANEXO II 
 

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N.° _____/ _ ( Minuta) 
 

Contrato de Credenciamento que entre si celebram 
o Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Guarujá do Sul e 
__________________________________________
, conforme regulamentação disposta no Edital de 
Credenciamento n.° 01/2018 

O município de Guarujá do Sul, através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 11.252.074/0001-31, com sede na Rua Governador Jorge 
Lacerda, 484, Guarujá do Sul,   neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde,  Sr. 
Volnei Luis Gossler, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa........ 
(vencedora do certame),  pessoa jurídica de direito privado, sito na .......,  cidade de ......., 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° ......., neste ato representada por seu ........., doravante 
denominado simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal n.° 
8.666/93, a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação, Parecer Jurídico e o Edital de 
Credenciamento n.° 01/2018,   RESOLVEM celebrar o presente Contrato de 
Credenciamento, conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto deste Contrato de credenciamento para  realização de  consultas e procedimentos 
cirúrgicos na área de otorrinolaringologia e anestesista para o Fundo Municipal de Saúde, 
conforme edital de Credenciamento nº. 01/2018.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. O presente Contrato fundamenta-se: 

a) nas determinações da Lei 8.666/93, especialmente o art. 25, caput, da Lei n.° 8.666/93; 

b) na Justificativa de Inexigibilidade de Licitação; 

c) no Parecer Jurídico da Assessoria do Município de Guarujá do Sul; 

d) no Edital de Credenciamento n.° 01/2018; 

e) nos preceitos do Direito Público; 

f) supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do 
Direito Privado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO  

3.1. Este Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro de 2018, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério do 
CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária do 
Fundo Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DOS PREÇOS A SEREM 
PAGOS 

5.1. As especificações do objeto do presente Credenciamento e respectivos preços a serem 
pagos pelo Fundo Municipal de Saúde:  

    

1 Septoplastia para correção de desvio  404010482 400,00 

2 Adenoidectomia  404010016 500,00 

3 Amigdalectomia 404010024 500,00 

4 Amigdalectomia com Adenoidectomia 404010032 500,00 

5 Microcirurgia otologica 404010037 500,00 

6 Turbinectomia  404010415 500,00 

7 Sinusotomia bilateral  404010326 400,00 

8 Consulta com Anestesia   130,00 

9 Consulta com Otorrinolaringologista   130,00 

Fonte: Governo de Santa Catarina  
 Secretaria de Estado da Saúde  
 Comissão Intergestores Bipartite 
 Deliberação 021/CIB/2018  
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 

6.1 Os consultas e procedimentos cirúrgicos na área de otorrinolaringologia e anestesista, 
prestados pelos credenciados serão remunerados por item, de acordo com os valores 
constantes na Clausula Quinta deste contrato. 

6.2 O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 05 do mês subseqüente a execução do 
objeto, mediante apuração e comprovação dos serviços prestados no mês anterior pelo 
credenciado até o ultimo dia útil do mês, acompanhada do respectivo documento fiscal e 
relatório emitido pelo Fundo Municipal de Saúde, discriminando consultas e procedimentos 
cirúrgicos na área de otorrinolaringologia e anestesista  e os usuários atendidos. 

6.3. Havendo indícios de fraude ou erro em relação ao quantitativo de serviços prestados a 
qualquer tempo, fica assegurado ao município de Guarujá do Sul  a realização de auditoria para 
aferição correta dos serviços prestados, podendo deduzir a diferença apurada do pagamento 
mensal. 

6.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
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6.5. O município fará a retenção de tributos na fonte quando a lei assim o determinar. 

6.6. O CONTRATANTE não se responsabiliza por despesas efetuadas que não estejam dentro 
das especificações do objeto estabelecidas no item 5.1 deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

7.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ao credenciado em função das consultas e procedimentos cirúrgicos na 
área de otorrinolaringologia e anestesista de acordo com a tabela de preços constante no Item 
1, no prazo previsto neste edital; 

b) Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relatórios de serviços 
apresentados; 

c) Fiscalizar o cumprimento das disposições deste edital e da prestação dos serviços, bem 
como esclarecer eventuais dúvidas; 

d) Fornecer as autorizações para execução dos serviços. 

7.2. São obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento do presente contrato, todas as cláusulas 
constantes deste instrumento e mais as do Edital de Credenciamento  n.° 01/2018; 

b) Executar os serviços nas condições estipuladas neste Edital, observando-se os parâmetros 
de boa técnica e as normas legais aplicáveis; 

c) Prestar os serviços apenas mediante autorização do Fundo Municipal de Saúde, por meio de 
autorização expressa; 

d)  Apresentar documento fiscal dos serviços prestados no mês anterior no prazo estipulado 
neste Edital; 

e) Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento, durante todo o 
período em que se mantiver credenciado; 

f) Comunicar ao Fundo Municipal de Saúde, por escrito e com antecedência mínima de 02 
(dois) dias úteis, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução dos serviços ou 
quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a 
perfeita prestação dos serviços; 

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços contratados. 

h) Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou 
sub-contratação; 

i) Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Fundo Municipal de 
saúde cujas reclamações se obriga a atender. 

7.3. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de 
pessoal para a execução do objeto, bem como os encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em 
nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
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               8.1. Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, custos e despesas que sejam 
devidos, em decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte. 

8.2. Ao aceitar os termos deste Credenciamento, a CONTRATADA declara haver levado 
em conta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as 
despesas incidentes sobre o objeto do presente Contrato, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto estipulado neste Contrato, conforme o 
caso poderá ser aplicada à CONTRATADA as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 

 a) Advertência; 

b) Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93; 
sendo que em caso de multa esta corresponderá a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

9.2. Garantidos o contraditório e a ampla defesa, ensejam o cancelamento do 
credenciamento da CONTRATADA: 

 a) não aceitar os termos das especificações do objeto, conforme descrito no item 5.1 
deste Contrato, salvo motivo plenamente justificado; 

b) comportar-se de modo inidôneo; 

 c) fizer declaração falsa; 

 d) cometer fraude fiscal; 

 e) falhar ou fraudar no fornecimento do objeto. 

9.3. A multa prevista na alínea “a” do item 9.1 deste instrumento poderá, a critério da 
Administração, ser aplicada isolada ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau 
da infração cometida pela CONTRATADA. 

9.4. Quando aplicada, a multa deverá ser paga espontaneamente no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis ou ser deduzida do valor correspondente ao valor do serviço, após prévio 
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobrada 
judicialmente, a critério do CONTRATANTE. 

9.5. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de 
multa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Credenciamento Centralizado. 
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A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata rescisão do presente contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

10.2. A rescisão do referido Contrato, a pedido da CONTRATADA, somente se dará em 
face de motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo CONTRATANTE. 

10.3. Da contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da 
Prefeitura Municipal de Descanso. 

10.4. O resumo deste Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios ( DOM ) . 

10.5. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, em conformidade com 
as disposições constantes do Edital de Credenciamento n.º 01/2018 e das normas legais 
aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São Jose do Cedro, Estado de Santa Catarina, 
para dirimir a quaisquer dúvidas decorrentes da execução do presente contrato, com renuncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

11.2 E por entenderem as pastes estarem justas as cláusulas contratadas, firmam o 
presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor, abaixo assinadas. 

 

Guarujá do Sul  - SC, ............ de ........................ de 2018. 

 

__________________________                 _______________________________ 
 Volnei Luis Gossler,  
 Secretaria Municipal de Saúde.                                                              Contratada 
Contratante.  

 

 

Testemunha:  
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ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CF/88 
 

 

 

............................................ , pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na ..........................,  centro, 

na cidade ..................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº.  .......................................... 

DECLARA, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possui em seu 

quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos 

e insalubres, e de menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função. 

 

 

 

 

Guarujá do Sul (SC), ............ de ...........................de 2018. 

 

 

 

______________________ 

Responsável  

Carimbo CNPJ  
 

 

 


