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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ORLEANS 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

CREDENCIAMENTO Nº. 01/2016-FMS 

O MUNICÍPIO DE ORLEANS através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE torna 
público a convocação de interessados para o CREDENCIAMENTO de prestadores 
de serviços de assistência à Saúde, na área ambulatorial básica, constantes na 
Tabela SIA/SUS do Ministério da Saúde segundo as condições estabelecidas neste 
edital e na Minuta de Contrato, cujos termos, igualmente a integram, e que está 
recebendo os “Documentos de Habilitação” no setor de licitações do município de 
Orleans/SC, na Rua XV de novembro - 282, Centro, Orleans - SC, conforme 
especificado na Cláusula Primeira deste credenciamento, atendendo a legislação 
específica que regula o sistema de acordo com as normas deste edital, e Lei no 
8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente regulamento tem por objeto o credenciamento de prestadores de 
serviços de assistência à saúde, por meio de exames de média e alta complexidade, 
nos procedimentos de diagnóstico por imagem, para o exercício de 2016. Tal 
assistência deverá atender a população do município de Orleans/SC, obedecendo 
integralmente os termos da minuta contratual (anexo I), e demais anexos que fazem 
parte integrante deste Edital e especificações a seguir. 

1.1.1. Para a elaboração da proposta o interessado deverá observar que SOMENTE 
SERÃO CREDENCIADOS os procedimentos constantes dos seguintes 
grupos/subgrupos da tabela unificada do SUS, sendo eles: 

 Grupo 02 – Procedimentos com finalidade diagnóstica 

  Sub grupo 02.04 A – Diagnóstico por Radiologia - Gerais; 

  Sub grupo 02.04 B – Diagnóstico por Radiologia - Raio X Contrastados; 

  Sub grupo 02.04 C – Diagnóstico por Radiologia - Mamografia; 

  Sub grupo 02.05 A – Diagnóstico por Ultrassonografia - Gerais; 

  Sub grupo 02.05 B – Diagnóstico por Ultrassonografia - Sistema 
Circulatório; 

   

1.1.2. Poderão credenciar-se a prestar os serviços referidos no item 1.1.1, pessoas 
jurídicas, privadas ou públicas, lucrativas ou não, com sede no Município de Orleans, 
desde que atendidas as disposições deste Edital. 

1.1.3. Não serão admitidos à participação: 
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a) Os interessados que por qualquer motivo estejam regularmente declarados como 
inidôneos ou punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 

b) Os interessados inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão 
fiscalizador da classe ou que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo 
mesmo. 

1.1.4. Os usuários dos serviços referidos no item 1.1.1 são usuários do Sistema 
Único de Saúde, que forem encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município. 

1.1.5. No requerimento de credenciamento deverá constar o número do código, 
número do grupo/subgrupo e descrição dos serviços conforme especialização nas 
tabelas do SIH e SIA. A Comissão de Licitação manterá neste processo cópia 
completa da tabela do anexo único da Lei nº 2656 de 29 de março de 2016, sendo 
que a licitante que não dispõe de tais tabelas poderá procurar a mesma na 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Orleans - SC. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

2.1. Os interessados deverão realizar os procedimentos constantes da tabela 
SIA/SUS do Ministério da Saúde, conforme a capacidade operacional. 

2.2. A produção dos serviços deverão se estabelecer de acordo com a programação 
definida pelo Fundo Municipal de Saúde de Orleans, e a remuneração dar-se-á de 
acordo com os valores constantes da tabela do anexo único da Lei nº 2656 de 29 de 
março de 2016. 

2.3. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE procederá vistoria nas instalações das 
interessadas, para verificar se obedecem as condições técnicas básicas, 
anteriormente a assinatura do contrato. 

2.4. O critério de divisão dos serviços ofertados, caso exista mais de uma 
interessada, será de livre escolha do paciente. 

2.5. O prazo de credenciamento será a partir da data de assinatura do contrato até 
31/12/2016, podendo ser prorrogado, a juízo da Administração Municipal, por iguais 
e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses. 

2.6. Serão admitidos a participar deste credenciamento, somente os que estejam 
legalmente estabelecidos na forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado. 

2.7. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, no presente 
credenciamento, de mais de uma empresa. 

2.8. As Proponentes deverão apresentar carta de apresentação com a indicação do 
representante credenciado para praticar todos aos atos necessários em nome da 
Proponente em todas as etapas do credenciamento, ou documento que comprove 
sua capacidade de representar, no caso de sócio ou titular. 
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2.9. A Proponente deverá apresentar declaração de que está ciente e de pleno 
acordo com a convocação pública, para o credenciamento. 

2.10. A Proponente deverá apresentar relação dos serviços com a respectiva 
capacidade mensal. 

2.11. As condições do credenciamento de prestadores de serviços junto ao Fundo 
Municipal de Saúde são universais e, portanto, as mesmas para todos os 
prestadores de serviços selecionados, razão pela qual são firmadas num termo de 
disposições rígidas e inegociáveis que obriga tanto ao Município de Orleans como o 
prestador de serviços, após o seu credenciamento. 

2.12. O credenciamento se dará após a aprovação do pedido de inscrição na forma 
deste edital, com análise técnica e deferimento do requerimento. 

2.13. Fica vedada a transferência dos direitos e obrigações decorrentes do Contrato 
de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições para o credenciamento se darão pelo proponente 
interessado a partir da data deste edital, com vencimento até 31/12/2016, 
renováveis anualmente, limitado a 60 meses, através da entrega da solicitação de 
credenciamento (formulário próprio) acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Solicitação formal de Credenciamento (Requerimento); 

b) Cópia do alvará sanitário emitido pelo órgão da Vigilância Sanitária Municipal, 

reconhecidamente apta para tal; 

c) Cópia do Cartão de CNPJ; 

d) Cópia do Contrato Social ou declaração de firma individual ou Estatuto Social 

devidamente registrado, no órgão competente e suas devidas alterações de 

reformulação; 

e) Prova de inscrição de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual, ou alvará de localização. 

f) Comprovação de vínculo com o responsável técnico, através da cópia da última 

alteração contratual da empresa, no caso do técnico profissional ser 

sócio/proprietário; ou cópia da carteira de trabalho; ou cópia de contrato de regime 

de prestação de serviços, ou documento equivalente. Anexar diploma, títulos e 

certificados; 

g) Declaração atestando a propriedade dos equipamentos necessários e 

imprescindíveis para a realização dos serviços; 
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g) Declaração de que a empresa possui os recursos humanos necessários e 

imprescindíveis para a boa prestação dos serviços; 

h) Comprovante de inscrição dos profissionais no respectivo “Conselho Regional”; 

i) Declaração mencionando os horários de atendimento aos usuários do Sistema 

Único de Saúde; 

j) Certidão Negativa do FGTS; 

k) Certidão Negativa de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal; 

l) Cópia de Certidão Negativa de Débito junto à Secretaria da Fazenda Municipal; 

m) Cópia de Certidão Negativa de Débito junto à Secretaria da Fazenda Estadual; 

n) Cópia de cadastro no CNES; 

o) Declaração de concordância com as normas e tabela de valores do anexo único 

da Lei nº 2656 de 29 de março de 2016 

p) Comprovação de que a empresa licitante possui seu estabelecimento 
comercial no Município de Orleans/SC, não tendo, compromisso formal de 
montá-lo com estrutura suficiente  para atendimento do objeto deste edital. 

3.2. A falta de quaisquer documentos é razão para o indeferimento da solicitação do 
proponente prestador. 

3.3. Anualmente o Fundo Municipal de Saúde do Município de Orleans exigirá dos 
prestadores credenciados, a respectiva atualização dos documentos acima 
elencados e apresentados, para atender aos serviços prescritos no item 1.1.1 (um) 
deste edital.  

3.4. Uma vez homologada a inscrição, o prestador de serviços selecionado será 
convocado para firmar o Termo de Credenciamento (Contrato). 

3.5. A negativa ou não comparecimento quanto ao item 3.4., acarreta a anulação da 
inscrição. 

3.6. Os documentos apresentados via internet estarão sujeitos a consulta para 
verificar a validade do documento.  

CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO 

4.1. O inadimplente de qualquer das partes poderá acarretar o término deste 
Contrato de Credenciamento independentemente de interpelação, notificação judicial 
ou extrajudicial, a menos que à parte infratora corrija sua inadimplência até o 150 
(décimo quinto) dia após a data em que receba a comunicação da falta cometida a 
ser enviada, por escrito, pela parte prejudicada. 



   

 5 

4.2. As partes se reservam o direito de rescindir, o presente Contrato de 
credenciamento, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias, respeitados os 
compromissos assumidos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação 
dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em 
caso de má prestação, verificada em processo administrativo específico, com 
garantia do contraditório e da ampla defesa; 

5.2. O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços. 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. O local de entrega dos “Documentos de Habilitação” será na Prefeitura 
Municipal de Orleans/SC, na Rua XV de Novembro - 282, Centro, Orleans/SC, no 
setor de licitações. 

6.2. Ao apresentar “Documentos de Habilitação” o proponente se obriga nos termos 
do presente credenciamento. 

6.3. Fica estabelecido, de forma criteriosa, que a realização do objeto desta licitação, 
será remunerada pela Tabela do anexo único da Lei nº 2656 de 29 de março de 
2016; 

6.4. Serão vedadas expressamente qualquer sobretaxa ou complemento em relação 
à Tabela adotada; 

6.5. Fica permitido o credenciamento, no período estabelecido no item 3.1. de 
qualquer interessado, pessoa jurídica, que preencha as condições exigidas; 

6.6. Serão imediatamente excluídos do rol de credenciados os que não cumprirem 
as regras e condições fixadas para o atendimento aos usuários do SUS; 

6.7. Fica estabelecida a possibilidade de denúncia do ajuste, a qualquer tempo, pelo 
credenciado, bastando notificar o Fundo Municipal de Saúde, com a antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. A Proponente ao apresentar documentos de habilitação e estando com os 
mesmos dentro do exigido por este Edital, estará credenciado para prestação dos 
serviços objeto do credenciamento após a homologação das inscrições. 

7.2. O credenciado apresentará mensalmente ao Fundo Municipal de Saúde as 
faturas e os documentos referentes aos serviços efetivamente prestados. Após a 
validade dos BPA’S (Boletim de Produção Ambulatorial) realizada pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
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7.2.1. A Secretaria Municipal, após a revisão dos documentos, os encaminhará ao 
Ministério da Saúde. 

7.3. Em caso de Revogação ou Anulação deste credenciamento, bem como nos 
casos omissos, serão observadas as disposições da Lei 8.666/93 e alterações. 

7.4. O prazo para assinatura do contrato de credenciamento será de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do dia seguinte ao da comunicação ao interessado, podendo ser 
prorrogado por igual período mediante formalização do pedido. 

7.5. Os recursos financeiros para pagamento do objeto estão provenientes das 
dotações orçamentárias do exercício de 2016. 

7.6. Faz parte integrante do Credenciamento: Anexo I – Minuta do Contrato de 
Credenciamento. 

7.7. A Contratante poderá, no desempenho de suas funções, proceder a pesquisa 
sobre qualquer uma das Proponentes interessadas, para melhor aquilatar o 
comportamento técnico e financeiro das mesmas. 

7.8. Quaisquer elementos,  informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, 
poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira, no  Departamento de Licitações do 
Município de Orleans no Paço Municipal sito a Rua XV de Novembro - 282, no 
horário das 12:30 as 18:30 horas ou pelo telefone: (48) 38860100. 

ORLEANS/SC, 01 de abril de 2016. 

   

 

AURIVAM MARCOS SIMIONATTO 
Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I ao EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 01/2016 - MINUTA 
CONTRATUAL 

  
ESTADO DE SANTA CATARINA 
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ORLEANS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ORLEANS 
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Termo  de  Contrato  que  entre  si  fazem  O MUNICIPIO DE ORLEANS, ATRAVÉS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua XV de Novembro – 282, 
Orleans/SC, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o No 
03.230.443/0001-67, neste ato representado pelo Sr. AURIVAM MARCOS 
SIMIONATTO, Secretário Municipal de Saúde, portador da Cédula de Identidade n°. 
xxxx, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n° XXXXXXXX, ora 
denominado  CONTRATANTE, e a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx/SC, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o No. xxxxxxxxxx, ora denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhor xxxxxxxx, consoante a Lei Nº 
8.666 de 21 de Junho de 1993, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as 
cláusulas e condições a seguir: 

Cláusula Primeira: Constitui objeto do presente Termo Contratual o credenciamento 
de prestadores de serviços de assistência à saúde, por meio de exames de média e 
alta complexidade, nos procedimentos de diagnóstico por imagem para o exercício 
de 2016. Tal assistência deverá atender a população do município de Orleans, 
conforme se segue:  

EXAMES DE IMAGEM CAPACIDADE MENSAL 

Diagnóstico por Radiografia  

Diagnóstico por Ultrassonografia  

 

Cláusula Segunda: São Responsabilidades da CONTRATADA: 

a) assumir responsabilidade técnica pelos serviços prestados: 

b) fornecer, todos os materiais, acessórios e equipamentos necessários para a fiel e 
perfeita execução dos serviços objeto deste termo contratual, eis que englobados no 
preço contratado; 

c) prestar atendimento na mesma qualidade dos serviços particulares, de forma 
rápida e eficiente; 
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d) enviar ao CONTRATANTE as cópias de todos os exames médicos e serviços 
prestados;  

e) apresentar relatório mensal dos serviços prestados com base nos memorandos 
escritos; 

f) não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte, sem previa e 
expressa anuência do CONTRATANTE. 

g) apresentar no ato da cobrança as certidões negativas de FGTS e Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal. 

Cláusula Terceira: São responsabilidades do CONTRATANTE: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

b) comunicar a CONTRATADA quaisquer ocorrências previstas neste instrumento, 
diligenciando para  que sejam sanadas as irregularidades; 

c) requerer, por escrito, através de memorando e receita médica, a prestação dos 
serviços; 

d) efetuar os pagamentos a CONTRATADA, a vista das Notas Fiscais/Faturas, 
devidamente atestadas pelo setor competente; 

e) exigir, no ato do pagamento, os documentos que comprovem a condição de 
regularidade da CONTRATADA, junto ao FGTS, e Fazendas Federal, Municipal e 
Estadual. 

Cláusula Quarta: A CONTRATADA ressarcirá o CONTRATANTE ou a terceiros, 
pelos danos causados pela execução dos serviços, inclusive pelos advindos de 
imperícia, negligência as normas de segurança.  

Cláusula Quinta: A CONTRATANTE fiscalizará e acompanhara a execução dos 
serviços que serão realizados na CONTRATADA, como também comunicará a 
CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos 
serviços, diligenciando para que sejam sanadas as irregularidades.  

Cláusula Sexta: O valor do serviço prestado será o mesmo praticado na Tabela do 
anexo único da Lei nº 2656 de 29 de março de 2016, limitado ao valor global de R$ 
151.800,00 (cento e cinquenta e um mil e oitocentos reais) por ano, sendo 
distribuido entre os credenciados. 

Cláusula Sétima: As despesas decorrentes deste Termo Contratual correrão por 
conta das dotações orçamentárias para o exercício de 2016. 

Cláusula Oitava: O presente Termo contratual decorre do Processo de 
Credenciamento Nº 01/2016.                                            
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Cláusula Nona: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços 
executados, objeto  deste Termo Contratual, os valores unitários de cada 
procedimento, conforme Tabela Unificada do SUS. 

Cláusula Décima: O CONTRATADO apresentará mensalmente ao 
CONTRATANTE, até o 05º (quinto) dia útil do mês subseqüente à prestação dos 
serviços, apresentação das Notas Fiscais/Faturas dos serviços efetivamente 
realizados até o último dia útil de cada mês competentemente atestada pelo Setor 
Responsável, e em conformidade com as Normas do SUS, os quais deverão ser 
pagos nos prazos determinados pelas normas do Ministério da Saúde. 

Parágrafo Primeiro: O prazo de pagamento previsto no item acima, só vencerá em 
dia de expediente normal, na cidade de Orleans/SC, postergando-se, em caso 
negativo, para o 1o (primeiro) dia útil subseqüente.  

Parágrafo Segundo: É vedada a exigência de qualquer valor, a qualquer título fora 
das TABELAS ADOTADA pelos serviços, objeto deste Contrato, salvo desconto que 
beneficie a Administração, ou contrato com valor inferior a tabela. 

Parágrafo Terceiro: O CONTRATADO responsabilizar-se-á por cobrança indevida 
feita ao paciente ou seu representante, por profissional empregado ou preposto, em 
razão da execução deste Contrato.  

Parágrafo Quarto: Nenhum pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, sem 
que a CONTRATADA exiba, nas datas de liquidação, o CND FEDERAL e o CRS do 
FGTS, atualizados e específicos para os serviços contratados.  

Cláusula Décima-Primeira: O reajuste no pagamento dos serviços é de 
competência exclusiva do Município de Orleans. 

Cláusula Décima-Segunda: O valor estimado deste Termo Contratual é o valor 
estabelecido pela Secretaria de Saúde. 

Cláusula Décima-Terceira: O presente Termo Contratual vigorará a partir da data 
de sua assinatura, até dia 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado 
sucessivamente pelo mesmo período, com o máximo de 60 (sessenta) meses, 
mediante termo aditivo, desde que não haja comunicação formal em contrario de 
qualquer das partes, até 30 (trinta) dias antes do término da vigência deste 
instrumento contratual, ex-vi do disposto no inciso II, do artigo 57,  da Lei No. 
8.666/93. 

Cláusula Décima-Quarta: Este Termo Contratual deverá ser executado fielmente 
pelas partes,  de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, 
respondendo cada uma  pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.  

Parágrafo Único: A inexecução total ou parcial deste Termo contratual enseja a sua 
rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei e regulamento, de 
acordo com os artigos 77 a 80, da Lei No. 8.666/93. 
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Cláusula Décima-Quinta: O CONTRATANTE poderá aplicar a CONTRATADA, 
garantida a prévia defesa, nos casos de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas, erros de execução, ou outras falhas não corrigidas pela CONTRATADA, 
as penas de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento para  contratar com o Município de Orleans/SC. 

Parágrafo Primeiro: No caso de atraso ou negligência na prestação dos serviços 
previstos na clausula primeira, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor faturado no mês anterior,  salvo por motivo de força maior definido em lei. 

Parágrafo Segundo: Da penalidade aplicada, caberá recurso por escrito, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis da notificação à autoridade superior àquela que aplicou a 
sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do 
artigo 109, da Lei No. 8.666/93. 

Cláusula Décima-Sexta: Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais 
e parafiscais, inclusive os de natureza previdenciária,  social e trabalhista,  bem 
como emolumentos,  ônus ou encargos  de qualquer natureza, decorrentes da 
celebração deste Termo Contratual, ou da execução, correrão única e 
exclusivamente por conta da CONTRATADA. 

Cláusula Décima-Setima: Este Termo Contratual poderá ser alterado, nos casos 
previstos pelo disposto no artigo 65, da Lei No. 8.666/93, sempre através de Termo 
Aditivo, numerado em ordem crescente. 

Cláusula Décima-Oitava: Elegem as partes contratadas o Foro Privativo da Vara 
dos Feitos da Fazenda Pública desta Cidade, para dirimir todas e quaisquer 
questões oriundas deste Termo Contratual, renunciando expressamente a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem jutas e contratadas, as partes por seus representantes legais 
assinam o presente, feito em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e 
jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.  

Orleans/SC, XX de XXXXXXX de 20XX.                                                                                         

AURIVAM MARCOS SIMIONATTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Secretário de Saúde XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

TESTEMUNHAS: 
 

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CPF:   XXXXXXXXXXXXXXXX CPF:       XXXXXXXXXXXXXXX 

 


