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MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DA SERRA 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

 

 

O Município de Campestre da Serra comunica aos interessados que está 

procedendo ao CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas visando a prestação de 

serviços para realização de exames especializados de diagnósticos. 

O credenciamento será executado em conformidade com o que dispõe a 

Constituição da República, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis n° 

8.080/1990 e nº 8.142/1990; as normas gerais da Lei n° 8.666/1993 e demais 

disposições legais e regulamentares aplicáveis ao procedimento. 

1. SERVIÇOS: 

1.1. Os exames especializados de diagnóstico, objeto do credenciamento, são os 

constantes no Anexo I. 

1.2. O Setor de Licitações disponibilizará o Gerador de Proposta no Site da Prefeitura 

Municipal www.campestredaserra.rs.gov.br a fim de possibilitar o preenchimento dos 

valores referentes aos itens (Anexo I). Os mesmos deverão ser apresentados em cd ou 

pen drive, sob pena de desclassificação, isso não exime a empresa de apresentar a 

proposta impressa. 

2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO: 

2.1. As pessoas jurídicas interessadas em prestar os serviços ao Município de 

Campestre da Serra, deverão entregar os documentos indicados no item 3 desse edital 

na Prefeitura Municipal, no Setor de Licitações, situado na Rua Bardini, nº 210, no 

horário das 08:00 às 17:00hs. 

2.2. O credenciamento permanecerá aberto a futuros interessados que preencherem as 

condições previstas nesse edital, durante todo o seu período de vigência. 

3. DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 
3.1. As pessoas jurídicas deverão apresentar os seguintes documentos: 

      a) contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou no 

Cartório de Títulos e Documentos, em que conste, dentre os seus objetivos, a prestação 

dos serviços indicados no Anexo I; 

      b) comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

      c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 

licitante; 

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

licitante; 
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      e) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais3 administrados pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União 

administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta 

Negativa); 

      f) certidão negativa de débito com o FGTS; 

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

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943; 

      h) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal nº 4.358/2002, 

que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República; 

      i) alvará de localização fornecido pelo Município do estabelecimento; 

      j) alvará sanitário, segundo legislação vigente; 

      l) comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

– CNES; 

      m) prova da inscrição da pessoa jurídica e do responsável técnico no Conselho 

Regional de Medicina - CRM;  

      n) laudo de avaliação radiométrica, nos casos de Radiologia, Radioterapia, Medicina 

Nuclear e Radioisótopos;  

      o) requerimento de credenciamento, Anexo II desse edital, contendo os exames 

especializados de diagnóstico que se propõe realizar. 

3.2. Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por 

tabelião ou por servidor do Município do Setor de Licitações ou ainda, por publicação 

em órgão de imprensa oficial. Os documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso 

de certificação digital, serão tidos como originais, estando sua validade condicionada a 

verificação de autenticidade pela Administração. 

4. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. Os serviços serão prestados exclusivamente no estabelecimento do credenciado, 

com pessoal e material próprios, sendo de sua responsabilidade exclusiva e integral os 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes do 

serviço, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para 

o Município. 

4.2. Para a realização do atendimento, o credenciado deverá receber do paciente a 

autorização de atendimento emitida pela Secretaria de Saúde do Município, 

devidamente assinada, na qual constará o serviço e/ou procedimento a ser realizado. 

4.3. É vedado: 

      a) o trabalho do credenciado em dependências ou setores próprios do Município; 

      b) o credenciamento de profissionais pertencentes ao quadro permanente de 

funcionários do Município, bem como de pessoas jurídicas com as quais esses 

mantenham qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista, conforme art. 9º, inciso III e §3º, da Lei nº 8.666/1993; 
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      c) a cobrança diretamente do paciente atendido de quaisquer valores decorrentes 

do credenciamento. 

4.4. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação 

dos serviços pelos credenciados, podendo proceder no descredenciamento, em casos 

de má prestação, que deverá ser verificada em processo administrativo específico, com 

garantia do contraditório e da ampla defesa. 

4.5. Em caso de negativa injustificada de atendimento, posteriormente a conclusão do 

processo administrativo, além do descredenciamento, serão aplicadas as seguintes 

penalidades:  

      a) advertência, quando executar o contrato com irregularidades passíveis de 

correção durante a execução sem prejuízo ao resultado; 

      b) multa de 20 % sobre o valor do serviço omitido, por ocorrência; 

      c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o Município pelo prazo de 02 (dois) anos, quando houver inexecução parcial e/ou 

total do termo de credenciamento. 

4.6. O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento a qualquer tempo, desde 

que observando o prazo de antecedência de 30 (trinta) dias, durante o qual deverá 

atender a eventual demanda existente. 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado 

mensalmente, tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por 

encaminhamento do Município, multiplicado pelo valor correspondente ao constante na 

tabela no Anexo I. 

5.2. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de relatório pelo 

prestador, com o nome do paciente atendido, bem como relação dos exames realizados, 

comprovando a prestação do serviço, acompanhada do documento fiscal idôneo emitido 

pelo credenciado. 

5.3.  A documentação indicada no item anterior deverá ser entregue por meio eletrônico 

na Secretaria de Saúde do Município através do email: 

saude@campestredaserra.rs.gov.br no primeiro dia útil de cada mês, sendo que o 

pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento e 

confirmação da prestação dos serviços pelo fiscal designado pela Administração. 

5.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração pagará 

a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

6. FORMALIZAÇÃO: 

6.1. O credenciamento será formalizado mediante termo próprio, conforme Anexo IV, 

contendo as cláusulas e condições previstas neste edital, bem como aquelas previstas 

no art. 55 da Lei nº 8.666/1993, que lhe forem pertinentes, ocasião em que deverá ser 

apresentada pelo interessado, como condição de assinatura do termo de 

credenciamento, a prova de regularidade com a Fazenda Municipal credenciante, se 

mailto:saude@campestredaserra.rs.gov.br
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distinta do domicílio ou sede daquele, em observância ao disposto no art. 193, do 

Código Tributário Nacional.  

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1.  As despesas decorrentes deste credenciamento correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

                        0901 – Secretaria Municipal de Saúde 

            339039000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

                       1006 – Média e Alta Complexidade 

8. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 

8.1. Eventuais pedidos de impugnações ao presente edital de chamamento público 

deverão ser dirigidos ao Setor de Licitações e protocolizados durante o horário de 

expediente da Administração, até o dia 09/09/2021. 

8.2. Da decisão relativa ao credenciamento ou descredenciamento caberá recurso no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, que deverá ser dirigido ao Setor de Licitações e 

protocolizado durante o horário de expediente da Administração. 

8.3. É admitido o envio de impugnações do edital ou de recurso por meio eletrônico, 

desde que original seja protocolado na forma dos itens 8.1 e 8.2 no prazo de 2 (dois) 

dias úteis, a contar do recebimento do e-mail, sob pena de indeferimento. 

9. INFORMAÇÕES: 

9.1. Informações serão prestadas aos interessados no horário da 08hs às 17hs, na 

Prefeitura Municipal de Campestre da Serra, na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua 

Aldezir Bardini, nº 215, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos 

mediante o pagamento da importância de R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) por folha, 

diretamente na tesouraria do Município, ou pelo fone  (54) 3235-1120, ou ainda pelo site 

www.campestredaserra.rs.gov.br. 

 

Campestre da Serra, 31 de agosto de 2021. 

 

 

            __________________________ 

                     Leandro Luiz Ricardo 

                            Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e      

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

 

  _____________________________ 

           Procurador(a) Jurídico(a)   

http://www.campestredaserra.rs.gov.br/
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ANEXO I – ITENS  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

 

OBJETO: Constitui objeto do presente chamamento público, prestação de serviços para 

realização de exames especializados de diagnósticos, conforme especificações: 

Item Quant.  anual 

estimada 

Descrição  Preço 

un.  R$ 

01 
50 ULTRA SONOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR (FÍGADO, VESÍCULA, 

VIAS BILIARES) (02-10-0035) 
72,60 

02 120 ULTRA SONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL (02-10-0036) 113,85 

03 48 ULTRA SONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO (02-10-0037) 72,60 

04 144 ULTRA SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO (02-10-0038) 72,60 

05 12 ULTRA SONOGRAFIA DE BOLSA SCROTAL (02-10-0039) 72,60 

06 24 ULTRA SONOGRAFIA DE ÓRGÃOS E ESTRUTURA (02-10-0041) 72,60 

07 36 ULTRA SONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL) (02-10-0042) 72,60 

08 24 ULTRA SONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL) (02-10-0043) 96,80 

09 24 ULTRA SONOGRAFIA DE TIREÓIDE (02-10-0044) 72,60 

10 12 ULTRA SONOGRAFIA DE TÓRAX (EXTRA CARDÍACA) (02-10-0045) 72,60 

11 12 ULTRA-SONOGRAFIA DO PÊNIS COM DOPPLER (02-10-0046) 150,00 

12 
36 ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 03 VASOS) 

(02-10-0047) CARÓTIDAS 200,00 

13 72 ULTRA-SONOGRAFIA MAMÁRIA BILATERAL 72,60 

14 24 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA (02-10-0050) 72,60 

15 
12 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E 

PULSADO (02-10-0051) 118,80 

16 24 ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA) (02-10-0052) 72,60 

17 72 ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL (02-10-0054) 72,60 

18 24 ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO (02-09-1055) 171,60 

19 24 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO COM DOPLLER (02-09-1056) 128,70 

20 
12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE/SEIOS DA 

FACE/ARTICULAÇÕES TÊMPORO MANDIBULARES (02-10-0056) 173,50 

21 
12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEM 

INFERIOR/PELVE/BACIA (02-10-0058) 277,26 

22 
12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEM SUPERIOR (02-10-

0060) 277,26 

23 24 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEM TOTAL (02-10-0062) 260,00 

24 
12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE APARELHO URINÁRIO (02-10-

0064) 260,00 

25 
12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO 

INFERIOR (02-10-0066) 193,50 

26 
12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES DE MEMBRO 

SUPERIOR (02-10-0068) 193,50 

27 12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL (02-10-0070) 173,52 
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28 
12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA (02-10-

0072) 173,52 

29 12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORÁCICA (02-10-0074) 173,52 

30 
12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE JOELHO/TORNOZELO (02-10-

0075) 173,50 

31 12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ÓRBITAS (02-10-0076) 194,88 

32 12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OUVIDOS (02-10-0077) 260,00 

33 
12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENICULARES 

(BRAÇO, ANTEBRAÇO, MÃO, COXA, PERNA, PÉ) (02-10-0081) 173,50 

34 
12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TÚRCIDA/HIPÓFISE (02-10-

0083) 194,88 

35 12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORÁX (02-10-0085) 272,82 

36 
12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO (PARTES MOLES E 

LARINGE) (02-10-0086) 173,50 

37 24 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNEO (02-10-0088) 194,88 

38 
12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE HEMITÓRAX, PULMÃO OU DO 

MEDIASTINO (02-10-0089) 

380,00 

39 12 ANGIO TOMOGRAFIA (02-09-0724) 450,00 

40 
100 APLICAÇÃO DE CONTRASTE EM PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO 

POR RESSONANCIA MAGNÉTICA OU TOMOGRAFIA (02-10-0131) 

100,00 

41 24 COLONOSCOPIA (02-10-0113) 550,00 

42 12 ECOCARDIOGRAFIA COM ESTRESSE (02-09-1046) 300,00 

43 12 ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICA (02-09-0728) 350,00 

44 12 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA (02-10-0115) 180,00 

45 12 ECOCARDIOGRAFIA FETAL (02-09-1047) 375,00 

46 12 ECODOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR (02-10-0116) 200,00 

47 12 ECODOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR (02-10-0117) 200,00 

48 12 ECODOPPLER DAS ARTÉRIAS RENAIS (02-10-0118) 200,00 

49 12 ECODOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR (02-10-0119) 200,00 

50 12 ECODOPPLER VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR (02-10-0120) 200,00 

51 48 ENDOSCOPIA (02-10-0125) 300,00 

52 12 TESTE ERGOMÉTRICO EM ESTEIRA (02-10-0129) 160,00 

53 12 ESPIROMETRIA (02-09-1045) 95,00 

  Observações: 

1. O credenciado deverá considerar, para formulação de sua proposta, as seguintes 

condições: 

 - Os serviços ofertados deverão atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde, a qual encaminhará os usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, através do 

fluxo estabelecido pelo SMS – Secretaria Municipal de Saúde; 

 - Os serviços serão realizados por profissionais habilitados da contratada em suas 

dependências e com a utilização de seus equipamentos, sendo que os profissionais e o 
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laboratório deverão estar inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

– CNES, este devidamente atualizado a data do certame.  

 - A Secretaria Municipal de Saúde não se obriga a contratar todos os serviços 

oferecidos, mas sim, a quantidade que lhe interessar para atender a demanda, visando 

complementar seus serviços, conforme Constituição Federal e Lei 8.080/90. 

 - A entrega do laudo de resultado dos exames realizados para os usuários deverá ser 

em um prazo máximo de 05 (cinco) dias, exceto exames que requer técnica específica 

exigindo maior período. Os exames serão entregues ao paciente ou a pessoa autorizada 

pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante identificação e assinatura do responsável 

pela retirada. 

 - A contratada não poderá cobrar do paciente, qualquer complementação aos valores 

pagos pelos serviços prestados, sob pena de rescisão do contrato e sanções do edital 

e lei. 

2. As quantidades expostas são apenas estimativas, sendo que podem ocorrer 

variações nas quantidades dos itens, conforme as demandas das solicitações médicas 

e a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento para realização dos 

exames será via telefone e ou e-mail e o valor mensal pago será conforme a quantidade 

da produção realizada. 

3. Os serviços deverão ser prestados em Municípios os quais a distância máxima não 

seja superior a 80 (oitenta) quilômetros da sede do Município de Campestre da Serra, 

pela contratada, em estabelecimento próprio, com pessoal e material sob sua integral 

responsabilidade. A eventual mudança de endereço da contratada será imediatamente 

comunicada ao Município, que analisará a conveniência de manter os serviços em outro 

endereço. 
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ANEXO II  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

MODELO DE REQUERIMENTO 

 

 

 

Localidade e data 

Município de Campestre da Serra/RS 

Setor de Licitações 

 

 

 

 

 

_____________________ (nome da empresa), estabelecida na ________________ 

(endereço completo), inscrito no CNPJ sob o nº _____________, por intermédio de seu 

representante legal, o Sr.______________________, portador do CPF nº 

____________através do presente instrumento ,vem requerer o CREDENCIAMENTO, 

para a prestação dos serviços constantes no edital de Chamamento Público 001/2021 

para o qual anexo os documentos solicitados no referido edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Nome do responsável/Nome da empresa 

Assinatura do responsável/Carimbo da empresa 
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ANEXO III  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

 

 

 

       DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MÃO-DE-OBRA INFANTIL 

 

 

 

_________________________________________________(Nome da empresa), 

inscrita no CNPJ sob o nº________________, por intermédio de seu representante 

legal, o(a) sr(a)______________________________________, portador(a) da Cédula 

de Identidade nº__________________e do CPF nº ______________, DECLARA para 

fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

combinado com o art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, Emenda Constitucional 

nº 20 de 15.12.98, 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 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

                                                   (local e data) 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(Nome da Empresa) 

(Nome do Responsável Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 



10 
 

ANEXO IV 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº XXX/2021 

 

 

 

Termo de credenciamento que entre si 
fazem o Município de Campestre da 
Serra e a empresa..................., tendo 
como objeto prestação de serviços para 
realização de exames especializados de 
diagnósticos. 

 

 

 

       Aos ........ dias do mês de ....... do ano de 2021, de um lado, o Município 

de CAMPESTRE DA SERRA/RS, representada pelo Prefeito Municipal em Exercício, Sr. 

Leandro Luiz Ricardo, doravante denominado simplesmente CREDENCIANTE e, de 

outro lado, a empresa ............., situada a Rua ..........., nº ....., bairro ........,  

cidade........, inscrita no CNPJ sob o nº ..........., representada por seu Diretor, 

Sr..........., doravante denominada simplesmente CREDENCIADO, celebram o 

presente termo de credenciamento para  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO 

DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS, vinculado ao edital de Chamamento 

Público nº 001/2021, têm justo e acordado este Termo de Credenciamento, em 

conformidade com a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e mediante 

as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

       O presente termo tem por objeto a prestação dos serviços para realização de 

exames especializados de diagnósticos, constantes do Edital de Chamamento Público 

nº 001/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 

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

assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse do CREDENCIANTE e anuência do 

CREDENCIADO, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses.  

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

       O pagamento pelos serviços prestados pelo CREDENCIADO será efetuado 

mensalmente, tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por 

encaminhamento do Município, multiplicado pelo valor correspondente ao constante na 

tabela no Anexo I. 

       O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de relatório pelo 

prestador, com o nome do paciente atendido, bem como relação dos exames realizados, 

comprovando a prestação do serviço, acompanhada do documento fiscal idôneo emitido 

pelo CREDENCIADO. 
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       A documentação indicada no item anterior deverá ser entregue por meio eletrônico 

na Secretaria de Saúde do Município através do email: 

saude@campestredaserra.rs.gov.br no primeiro dia útil de cada mês, sendo que o 

pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento e 

confirmação da prestação dos serviços pelo fiscal designado pela Administração. 

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

       I – O credenciamento caracteriza uma relação contratual de prestação de serviços; 

       II – O CREDENCIADO deverá manter, durante a vigência deste termo, as condições 

de habilitação exigidas para a sua celebração, bem como aquelas previstas no art. 55 

da Lei nº 8.666/1993, que lhe forem pertinentes; 

       III – é de responsabilidade exclusiva e integral do CREDENCIADO a utilização de 

pessoal, inclusive de equipamentos, para a execução dos respectivos procedimentos, 

incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e fiscais resultantes de vínculo 

empregatício ou comerciais; 

       IV – É vedado: 

       a) o trabalho do CREDENCIADO nas dependências ou setores próprios do 

Município; 

       b) a existência de servidor público, contratado sob qualquer título; ocupante de 

cargo eletivo ou com registro oficial de candidatura a cargo no Município 

CREDENCIANTE no quadro social ou de empregados do CREDENCIADO, sob pena 

de rescisão deste termo; 

       c) a cobrança diretamente do beneficiário de quaisquer valores decorrentes do 

credenciamento. 

CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO 

 O CREDENCIANTE realizará a fiscalização dos serviços decorrentes desse 

termo, que ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, a qual designa a servidora 

Fernanda Parisotto Fernandes, portadora do CPF 000.945.530-25 especialmente para 

tanto, não excluindo ou restringindo a responsabilidade do CREDENCIADO na 

prestação do serviço objeto desse termo. 

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO 

       A rescisão deste Termo se dará numa das seguintes hipóteses: 

       a) pela ocorrência de seu termo final; 

       b) por solicitação do CREDENCIADO com antecedência de 30 (trinta) dias; 

       c) por acordo entre as partes; 

       d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de 

descumprimento de condição estabelecida no edital ou neste próprio termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO 

       Fica eleito o foro da Comarca de Vacaria/RS para dirimir as dúvidas oriundas deste 

Termo, quando não resolvidas administrativamente. 

mailto:saude@campestredaserra.rs.gov.br
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 E, por estarem justos e acordados, assinam o presente termo, em 3 (três) vias 

de igual teor e forma.  

   

 

 

 Campestre da Serra, em ________ de ________ de 2021. 

 

           

_____________________________                        _______________________________ 

Leandro Luiz Ricardo                                                    Nome credenciado 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 Nome: 

 CPF.: 

 

_________________________________ 

Nome: 

CPF.: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este edital foi devidamente examinado e      

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

 _________________________  

Assessor(a) Jurídico (a)   
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