
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS 

SETOR DE LICITAÇÕES 
Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000. 

Telefone: (55) 3435-2100 
E-mail: macambaralicitacoes@hotmail.com 

 
  TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
MINUTA CONTRATO Nº. 007/2022 

 
“REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2022, “OBJETIVANDO O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS TIPO 1 E 2, EXAMES GASTROENTEROLÓGICOS, 
BIÓPSIA - ANÁTOMO PATOLÓGICO, CONSULTAS MÉDICAS COM ESPECIALISTAS E OUTROS CONSTANTES NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DE 
MAÇAMBARÁ/RS”, NOS TERMOS E CONDIÇÕES A SEGUIR”:  
 
Pelo presente instrumento, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ-RS, localizada à Rua Otávio Silveira, nº. 306, neste ato representado pela sua 
Prefeita, Sra. ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM, brasileira, divorciada, Carteira de Identidade nº. 1010074126 e CPF/MF nº. 635.915.530-34, doravante denominado de 
CREDENCIANTE e, de outro CLÍNICA MÉDICA VITALE LTDA, inscrito no CNPJ Nº. 39.156.785/0001-21, sediada na Rua Andradas, nº. 2115, Salas 205 e 206, CEP 97670-
000, São Borja/RS, doravante denominada simplesmente CREDENCIADA, acordam celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  
A CREDENCIADA compromete-se a prestar os serviços na realização de exames laboratoriais constantes na rede pública de saúde de Maçambara/RS, sendo que os valores 
para contratação de cada item estão estipulados conforme planilha abaixo: 
1.1. A presente seleção tem por objetivo o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, 
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS TIPO 1 E 2, EXAMES GASTROENTEROLÓGICOS, BIÓPSIA - ANÁTOMO PATOLÓGICO, 
CONSULTAS MÉDICAS COM ESPECIALISTAS E OUTROS CONSTANTES NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DE MAÇAMBARÁ/RS elencados no Termo de Referência -  
Anexo I deste edital, sendo que os valores para contratação de cada item estão estipulados conforme planilha abaixo: 
 

EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS UNITÁRIO DE CADA SERVIÇO 

2.0 PROCEDIMENTOS CIRURGICOS 

2.1 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS TIPO I 

  RETIRADA DE CORPO ESTRANHO; 30 307,12 

HONORÁRIOS MÉDICOS 

5 CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA 200 R$ 125,00 

34 ECOGRAFIA OBSTÉTRICA 15 
120,00 

35 ECOGRAFIA TRANSVAGINAL (INCLUI ABDOME INFERIOR) 15 
146,00 

36 ECOGRAFIA DE MAMAS 15 
140,00 

37 ECOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA CONTROLE DE OVULAÇÃO 15 
330,00 

 
1.2. Os interessados poderão pleitear o seu credenciamento na modalidade e área de atuações descritas no Anexo I. 
1.3. O quantitativo de exames, procedimentos e consultas será em conformidade com a demanda e não há limite ao quantitativo f ixado na tabela do Anexo I, trata-se de 
apenas de um quantitativo estimado mensalmente, os quais possuem validade para todos os credenciados e não haverá garantia de execuções de procedimentos individuais 
mínimos. 
1.4. As quantidades mensais de exames, procedimentos e consultas serão definidas na respectiva “Nota de Empenho”. 
1.5. Todos os serviços serão pagos de acordo com os valores definidos na tabela do anexo I. 
1.6. O credenciamento para os serviços médicos hospitalares tem o objetivo de complementar o serviço público de saúde do município ofertado aos munícipes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES  
2.1 – 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. 
2.2 – A escolha do estabelecimento ou profissional será feita exclusivamente pelo beneficiário, tomador do serviço, que receberá lista dos credenciados, com seus respectivos 
horários de atendimento, quanto autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Maçambara. 
2.3 – Para a realização do serviço, o credenciado deverá receber o beneficiário e a autorização emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, na qual constará o exame a ser 
realizado; 
2.4 – Os casos de urgência deverão ser atendidos no dia do encaminhamento; 
2.5 - A CREDENCIADA durante a vigência do presente contrato obriga-se a manter todas as condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital de Credenciamento 
Público nº. 001/2022.  
2.6 – O Município ressalva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder o descredenciamento, em casos 
de má prestação, que deverá ser verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 
2.7 – O teto máximo de exames mês corresponderá à divisão da quantidade de procedimentos estimado para o período pelo número de empresas habilitadas no presente 
procedimento. 
2.8 – É vedado: 
a) o trabalho do credenciado nas dependências ou setores próprios do Município; 
b) o credenciamento de profissionais que sejam servidores, conforme art. 84, da Lei 8.666/93, do Município credenciante, bem como as pessoas jurídicas com as quais estas 
mantenham qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, de acordo com a previsão do art. 9º, inciso III e § 3º, respectivamente, da 
Lei 8.666/93; 
c) a cobrança do beneficiário de quaisquer valores decorrentes do credenciamento. 
 
CLAUSULA TERCEIRA - DO EQUIPAMENTO E MÃO-DE-OBRA  
3.1. Caberá a CREDENCIADA o fornecimento de todos os equipamentos e mão-de-obra necessários à plena execução dos serviços indicados na cláusula primeira deste 
termo.  
3.2. Correrão por sua inteira conta e risco, as despesas de toda a mão-de-obra, instrumento, equipamento necessárias, e, igualmente se responsabiliza por encargos sociais 
decorrentes de contrato de trabalho de seus empregados, bem como do que vier a firmar com terceiros, nos termos da legislação trabalhista, civil, previdenciária ou penal em 
vigor, bem como indenizações por danos causados à CONTRATANTE e ou a terceiros.  
3.3. Suportará, também, encargos decorrentes de manutenção e conservação dos equipamentos utilizados na execução dos serviços.  
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO EDITAL DE CHAMAMENTO 
4.1 O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação e vigorará por tempo indeterminado, observadas a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse 
público e os princípios gerais da administração pública, podendo o HUGG-UNIRIO, a seu critério, realizar nova chamada para credenciamento, conforme art. 73, parágrafo 
único I, RLC- Ebserh. 
4.2. Qualquer pessoa jurídica que se enquadre no objeto deste edital, durante o prazo de vigência e desde que cumpra os requisitos previstos neste instrumento, pode 
solicitar seu credenciamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
5.1. Os pagamentos somente serão realizados mensalmente, tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados por encaminhamento do Município, 
multiplicado pelo valor constante na Tabela do Anexo I, mediante:  
a) Apresentação das autorizações para realização dos exames, emitida pela Secretaria da Saúde do Município de Maçambara ou a quem essa delegar, e devidamente 
assinada pelo beneficiário para comprovar a efetiva prestação do serviço, acompanhada do documento fiscal idôneo; 
b) A documentação indicada no item anterior deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, até o segundo (2º) dia útil de cada mês, sendo que o pagamento será 
realizado em até 15 dias úteis após seu recebimento; 
5.2. Será utilizado para reajuste anual o do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE. 
 
CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO. 
6.1. A CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização sobre os serviços executados e em execução pela CREDENCIADA, podendo rejeitá-los quando estiverem fora das 
especificações, devendo ser refeito sem ônus à CONTRATANTE.  
6.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar, a qualquer tempo, o local de trabalho da CREDENCIADA, bem como seus equipamentos de trabalho, devendo esta 
fornecer todas as informações necessárias ao CONTRATANTE, bem como permitir a fiscalização em seu estabelecimento e equipamentos, quando esta julgar pertinente. 
 
CLAUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES. 
7.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em desacordo com o pactuado acarretará, à CREDENCIADA, as penalidades previstas 
no Artigo 87, da Lei Nº. 8666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e independentemente da incidência de multa e sem prejuízo de descredenciamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA MULTA. 
8.1. A CONTRATANTE, no uso das prerrogativas que lhe confere o inciso IV, do artigo 58 e artigo 87, inciso II, da Lei focada, aplicará multa: 
a) Pela recusa em executar os serviços ora contratados, sofrerá as penalidades previstas no Art. 87, II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações.  
b) Pelo atraso injustificado, será cobrada multa na razão de R$ 5,00 (cinco reais), por dia de atraso da consulta/seção encaminhada.  
 
CLÁUSULA NONA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E MULTAS. 
No caso de incidência de uma das situações previstas neste instrumento, o CREDENCIANTE notificará a CREDENCIADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento desta, justificar, por escrito, os motivos do inadimplemento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL  
10.1. O presente Termo de Credenciamento poderá ser rescindido:  
10.1.1. O Credenciamento tem caráter precário, podendo, a qualquer momento, a credenciada ou a Administração denunciar o credenciamento, caso seja constatada 
qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste Edital e na legislação pertinente ou no interesse próprio, sem prejuízo do contraditório e da 
ampla defesa. 
10.1.2. Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso premonitório, também expresso, feito com antecedência de 15 (quinze) dias pelo interessado.  
10.1.3. Unilateralmente pela CREDENCIANTE, em qualquer tempo, independente de interpelação ou procedimento judicial ou extrajudicial, caso a CREDENCIADA:  
10.1.3.1. Ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste contrato ou delegue a outrem as incumbências e/ou as obrigações nele consignadas, sem prévia e expressa 
autorização da CREDENCIANTE.  
10.1.3.2. Venha a agir com dolo, culpa simulação ou em fraude na execução dos serviços contratados.  
10.1.3.3. Quando pela reiteração de impugnação dos serviços ficarem evidenciada a incapacidade da credenciada para dar execução satisfatória ao contrato.  
10.1.3.4. Venha a falir, entrar em concordata, liquidação ou dissolução.  
10.1.3.5. Quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e/ou na ocorrência de qualquer das disposições elencadas na Lei nº. 8.666/93 e alterações.  
Parágrafo Único - Havendo rescisão contratual, a CONTRATANTE pagará à CREDENCIADA, o numerário equivalente aos serviços efetivamente realizados, e aprovados 
pela Secretaria da Saúde, no valor avençado.  
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Saúde:  
ÓRGÃO                 06               Secretaria Municipal da Saúde; 
PROJ. ATIVIDADE                1019           Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídico; 
CAT. ECONÔMICA                3                 Despesas Corrente; 
RUBRICA                 339039       Serviços Médico-Hospitalar Ficha 2041 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - CASOS OMISSOS. 
12.1. Qualquer litígio judicial oriundo da aplicação do presente termo será dirimido com base na legislação específica, especialmente no EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
PÚBLICO N. 001/2022 e na Lei 8.666/93 e posteriores alterações.  
12.2. A CREDENCIADA não poderá, sob qualquer hipótese, cobrar diferenças de valores aos beneficiários pelo atendimento, bem como, que este assine fatura ou guia de 
atendimento em branco. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO. 
13.1. As partes elegem o Foro da comarca de Itaqui - RS para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste ajuste, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
13.2. E, por estarem assim acertados, firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, obrigando-se pelos termos do mesmo, por si e seus sucessores. 

                                                                                                                                              
 

Maçambara/RS, 16 de agosto de 2022. 
 
 
 

 
ADRIANE BORTOLASO SCHAMM 

CREDENCIANTE 
PREFEITA MUNICIPAL 

 
CLÍNICA MÉDICA VITALE LTDA 

CREDENCIADA 
CNPJ Nº. 39.156.785/0001-21 
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