
 

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

PROCESSO LICITATORIO Nº. 01/2017 
INEXIGIBILIDADE Nº. 01/2017 

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 01/2017 

 
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, de exames laboratoriais 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 aquisição de 
serviço para realização de exames laboratoriais destinados aos pacientes da Secretaria Municipal 
de Saúde de Guarujá do Sul para o ano de 2017.  
1.2. Os valores dos exames serão Tabela SUS. 
1.3.  As especificações do objeto do presente Credenciamento e respectivos preços a serem 
pagos pelo Fundo Municipal de Saúde estão especificados no Anexo IV – Relação dos Itens do 
Credenciamento.  
 
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. A empresa para credenciamento dos serviços de exames laboratoriais, deverá coletar o 
material para a realização dos mesmos, na sede do Município, por profissional qualificado, em 
laboratório próprio ou posto de coleta, 
 
 
03 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 3.1 - Os Documentos exigidos deverão ser entregues e protocolados no Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, sito na Rua Parana, 338, até as 08:15  do dia 17 
de janeiro de 2017, em 02 (dois) envelopes lacrados, denominado, DOCUMENTAÇÃO PARA 
CREDENCIAMENTO (Envelope n° 01) e PROPOSTA PARA CREDENCIAMENTO (envelope n° 
02). 

 3.2 - Os envelopes deverão estar lacrados e indevassáveis, com a seguinte inscrição: 

3.2.1 ENVELOPE N° 01 

 Razão Social ou Nome do participante 
 Fundo Municipal de Saúde de Guarujá do Sul  – SC 
 Edital de CREDENCIAMENTO Nº 01/2017 
 Processo Licitatório n° 01/2017 
 Denominação do envelope: Documentação para credenciamento 
 
 3.2.2 ENVELOPE N° 02 
 Razão Social ou Nome do participante 



 

 Fundo Municipal de Saúde de Guarujá do Sul – SC  
 Edital de CREDENCIAMENTO Nº 01/2017 
 Processo Licitatório n° 01/2017 
 Denominação do envelope: Proposta para credenciamento 
 
 
4 - DA DOCUMENTAÇÂO 
4.1 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 III. 

 
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. 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, quando 
estes não forem apresentados no Credenciamento.      

a.9. Alvará Sanitário atualizado, expedido pelo órgão sanitário competente do Estado ou 
Município; 
 

a.10. Alvará sanitário fornecido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal (conforme o caso).
   

a.11. Registro da proponente na entidade profissional Competente. 

 

a.12. Registro do (s) profissional (is) que executará (ão) o serviço, junto a entidade Profissional 
competente na (s) especialidade (s) que desejar se credenciar; 



 

a.13. Comprovante de vínculo empregatício do (s) profissional (is) que executará (ão) o serviço 
nas especialidades a ser (em) credenciado (s) com a empresa; 

 

5 - DA PROPOSTA 

 5.1 – A Proposta deverá obedecer rigorosamente os termos deste Edital, não sendo 
considerada aquela que apresentar divergências com o objeto da licitação ou fizer referência a 
propostas de concorrentes, implicando na sua imediata rejeição. 

 5.2 – A Proposta deverá ser elaborada de acordo com as diretrizes estabelecidas neste 
Edital, que atendam ao objeto da licitação, seus preços unitários e totais. 

 5.3 – A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente assinada pelo representante legal, devendo 
constar as seguintes informações: 

 a) Nome e/ou razão social, endereço e CNPJ da proponente; 

 b) Valor Unitário e total, conforme preestabelecido no Anexo IV, discriminando os mesmos 
em moeda corrente nacional; 

 5.4 – Será desclassificada a proposta em desconformidade com as diretrizes e 
especificações elencadas neste Edital, ou cujos preços não sejam os estabelecidos no edital. 

 

06 – DOS PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE CREDENCIAMENTO 

 6.1 - No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos interessados em 
credenciar-se e demais pessoas presentes ao ato público, o Presidente da Comissão de Licitação 
receberá os envelopes contendo os Documentos para o Credenciamento, juntamente com o 
Solicitação  de Credenciamento (Anexo I) , devidamente identificados, lacrados e protocolizados. 

 6.2 – Após a data da abertura do presente processo, poderão demais profissionais 
se credenciar até a data de 31 de dezembro  de 2017, mediante a apresentação da 
documentação exigida no presente edital. 

 6.3 – Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, quanto à 
documentação de habilitação e proposta, a Comissão de Licitação emitirá a Ata de Abertura dos 
Documentos na qual identificará os participantes a serem credenciados para realização dos 
serviços. 

 6.4 – Da sessão pública de credenciamento será lavrada ata circunstanciada, contendo, 
sem prejuízo de outros, o relatório relativo à análise da documentação exigida para habilitação e 
dos recursos interpostos. 

 
7 - DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
7.1 A contratação das pessoas  jurídicas credenciadas se dará da seguinte forma: 
a) Uma vez identificada a necessidade de contratação de exames de laboratoriais  constante 
neste edital de credenciamento, será ofertado ao paciente  a opção de escolha do credenciado 
inscrito até aquele momento para o respectivo exame, conforme lista de credenciados  mantida 
pelo Fundo Municipal de Saúde município de Guarujá do Sul; 
b) A requisição dos exames de laboratoriais,  deverá ser aprovada pela Secretaria Municipal de 
Saúde que manterá controle da cota mensal de serviços fixada pelo Fundo Municipal de Saúde,  
conforme Item IV; 



 

 
8 - DO DESCREDENCIAMENTO 
8.1 Constituem motivo para o descredenciamento: 
a) Deixar de promover a atualização dos documentos de habilitação ou incorrer em situação de 
irregularidade fiscal; 
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.  
8.2 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. 
8.3 O descredenciamento não exime a aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei 
Federal n 8.666/93. 
 
9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
9.1 As impugnações ao edital deverão ser efetuadas por escrito, endereçadas ao município de 
Guarujá do Sul,  e protocoladas no endereço da Rua Paraná, 338 – Prefeitura Municipal de 
Guarujá do Sul, no prazo de cinco dias úteis contados da data da publicação do presente Edital. 
8.2 Caberá ao município analisar e decidir sobre a petição de impugnação no prazo de dois dias 
úteis. 
 
10 - DOS RECURSOS 
10.1 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 Rua 
Paraná, 338 – Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul. 
10.2 Caberá ao Município  analisar e decidir sobre o recurso no prazo de dez dias úteis. 
 
11 - DAS PUBLICAÇÕES 
11.1 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.  
11.2 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.  
 
12. PRAZO DE VIGENCIA, REGIME DE EXECUÇÃO, PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
12.1. O prazo de vigência, dotação orçamentária, regime de execução, preço e forma de 
pagamento e clausulas necessária estão previstas na Minuta de Contrato de Credenciamento 
constante do Anexo II deste Edital. 
 
13- DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 Fazem parte do presente Edital: 
a) ANEXO I – Modelo de Solicitação de Credenciamento; 
b) ANEXO II - Minuta do Contrato  de Credenciamento. 
c) ANEXO III – Declaração cumprimento no disposto no inciso XXXIII, Art.7º, da CF/88 
d) ANEXO IV – Relação dos Itens para 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. 



 

13.3 O credenciado certificará a ciência e concordância com o presente edital por meio da 
assinatura do Contrato de Credenciamento, de acordo com a minuta constante no ANEXO II.    
13.4 A escolha do prestador do serviço será de livre iniciativa de cada paciente que deverá fazê-
lo pelos critérios que entender pertinente. 
13.5. Os casos omissos no presente Edital serão analisados sob os aspectos da Lei nº 8.666/93. 
 
 
 
 

Guarujá do Sul/SC, 05 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Adelise de Oliveira,  
Gestora do FMS. 
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ANEXO I 

  
 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
 
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  
exames de laboratoriais  para o Fundo Municipal de Saúde 
 

 
Guarujá do Sul /SC, ______ de ____________________  de 2017. 

 
 
 
 

____________________________________ 
     Assinatura Responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

PROCESSO LICITATORIO Nº. 01/2017 
INEXIGIBILIDADE Nº. 01/2017 

 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 01/2017 
 

ANEXO II  
 

Minuta do Contrato de Credenciamento 
 
 
O FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE GUARUJÁ DO SUL/SC, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº. 11.252.074/0001-31, com sede na Rua Paraná, 338,  neste ato 
representada pela sua Gestora a Sra. Adelise de Oliveira,  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, firmam o presente Contrato, com 
fundamento na Lei n° 8.666/93 e legislação pertinente, nos termos do Edital de Credenciamento 
nº. 01/2017 -  Processo Licitatório nº. 01/2017 – Inexigibilidade   nº. 01/2017 e seus anexos, e 
nas condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO 
1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de serviço para realização de exames 
laboratoriais  destinados aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de Guarujá do Sul para 
o ano de 2017.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - PAGAMENTO  
2.1. Os serviços de exames prestados pelos credenciados serão remunerados por item, de 
acordo com os valores constantes no Item IV. 
2.2. 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, relatório 
emitido pelo credenciado  discriminando os exames de laboratoriais, os usuários atendidos, data 
e cópia ou original da requisição medica conforme item 3.4 e 3.4.1.  
2.2.1. Caso as datas estipuladas nesta Cláusula, ocorram em dia sem expediente na Prefeitura 
o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente. 
2.2.2. Os preços contratados não serão revisados.  
2.3. 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. 
5.4. O município de Guarujá do Sul,  fará a retenção de tributos na fonte quando a lei assim o 
determinar. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO 



 

3.1. O material para a realização dos exames laboratoriais, deverão ser  coletados na sede do 
Município, por profissional qualificado,  em laboratório ou Posto de Coleta próprios,  no horário 
das 07h00min às 10h00min, de segunda a sexta-feira. 
3.2. Os resultados deverão ser entregues após a coleta, diretamente na Secretaria Municipal de 
Saúde. 
3.3. Os exames deverão realizados nas instalações da CONTRATRADA, disponibilizando todos 
os recursos materiais e humanos que forem necessários, sendo que toda e qualquer despesas 
decorrentes do prestação de serviços de exames laboratoriais contratados serão de exclusiva 
responsabilidade da Contratada, sem qualquer ônus para o Município.3.4. Os exames serão 
realizados de acordo com as requisições medicas prescritas ao respectivo paciente, devidamente 
firmada por médicos do todas as especializações, em impresso próprio, contendo assinatura e 
carimbo do profissional. 
3.4.1. Nas requisições medicas prescritas ao respectivo paciente que trata o item 3.4., deverão 
conter também a quantidade de exames autorizados, a data da realização da coleta, com carimbo 
e assinatura do responsável pela autorização da Secretaria Municipal de Saúde.  
3.5. O Contratante fica desobrigado de pagar pelos exames laboratoriais  fornecidos sem a 
observância das condições estabelecidas neste contrato, especialmente  as constantes nos item 
3.4 e Subitem 3.4.1. 

CLÁUSULA QUARTA  - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
a) Efetuar o pagamento ao credenciado em função dos serviços prestados de acordo com a 
tabela de preços constante no Item IV, no prazo previsto neste Contrato de Credenciamento; 
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. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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 exames de laboratoriais  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 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. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES  
6.1. A Credenciada,  que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais,estará 
sujeitas às seguintes penalidades: 



 

I - advertência; 
II - suspensão do direito de licitar junto ao Município; 
III - declaração de inidoneidade. 
6.1.1.  Será aplicada multa de 5% sobre o valor do contrato no caso de inadimplemento contratual 
total ou parcial. 
 
CLÁUSULA SETIMA  - DA VIGÊNCIA  
7.1. O presente Contrato de Credenciamento  terá vigência a partir da sua assinatura e término 
em 31 de dezembro de 2017,  podendo ser prorrogado se o interesse público assim o exigir.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÇÃO CONTRATUAL  
8.1. O presente contrato poderá ser rescindido: 
I - por ato unilateral do Contratante se assim exigir o interesse público, nos termos da legislação 
aplicável; 
II - por inexecução, por parte da Contratada, total ou parcial de seu objeto; 
III -  por mútuo acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA NONA  - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
9.1. Os recursos financeiros para fazer frente às despesas decorrente do processo licitatório 
correrão a conta da dotação orçamentária do exercício de 2017, sendo:  
10.301.0010.2.093.3.3.90 ( 59 )  10.301.0010.2.042.3.3.90 ( 4 )  
 
CLÁUSULA DECIMA  – DOS CASOS OMISSOS 
10.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da legislação aplicável na Lei n. 8666/9. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA  – DA VINCULAÇÃO 
11.1. Este Contrato vincula-se ao Processo Licitatorio que lhe deu origem, devendo o contratado, 
durante toda a vigência contratual, manter as condições de habilitação exigidas no certame. 
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA– DA RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO  
11. A responsabilidade pela execução do contrato será do responsável pela Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme Decreto 014/2013. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA  – FORO:  
13. Fica eleito o foro da Comarca de São Jose do Cedro,  para dirimir dúvidas ou questões 
oriundas do presente Contrato. 
 
E  por  estarem  justos  e  contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor 
e forma. 
 
 Guarujá do Sul - SC, aos.......... de ............. de 2017. 
 
 
Adelise de Oliveira,                            ................................. 
SECRETÁRIA DO FMS      Contratado 
Contratado  
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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 2015. 
 
 
 

______________________ 
Responsável  
Carimbo CNPJ  
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ANEXO IV 
 

RELAÇÃO DOS ITENS PARA CREDENCIAMENTO. 
 

 

 
 

Fonte: Tabela SUS   
 
 


