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EDITAL 

PROCESSO Nº. 006/2010 

MODALIDADE CREDENCIAMENTO Nº. 003/2010 

 
 
 
O Município de Bandeirante - SC, através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, 
CNPJ nº. 11.290.422/0001-65, com sede administrativa a Av. Santo Antônio, s/nº, centro, CEP 89.905-000, neste ato 
representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Saneamento e Bem Estar Social Senhor Sérgio Cozer, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar CREDENCIAMENTO de estabelecimentos prestadores de 
serviços na área de exames de RAIO-X, aos pacientes residentes no Município de Bandeirante - SC, conforme 
abaixo especificado e que, para tal estará recebendo até as 14h45min do dia 16 de Junho de 2010, na Prefeitura 
Municipal de Bandeirante, no Departamento de Compras, os requerimentos e documentos pertinentes ao 
credenciamento de acordo com o presente Edital. A análise da documentação para o referido credenciamento ocorrerá 
às 15 horas do mesmo dia e local acima citado, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Bandeirante - SC. 
 

1 - DO OBJETO 
1.1 - O presente instrumento convocatório, busca credenciar estabelecimentos prestadores de serviços na área de 
exames de RAIO-X, de auxilio ao diagnostico e terapia em pacientes deste Ente Federado, de forma complementar ao 
Sistema único de Saúde – SUS, conforme valores e exames constantes na tabela a seguir: 
  

Item Qtd. Unid. Descrição dos Exames Valor Un. R$  
01 - 01 Unid. RAIO-X de Abdomen Agudo 75,00 
02 - 01 Unid. RAIO-X de Abdomen Simples 45,00 
03 - 01 Unid. RAIO-X de Abdomen 2P  60,00 
04 - 01 Unid. RAIO-X de Adenóide e Cavum 40,00 
05 - 01 Unid. RAIO-X de Antebraço 35,00 
06 - 01 Unid. RAIO-X de Articulação Coxofemural 50,00 
07 - 01 Unid. RAIO-X de Articulação Temporo Mandibular (ATM) 40,00 
08 - 01 Unid. RAIO-X de Bacia AP 50,00 
09 - 01 Unid. RAIO-X de Bacia 2P 55,00 
10 - 01 Unid. RAIO-X de Braço 40,00 
11 - 01 Unid. RAIO-X de Calcâneo 35,00 
12 - 01 Unid. RAIO-X de Cavum 35,00 
13 - 01 Unid. RAIO-X de Clavícula 40,00 
14 - 01 Unid. RAIO-X de Coluna Cervical 45,00 
15 - 01 Unid. RAIO-X de Coluna Cervico Dorsal 50,00 
16 - 01 Unid. RAIO-X de Coluna Dorsal 50,00 
17 - 01 Unid. RAIO-X de Coluna Dorso Lombar 90,00 
18 - 01 Unid. RAIO-X de Coluna Lombar/Sacro 45,00 
19 - 01 Unid. RAIO-X de Coluna Vertebral Total 120,00 
20 - 01 Unid. RAIO-X de Costelas 55,00 
21 - 01 Unid. RAIO-X de Cotobelo 35,00 
22 - 01 Unid. RAIO-X de Coxa/Fêmur 55,00 
23 - 01 Unid. RAIO-X de Crânio 45,00 
24 - 01 Unid. RAIO-X de Escanometria 60,00 
25 - 01 Unid. RAIO-X de Escápula/Omoplata 45,00 
26 - 01 Unid. RAIO-X de Esterno 45,00 
27 - 01 Unid. RAIO-X de Joelho 40,00 
28 - 01 Unid. RAIO-X de Mandíbula 50,00 
29 - 01 Unid. RAIO-X de Mão 25,00 
30 - 01 Unid. RAIO-X de Mão e Punhos (IDADE ÓSSEA) 35,00 
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31 -  01 Unid. RAIO-X de Mastóide 50,00 
32 - 01 Unid. RAIO-X de Maxilar 50,00 
33 - 01 Unid. RAIO-X de Ombro 40,00 
34 -  01 Unid. RAIO-X de Órbitas 45,00 
35 - 01 Unid. RAIO-X de Ossos da Face/Nariz 45,00 
36 - 01 Unid. RAIO-X de Patela/Rótula 40,00 
37 - 01 Unid. RAIO-X de Pé 35,00 
38 - 01 Unid. RAIO-X de Perna 40,00 
39 - 01 Unid. RAIO-X de Punho 35,00 
40 - 01 Unid. RAIO-X de Quadril 45,00 
41 - 01 Unid. RAIO-X de Sacro/Cóccix 90,00 
42 - 01 Unid. RAIO-X de Seios da Face 45,00 
43 - 01 Unid. RAIO-X de Seios da Face + Cavum 70,00 
44 - 01 Unid. RAIO-X de Sela Túrcica 45,00 
45 - 01 Unid. RAIO-X de Tórax AP 50,00 
46 - 01 Unid. RAIO-X de Tórax 2P 60,00 
47 - 01 Unid. RAIO-X de Tornozelo 35,00 

 
2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos serviços efetivamente prestados serão os de origem própria.  
2.2 - Os recursos orçamentários para custeio das despesas do presente edital, referente aos exames efetivamente  
executados serão os constantes das dotações específicas e adequadas do Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Bandeirante, atendidos pela dotação do orçamento municipal vigente em 2010 e 2011, classificados e codificados no 
exercício de 2010 sob o nº.: (4) 12.01.2032 - 33.90.39.50.00.0102. 
 

3 - SUPORTE LEGAL 
3.1 - O presente edital reger-se-á pelas seguintes condições: 
3.1.1 - Constituição de República Federativa do Brasil; 
3.1.2 - Lei Orgânica Municipal; 
3.1.3 - Lei Federal nº. 8.666/93, 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99; 
3.1.4 - Lei Orçamentária Anual - LOA; 
3.1.5 - Lei de Instituição do Fundo Municipal da Saúde de Bandeirante; 
3.1.6 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; 
3.1.7 - Presente Processo Licitatório de Credenciamento; 
3.1.8 - Demais dispositivos constitucionais e legais vigentes. 
 

4 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
4.1 - Do edital e esclarecimentos: 
4.1.1 - O edital e esclarecimentos quanto à matéria licitada, os interessados poderão obter junto ao setor de Licitações 
do Município, na Av. Santo Antônio, s/nº, centro, no horário das 8 às 12 horas e das 13h30min às 17h30min, pelo 
telefone 49 3626-0012/3626-0365 ou ainda, pelo site www.bandeirante.sc.gov.br. 

 
5 - DO PRAZO, LOCAL E HORÁRIO PARA O CREDENCIAMENTO 

5.1 - O prazo, local e horário para credenciamento serão os seguintes: 
5.1.1 - Os interessados no credenciamento do presente objeto, deverão apresentar junto ao setor de Licitações do 
Município, para protocolo, dois envelopes fechados, denominados respectivamente de envelope nº 01 - 
Documentação, contendo em seu interior a documentação correspondente a sua participação, e envelope nº 02 - 
Proposta, contendo em seu interior a proposta dos serviços conforme constantes na tabela da cláusula primeira - do 
objeto. Na parte externa deverá conter o nome do proponente, seu endereço e a descrição do objeto (credenciamento de 
estabelecimento prestador de serviços na área de exames de RAIO-X), obedecendo ao horário e data estipulado no 
preâmbulo do presente edital.  
5.2 - Da Primeira Fase - Habilitação Preliminar - Pessoa Jurídica: 
5.2.1 - A solicitação de credenciamento deverá ser formalizada diretamente ao setor de Licitações, constando no 
envelope nº. 01 os seguintes documentos: 
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5.2.1.1 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (última alteração) devidamente registrado na Junta 
Comercial em se tratando de sociedades comerciais, e que conste que a atividade do interessado no credenciamento é 
compatível com o objeto deste Processo, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de 
seus atuais administradores e no caso de empresa individual, registro comercial. O Contrato Social deverá estar em 
conformidade com o Novo Código Civil Brasileiro. 
5.2.1.2 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 
5.2.1.3 - Certidão Negativa de Tributos Municipal, Estadual e Federal. 
5.2.1.4 - Prova de Regularidade para com o FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação (CRS). 
5.2.1.5 - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social INSS, através de Certidão Negativa de Débito (CND). 
5.2.1.6 - Cópia do CPF, Carteira de Identidade, diploma legal de graduação e inscrição no respectivo Conselho 
Profissional Competente do licitante responsável. 
5.2.1.7 - Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento. 
5.2.1.8 - Licença Sanitária. 
5.3 - A Proposta de Credenciamento deverá constar no envelope nº. 2, com letra legível, conforme relação de exames e 
valores constantes na tabela da cláusula primeira - do objeto. 
5.4 - Observar-se-á em todas as hipóteses referidas no item 5.2 e seus subitens, o seguinte: 
5.4.1 - Não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de validade vencido. 
5.4.2 - No caso da certidão não constar o prazo de validade, será considerada como apta à certidão expedida com data 
não superior a 120 (cento e vinte) dias anteriores à data limite para o recebimento do credenciamento. 
5.4.3 - Os documentos solicitados para a habilitação quando não encaminhados em seus originais poderão ser 
validamente apresentados da seguinte forma: 

a) por meio de publicação realizada em órgão da imprensa oficial. 
b) por cópia previamente autenticada nos termos do artigo 32 da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

5.4.4 - A não apresentação da documentação exigida no processo de habilitação, o proponente será automaticamente 
desclassificado. 
5.4.5 - Os processos de credenciamento poderão ser protocolados e requeridos logo após a última publicação deste 
instrumento, sendo que serão julgados por comissão especialmente designada para tal, no dia 16 de Junho de 2010 às 
15 horas. 
5.4.6 - Serão considerados inabilitados os concorrentes que não atenderem ao disposto dos itens deste processo bem 
como, apresentarem documentos exigidos com vícios ou defeitos que impossibilitem o seu entendimento ou ainda sem a 
prévia autenticação. 
5.4.7 - Os concorrentes habilitados poderão interpor recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
publicação. 
5.4.8 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 
recurso, sob pena de responsabilidade. 
 

6 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
6 - O credenciado contratado deverá executar os serviços objeto deste contrato, por sua conta e risco, nas condições 
ofertadas, mediante autorização, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Bem Estar Social. Os 
serviços deverão ser executados conforme solicitação da secretaria e sob a orientação técnica da equipe de saúde deste 
Ente Federado. Os pacientes serão encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bandeirante - 
SC. 
6.1 - Os atendimentos deverão ser realizados em estabelecimento da empresa credenciada. O controle dos atendimentos 
será feito pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual determinará os serviços de acordo com os recursos disponíveis. 
6.2 - 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. 
6.3 - O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços. 
6.4 - A credenciada não poderá cobrar do paciente ou seu acompanhante, qualquer complementação aos valores pagos 
pelos serviços prestados, sob pena de responder judicialmente. 
 

7 - OBRIGAÇÕES DAS PROPONENTES CREDENCIADAS 
7.1 - Os serviços credenciados serão prestados diretamente pelos profissionais dos estabelecimentos credenciados na 
forma deste instrumento, do contrato e demais legislações. 
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7.2 - Para efeitos deste instrumento, consideram-se profissionais do próprio estabelecimento credenciado os que nele 
prestam serviços. 
7.3 - Os membros do quadro de funcionários da empresa. 
7.4 - O profissional que tenha vínculo de emprego com a credenciada. 
7.5 - São expressamente proibidas à cobrança de qualquer quantia, sob qualquer título, dos serviços prestados, nos 
limites da cobertura deste credenciamento e, 
7.6 - A credenciada será responsabilizada e sujeita a rescisão contratual, pelas cobranças indevidas, feitas sob qualquer 
situação. 
 

8 - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CREDENCIADA 
8.1 - A credenciada é responsável pela indenização de danos causados, aos órgãos ou a terceiros a ele vinculados, 
decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência ou imprudência praticadas por seus empregados, 
profissionais ou prepostos, ficando assegurado à credenciada o direito de regresso.  
 

9 - DO PREÇO DOS SERVIÇOS 
9.1 - Os preços dos exames ora licitados, ficam fixados nos valore máximos, conforme descritos na cláusula primeira, 
podendo em caso de interesse mútuo entre o credenciado e as partes, promoverem tantos quantos exames forem 
possíveis, desde que obedecidas às normas deste instrumento convocatório e de acordo com os recursos disponíveis. 

 
10 - DOS REAJUSTES 

10.1 - Os valores são os constantes na tabela da cláusula primeira e não será reajustado durante a vigência do contrato, 
oriundo do presente edital.  
 

11 - DOS PAGAMENTOS 
11.1 - Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria do Município, através de depósito bancário, em conta específica 
fornecida pela credenciada, até o 10º (décimo) dia útil após a realização efetiva dos serviços, mediante apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura e relatório dos exames efetivamente prestados no mês e devidamente processados pela contabilidade, 
na forma da Lei Federal nº. 4.320/64 e demais vigentes.   
 

12 - DOS CONTRATOS 
12.1 - O proponente aprovado em processo regular de credenciamento será notificado via fac-símile, ou por 
correspondência exclusiva, para num prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, assinar o 
respectivo contrato, aceitar ou, no mesmo prazo, retirar o instrumento equivalente sob a pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93 com suas posteriores alterações. 
12.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o 
seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Fundo Municipal de Saúde. 
12.3 - Será admitida ao longo da execução do contrato a celebração de termo aditivo entre as partes contratantes, 
sempre que juridicamente exigido ou cabível, com o objetivo de se proceder a adequações que se tenham necessárias ao 
disposto nos itens deste regulamento, em face de eventuais alterações legais vigentes. 
 

13 - DA RESCISÃO 
13.1 - Independentemente de interpelação judicial, o contrato será rescindido nas hipóteses previstas pela Lei Federal 
8.666/93 com suas posteriores alterações. 
 

14 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
14.1 - Os serviços deverão ser executados de imediato, contados a partir da solicitação dos exames expedida pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 
14.2 - A vigência do contrato será para um período de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por igual período, mediante termo aditivo, desde que devidamente justificado e por relevante interesse 
público. 
14.3 - Caso o contrato seja prorrogado por igual período, os valores poderão ser reajustados com base no IGP-M 
acumulado dos últimos doze meses, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo. 
 

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1 - Recusa injustificada do proponente em assinar o contrato, dentro do prazo de cinco dias úteis, caracterizará 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades estabelecidas neste regulamento. 
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15.2 - Atraso na execução do serviço, segundo definido na autorização expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, 
poderá sujeitar a credenciada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), do valor do contrato, por dia de atraso. 
15.3 - Pela execução do serviço em desacordo com o especificado, a credenciada será notificada a apresentar defesa 
prévia para efeitos de aplicação da penalidade definida no subitem abaixo, ou sanar as irregularidades no prazo de até 
48 (quarenta e oito) horas, sendo este prazo reduzido ou ampliado a critério da Secretaria Municipal de Saúde. 
15.4 - Decorrido o prazo da defesa prévia, o Município poderá aplicar multa diária de 1% (um por cento) do valor do 
contrato, enquanto persistir a irregularidade, até o prazo de 30 (trinta) dias. 
15.5 - A multa a que aludem os itens constantes deste instrumento e seus subitens, não impedem que o Município 
cancele unilateralmente a autorização dos serviços e aplique as outras sanções previstas neste regulamente. 
15.6 - Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município poderá, garantida a prévia defesa e deste regulamento, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) pela inexecução total calculada sobre o valor  total dos itens contratados; 
c) Multa de 5% (cinco por cento) pela inexecução parcial calculada sobre o valor dos itens contratados; 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; e, 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção com base no item anterior. 
15.7 - Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese de advertência, multa e impedimento de 
contratar com a administração, e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a administração pública. 
15.8 - As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas serão regidas pelo art. 87, parágrafo 
2º e 3º da Lei 8.666/93 com suas posteriores alterações. 
15.9 - As sanções previstas nos itens deste contrato poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais, facultada a 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e, 
15.10 - O valor das multas aplicadas será recolhido ao Fundo Municipal de Saúde deste Ente Federado, dentro de 03 
(três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial, expedida pela Secretaria. 
 

16 - DA PUBLICIDADE 
16.1 - Os resultados proferidos deste instrumento e seus extratos serão publicados na forma da legislação vigente, no 
local de costume e nos jornais de circulação local e regional. 
 

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1 - O Município e a Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Bem Estar Social, celebrará o contrato, na forma 
da minuta anexa, com proponentes habilitados, não se obrigando, porém a contratar os serviços em sua totalidade, mas 
sim na quantidade e tipos de exames que lhe interessar visando atender a demanda do Município. 
17.2 - Ao apresentar suas propostas, os concorrentes concordam em assumir inteira responsabilidade pela perfeita 
execução dos serviços propostos. 
17.3 - A simples apresentação das propostas pelas empresas implica na aceitação tácita de todos os termos deste 
regulamento e seus anexos. 
17.4 - O concorrente que não puder comprovar a veracidade dos elementos informados e ou apresentados ao Município, 
será automaticamente excluído do presente credenciamento. 
17.5 - O senhor Secretário Municipal de Saúde poderá revogar o presente processo de credenciamento por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, podendo também anulá-lo, sem que caiba 
aos concorrentes o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação, quando for o caso. 
17.6 - Não Será permitida a execução dos serviços objeto do presente, sem que a Secretaria Municipal de Saúde, 
Saneamento e Bem Estar Social emita, previamente, a respectiva autorização para a realização dos exames. 
17.7 - Correrão a conta exclusiva da contratada quaisquer tributos, taxas ou preços públicos por ventura devidos. 
17.8 - Neste credenciamento não será permitido à participação de: consórcios; empresas declaradas inidôneas por ato do 
poder público; empresas impedidas de licitar ou contratar com a administração pública. 
17.9 - As dúvidas surgidas na aplicação do presente regulamento, bem como os casos omissos, serão resolvidas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Bem Estar Social. 
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17.10 - Para todas as questões suscitada na execução do edital e futuro instrumento contratual, não resolvida 
administrativamente, o foro de resoluções será o da comarca de São Miguel do Oeste - SC, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

18 - DOS ANEXOS 
18.1 - Fazem parte integrante deste processo licitatório de credenciamento os seguintes anexos: 

Anexo I - Requerimento; 
Anexo II - Declaração de que atende aos requisitos do Edital de Credenciamento; 
Anexo III - Modelo de Declaração de que não emprega menor; 
Anexo IV - Minuta do Contrato. 

 
 
 

Bandeirante - SC, em 24 de Maio de 2010. 
 
 
 
 

SÉRGIO COZER 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
 
 

PROCESSO Nº. 006/2010. 
 

CREDENCIAMENTO N.º 003/2010. 
 
 
 

REQUERIMENTO 
 
 
 
Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Saúde 
 
 
        ................................ (participante) devidamente representado por (qualificação do preposto com procuração 
em caso de empresa), vem requerer o seu CREDENCIAMENTO para prestação de serviços na área de exames de 
RAIO-X, de auxilio ao diagnostico e terapia em pacientes deste Ente Federado, de forma complementar ao Sistema 
único de Saúde - SUS, conforme valores e exames constantes na cláusula primeira do edital processo nº. 006/2010. 

Declaro, sob as penalidades da Lei, preencher, nesta data, todas as condições exigidas no Edital de 
Credenciamento nº. 003/2010 e, especialmente, nunca ter sofrido qualquer penalidade no exercício da atividade. 

Apresento documentos, declarando expressamente a concordância com todas as condições apresentadas no 
Edital e ciência de que o pedido de Credenciamento poderá ser deferido ou indeferido, segundo a avaliação da 
Comissão de Credenciamento. 

As intimações e comunicações decorrentes deste requerimento poderão ser feitas no endereço infra-indicado, 
seja pessoalmente, por carta ou outro meio idôneo. 

 
 
Termos em que, 
 
Pede deferimento. 
 
 

 
Bandeirante – SC, ____ de ___________ de 2010. 

 
 
 
 
 

Nome e Assinatura do Responsável 
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ANEXO II 
 

PROCESSO Nº. 006/2010. 
 

CREDENCIAMENTO N.º 003/2010. 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL 

 
 
 

.......................... (participante), devidamente representado por (qualificação do preposto com procuração em 

caso de empresa), declara, para o fim de Credenciamento junto ao Fundo Municipal de Saúde do Município de 

Bandeirante - SC na prestação de serviços na área de exames de RAIO-X, de auxilio ao diagnostico e terapia em 

pacientes deste Ente Federado, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde - SUS, conforme valores e exames 

constantes na cláusula primeira do edital, e que, aceita as condições do Edital de Credenciamento nº. 003/2010, sem 

restrições de qualquer natureza, e que prestará os serviços pelo preço estabelecido no Item 1.1 da cláusula primeira,  de 

acordo com cada especialidade. 

 
 

Bandeirante  – SC, ____ de ___________ de 2010. 
 
 
 
 
 
 

Nome e Assinatura do Responsável 
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ANEXO III 
 

PROCESSO Nº. 006/2010. 
 

CREDENCIAMENTO N.º 003/2010. 
 
 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 
 

 
 
 
(Razão Social da Empresa) __________________________________________________________________, 

CNPJ N.º ______________________, sediada na (endereço completo) 

______________________________________________________________________, DECLARA, para fins do 

disposto no Art. 27, V, da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/97, que não emprega menor de 18 (dezoito) 

anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 

(  ) Sim 
(  ) Não 
 
 
_______________ - ____, _____ de _______________ de 2010. 
 
 
 
 
 
 

Nome e Assinatura do Responsável 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº. .../2010. 
MODALIDADE: credenciamento. 

Processo nº. 006/2010. 
IL nº. 003/2010 de 24/05/2010. 
Homologado em ..../..../2010. 

 
CONTRATANTE: Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, através do Fundo Municipal de Saúde, 
pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº. 11.290.422/0001-65, com sede administrativa a Av. Santo Antônio, s/nº, 
centro, CEP 89.905-000, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Saneamento e Bem Estar Social 
Senhor Sérgio Cozer, brasileiro, casado, CPF nº. 892.928.989-49, RG nº. 2.644.561 expedida pela SSP/SC, residente e 
domiciliado na Linha Novo Encantado, s/n, neste Município, doravante denominado simplesmente de Contratante. 
 
CONTRATADA: ................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. ..........., inscrição Municipal 
nº. ........., inscrição Estadual ..........., estabelecida a Rua ............, nº. ....., sala ...., Bairro .............., cidade de ......... – ..., 
CEP ................, neste ato representada por seu sócio gerente senhor ..................., (naturalidade), (estado civil), 
profissão, inscrição junto ao CRF/SC sob o nº. ........, CI nº. .......... expedida pela ........ em .../.../..., CPF nº. .............. 
residente e domiciliado à ................, nº. ........, Bairro ............, CEP: ..........., cidade de ............. - ...., doravante 
denominado simplesmente de Contratada/Credenciada. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato se fundamenta nas disposições estatuídas pela Lei Federal nº. 8.666/93 
com suas alterações posteriores e demais legislações aplicadas, pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, bem como nas condições 
estabelecidas no edital de Credenciamento e proposta da Contratada.  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 
1 - O presente contrato, visa regular entre as partes o credenciamento dos serviços de exames de RAIO-X, de auxilio ao 
diagnostico e terapia em pacientes deste Ente Federado, de forma complementar ao Sistema único de Saúde - SUS, 
conforme valores e exames constantes na tabela a seguir: 

 Item Qtd. Unid. Descrição dos Exames Valor Un. R$  
01 - 01 Unid. RAIO-X de Abdomen Agudo  
02 - 01 Unid. RAIO-X de Abdomen Simples  
03 - 01 Unid. RAIO-X de Abdomen 2P   
04 - 01 Unid. RAIO-X de Adenóide e Cavum  
05 - 01 Unid. RAIO-X de Antebraço  
06 - 01 Unid. RAIO-X de Articulação Coxofemural  
07 - 01 Unid. RAIO-X de Articulação Temporo Mandibular (ATM)  
08 - 01 Unid. RAIO-X de Bacia AP  
09 - 01 Unid. RAIO-X de Bacia 2P  
10 - 01 Unid. RAIO-X de Braço  
11 - 01 Unid. RAIO-X de Calcâneo  
12 - 01 Unid. RAIO-X de Cavum  
13 - 01 Unid. RAIO-X de Clavícula  
14 - 01 Unid. RAIO-X de Coluna Cervical  
15 - 01 Unid. RAIO-X de Coluna Cervico Dorsal  
16 - 01 Unid. RAIO-X de Coluna Dorsal  
17 - 01 Unid. RAIO-X de Coluna Dorso Lombar  
18 - 01 Unid. RAIO-X de Coluna Lombar/Sacro  
19 - 01 Unid. RAIO-X de Coluna Vertebral Total  
20 - 01 Unid. RAIO-X de Costelas  
21 - 01 Unid. RAIO-X de Cotobelo  
22 - 01 Unid. RAIO-X de Coxa/Fêmur  
23 - 01 Unid. RAIO-X de Crânio  
24 - 01 Unid. RAIO-X de Escanometria  
25 - 01 Unid. RAIO-X de Escápula/Omoplata  
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26 - 01 Unid. RAIO-X de Esterno  
27 - 01 Unid. RAIO-X de Joelho  
28 - 01 Unid. RAIO-X de Mandíbula  
29 - 01 Unid. RAIO-X de Mão  
30 - 01 Unid. RAIO-X de Mão e Punhos (IDADE ÓSSEA)  
31 -  01 Unid. RAIO-X de Mastóide  
32 - 01 Unid. RAIO-X de Maxilar  
33 - 01 Unid. RAIO-X de Ombro  
34 -  01 Unid. RAIO-X de Órbitas  
35 - 01 Unid. RAIO-X de Ossos da Face/Nariz  
36 - 01 Unid. RAIO-X de Patela/Rótula  
37 - 01 Unid. RAIO-X de Pé  
38 - 01 Unid. RAIO-X de Perna  
39 - 01 Unid. RAIO-X de Punho  
40 - 01 Unid. RAIO-X de Quadril  
41 - 01 Unid. RAIO-X de Sacro/Cóccix  
42 - 01 Unid. RAIO-X de Seios da Face  
43 - 01 Unid. RAIO-X de Seios da Face + Cavum  
44 - 01 Unid. RAIO-X de Sela Túrcica  
45 - 01 Unid. RAIO-X de Tórax AP  
46 - 01 Unid. RAIO-X de Tórax 2P  
47 - 01 Unid. RAIO-X de Tornozelo  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPÉCIES DE SERVIÇOS. 

2 - Para o cumprimento do objeto deste contrato, a CREDENCIADA (CONTRATADA) se obriga a executar a 
contratação ora efetivada conforme tipos de exames e valores descritos na cláusula primeira (do objeto) bem como em 
conformidade com o processo licitatório nº. 006/2010, e demais documentos apensos ao mesmo. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO. 
3 - A credenciada contratada deverá executar os serviços objeto deste contrato, por sua conta e risco, nas condições 
ofertadas, mediante autorização, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Bem Estar Social. Os 
serviços deverão ser executados conforme solicitação da secretaria e sob a orientação técnica da equipe de saúde deste 
Ente Federado. Os pacientes serão encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bandeirante – 
SC. 
3.1 - Os atendimentos deverão ser realizados no estabelecimento da empresa ........................, sob a responsabilidade do 
médico senhor .............................................., CRM/SC nº ............ . 
3.2 - O controle dos atendimentos será feito pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual determinará os tipos de serviços 
e quantidades de exames realizados de acordo com os recursos disponíveis para o exercício de 2010 e 2011, respeitando 
o tipo de exames e valor licitado, conforme constantes na cláusula primeira - do objeto.  
3.3 - 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. 
3.4 - O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços. 
3.5 - A credenciada não poderá cobrar do paciente ou seu acompanhante, qualquer complementação aos valores pagos 
pelos serviços prestados, sob pena de responder judicialmente. 
 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA. 
4 - É de responsabilidade exclusiva e integral da CREDENCIADA/CONTRATADA a utilização de pessoal para a 
execução do objeto contratado, incluindo-se os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e comerciais, resultantes 
do vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o 
CONTRATANTE. 
4.1 - A CREDENCIADA/CONTRATADA ainda se obriga a: 
4.1.1 - Justificar ao MUNICÍPIO, por escrito as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de 
qualquer ato profissional previsto neste contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA. 
5 - A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos danos causados por defeitos relativos à prestação dos 
serviços, além de outros previstos no processo licitatório e contratual, além das legislações esparsas. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS. 
6 - O valor do presente contrato fica fixado em conformidade com os preços constantes na proposta da 
CREDENCIADA, sendo que, nenhum exame será pago com valor superior ao mencionado na tabela da cláusula 
primeira do edital de credenciamento, e o pagamento será efetuado mediante a apresentação do relatório constando a 
quantidade e os tipos de exames realizados durante o mês.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS REAJUSTES. 
7 - Os valores são os constantes na tabela da cláusula primeira e não será reajustado durante a vigência do contrato, 
oriundo do presente edital. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PAGAMENTOS. 
8 - Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria do Município, através de depósito bancário, em conta específica 
fornecida pela credenciada, até o 10º (décimo) dia útil após a realização efetiva dos serviços, mediante apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura e relatório dos exames efetivamente prestados no mês e devidamente processados pela contabilidade, 
na forma da Lei Federal nº. 4.320/64 e demais vigentes.   
 

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS. 
9 - Os recursos financeiros para pagamento dos serviços efetivamente prestados serão os de origem própria.  
9.1 - Os recursos orçamentários para custeio das despesas do presente contrato, referente aos exames efetivamente  
executados serão os constantes das dotações específicas e adequadas do Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Bandeirante, atendidos pela dotação do orçamento municipal vigente em 2010 e 2011, classificados e codificados no 
exercício de 2010 sob o nº.: (4) 12.01.2032 - 33.90.39.50.00.0102. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO SUPORTE LEGAL. 
10 - O presente contrato reger-se-á pelas seguintes disposições: 
10.1 - Constituição de República Federativa do Brasil; 
10.2 - Lei Orgânica Municipal; 
10.3 - Lei Federal nº. 8.666/93, 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99; 
10.4 - Lei Orçamentária Anual - LOA; 
10.5 - Lei de Instituição do Fundo Municipal da Saúde de Bandeirante; 
10.6 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; 
10.7 - Processo Licitatório de Credenciamento nº. 003/2010; 
10.8 - Demais dispositivos constitucionais e legais vigentes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO. 
11 - Independentemente de interpelação judicial, o contrato será rescindido nas hipóteses previstas pela Lei Federal nº. 
8.666/93 com suas posteriores alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA. 
12 - Os serviços deverão ser executados de imediato, contados a partir da solicitação dos exames expedida pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 
12.1 - A vigência do contrato será para um período de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por igual período, mediante termo aditivo, desde que devidamente justificado e por relevante interesse 
público. 
12.2 - Caso o contrato seja prorrogado por igual período, os valores poderão ser reajustados com base no IGP-M 
acumulado dos últimos doze meses, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
13 - Recusa injustificada do proponente em assinar o contrato, dentro do prazo de cinco dias úteis, caracterizará 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades estabelecidas neste regulamento. 
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13.1 - Atraso na execução do serviço, segundo definido na autorização de serviço expedida pela Secretaria Municipal de 
Saúde, poderá sujeitar a credenciada a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), do valor do contrato, por dia de 
atraso. 
13.2 - Pela execução do serviço em desacordo com o especificado, a credenciada será notificada a apresentar defesa 
prévia para efeitos de aplicação da penalidade definida no subitem abaixo, ou sanar as irregularidades no prazo de até 
48 horas, sendo este prazo reduzido ou ampliado a critério da Secretaria Municipal de Saúde. 
13.3 - Decorrido o prazo da defesa prévia, o Município poderá aplicar multa diária de 1% (um por cento) do valor do 
contrato, enquanto persistir a irregularidade, até o prazo de 30 (trinta) dias. 
13.4 - A multa a que aludem os itens constantes deste instrumento e seus subitens, não impedem que o Município 
cancele unilateralmente a autorização dos serviços e aplique as outras sanções previstas neste regulamente. 
13.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município poderá, garantida a prévia defesa e deste regulamento, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) pela inexecução total calculada sobre o valor  total dos itens contratados; 
c) Multa de 5% (cinco por cento) pela inexecução parcial calculada sobre o valor dos itens contratados; 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; e, 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção com base no item anterior. 
13.6 - Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese de advertência, multa e impedimento de 
contratar com a administração, e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a administração pública. 
13.7 - As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas serão regidas pelo art. 87, parágrafo 
2º e 3º da Lei 8.666/93 com suas posteriores alterações. 
13.8 - As sanções previstas nos itens deste contrato poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais, facultada a 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e, 
13.9 - O valor das multas aplicadas será recolhido ao Fundo Municipal de Saúde deste Ente Federado, dentro de 03 
(três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial, expedida pela Secretaria. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO. 
14 - O presente instrumento e seus extratos serão publicados na forma da legislação vigente, no local de costume e 
demais jornais de circulação local e regional. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO. 
15 - Para todas as questões suscitadas na execução do contrato, não resolvidas administrativamente, o foro de 
resoluções será o da comarca de São Miguel do Oeste - SC, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para que produza os efeitos a que se destina. 
 
Bandeirante - SC, ...... de ............. de 2010. 
 
 
          CONTRATANTE                                                                                          CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 1) _________________________                                       2) ______________________          
 


